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leder

Corona-trist

I skrivende stund er lan-
dets Statsminister igen 
tonet frem på TV-skær-
men et par gange, og hun 
har i den 
forbindelse lanceret et 
nyt udtryk 
”corona-tristhed”. 
Udtrykket dækker over, 
at vi i lang tid har levet 
med covid-19 og dens 
afledte konsekvenser, 

herunder en manglende opfyldelse af vores sociale behov, 
ligesom den løbende har givet anledning til gentagne 
advarsler og henstillinger fra de forskellige myndigheder. 

Vi er trætte af ikke i normal grad at kunne være sammen 
om foreningens aktiviteter, og vi er trætte af, at covid-19 
efterhånden dækker enhver informationsflade, såvel i 
medierne som i et medlemsblad som vores. 
Imidlertid kan vi ikke undgå at tale om en udfordring, der 
aktuelt vokser sig større, for vi har alle et håb om meget 
snart at kunne vende tilbage til et helt normalt liv, herunder 
et normalt foreningsliv, hvor der ikke skal lægges et net af 
restriktioner ned over ethvert arrangement.

For at det skal lykkes, skal vi alle være garanter for, at vi 
hver især gør det helt nødvendige for at forhindre virus i 
at brede sig yderligere, og derfor bruger HB meget tid på 
at drøfte, hvordan vi kan holde vores foreningsliv kørende 
samtidig med, at vi overholder de mange restriktioner, der 
rammer os.

Vi har efter det nye forsamlingsforbud gjort op, at vi for 
nuværende kan fortsætte aktiviteter med højest 10 
deltagere, og at der i forbindelse med aktiviteterne holdes 
afstand, foretages afspritning af hænder og genstande, 
ligesom der ikke må være udefra kommende tilskuere til 
vores konkurrencer. 
Overholder vi disse simple regler, kan vi – om end i en 
mindre målestok end ønskeligt – fortsætte med nogle 
aktiviteter, uden at lukke foreningslivet helt ned, sådan 
som situationen er i skrivende stund. 
Covid-19 er imidlertid en snu fætter, som både evner at 
sprede sig til dyr og mutere, og vi vil i HB fortsat følge 
udviklingen og restriktionerne tæt og rette os ind efter det 
til enhver tid gældende regelsæt. 
Corona-trist eller ej – lad os stå sammen om, at reglerne 
og vejledninger overholdes til gavn for 
Dansk Politihundeforenings aktiviteter og gode rygte og 
til gavn for det gode helbred.

Vores blad udkommer fortsat, men I vil i den kommende 
tid se lidt ændringer, idet bladet i en periode vil udkomme 
elektronisk og nogle numre vil være slået sammen. 
I får derfor fortsat mulighed for at læse de mange gode 
artikler og indlæg, som vores medlemmer sender til bladet.

I dette nummer kan i læse om både unghundebystævner, 
unghundekonkurrencer, elitestævner og kåringer, hvor 
vejrlig, mundbind og meget andet havde indflydelse på 
konkurrencerne. Samtidig kan bladet denne gang også 
byde på en boganmeldelse. Boganmeldelsen indledes med: 
”Endelig er den her – bogen, som slår alle påstande om 
dumme hunde ihjel”. 
Bare anmeldelsen i sig selv er interessant, og der er tale 
om forskningsbaseret viden, som vil få vores hunde til at 
stige lidt i status og agtelse.

Til den mere ærgerlige side, men stadig rigtig interessant og 
lærerrig læsning er en beretning om ”Den skjulte skade”, 
der vedrører hunden ”Phoebes” on/off halten og det lange 
udredningsforløb i forhold til at finde ud af, hvad hun 
fejlede.

Nyd den gode læsning og de arrangementer, som vi i den 
nuværende situation er i stand til at gennemføre, og husk 
at opretholde det gode fælleskab i foreningen.
 I disse tider kan der være chance for, at nogle 
medlemmer kan føle sig afskåret fra sociale og faglige 
aktiviteter, hvilket kan føre til en følelse af manglende 
hundefaglig sparring og ensomhed. 
Der er brug for, at vi i foreningen kontinuerligt sikrer 
sociale opdateringer, hvilket ikke mindst kan gøres 
gennem endnu flere gode artikler i bladet. 

zzSkriv derfor gerne om Jeres oplevelser – beretninger som 
kan være den gode modvægt til corona-tristheden.

Lars Bræmhøj
Formand
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… en overset Mide
Overalt i verden findes der mange forskellige parasitter. 
Det er da til at forstå, men vidste du også at langt de fleste 
af os og også hunde konstant går rundt med parasitter? 
Ok, det er måske lidt overdrevet sagt men alligevel. Hos 
mennesker og dyr (hunden) findes der nogle mider som 
sidder i huden omkring hårsækkene. Et gennemsnits-
menneske bærer rundt på omkring 1000 mider. De fleste 
sidder i panden, men man finder også miderne omkring 
næsen, i øregangene, omkring øjenlågene og hos kvinder 
desuden i huden omkring brystvorterne.
Miderne hedder hårsækmider og hos hunden ligner små 
cigarer i mikroskop:

 Hårsækmider er meget mindre end alm. mider.  På bille-
det kan du se to forskellige mider som optræder hos hun-
den. Den store mide er en pelsmide og de små ”cigarer” 
som ligger omkring et hår med hårrod er hårsækmider. 
Også kaldet demodex.

Næsten 90 % af alle hunde anses at have hårsækmider 
og kan via deres modstandskraft holde dem nede på et 
for kroppen acceptabelt niveau.
Der er dog især to faktorer som gør at hårsækmider, som 
på latin hedder demodex, går i udbrud og giver sygdom-
men: Demodicose.  Det er en racedisposition og når en 
hund i en periode har nedsat modstandskraft. Den race-
betingede disposition ses  for eksempel hos dobermann, 
fransk bulldog og engelsk bulldog. Når de angribes er 
det som regel en mere alvorlig sag for hunden idet de jo 
så er arvelig disponerede for ikke at kunne klare hårsæk-
kende. Den anden tilstand hvor hunden får demodicose 
er når den i en periode har en dårlig modstandskraft. 
Lidelsen kan da optræde spredt over hele kroppen eller 
kun i hovedet. 
 
På billedet ser du en schæferhund med et angreb af hår-
sækmider. Det er det et hårløst parti tæt på snuden og 
det er her jeg oftest ser hårsækmider (demodex) optræde. 
Sammen med selve angrebet af hårsækmider kommer 
der ofte en sekundær bakterieinfektion i huden. Diag-
nosen kan stilles ved et hudskrab hvorefter man kan se 

de små ”cigarer” i mikroskop.
Angreb af hårsækmider giver ikke den store kløe så eje-
ren opdager som regel først at hunden er syg når der 
fremkommer hårløse partier eller tyndhårede områder 
i pelsen. Når der tilstøder en bakterieinfektion så begyn-
der det at plage hunden og man er da ikke i tvivl om at 
der er noget galt.
Er sygdommen ikke så udtalt endnu kan man selv prøve 
at behandle hunden. Man kan på apoteket købe noget 
at smøre hunden med til den sygdom der hos mennesker 
hedder fnat. I starten når man smører hunden vi der 
ofte falde flere hår af og det vil se ud som om tilstanden 
forværres. Som regel er det nok at smøre hunden tre 
gange i løbet af en uge. Er tilstanden så alvorlig at det 
ikke hjælper at smøre hunden er det bedst at overlade 
behandlingen til en dyrlæge som så foruden at give medi-
cin mod hårsækmider også giver en behandling mod den 
sekundære bakteieinfektion i huden. I gamle dage brugte 
man ofte injektionsmedicin med midegift til hunde. Nu 
om dags er der kommet nogle fantastiske tabletter som 
hedder Interceptor som dræber alle mider. Ja for den sags 
skyld alle parasitter som hunden måtte have. Der gives 
en tablet to gange i løbet af en uge og dette gøres i fire 
uger. Så er langt de fleste hunde raske. Selv om man ved 
at næsten alle hunde har hårsækmider så anbefaler jeg 
dog at hunde der får konstateret hårsækmider holdes 
væk fra andre hunde indtil sygdommer er væk eller i 
hvert fald er under kontrol. Det er jo ingen grund til at 
smitte flere end højst nødvendigt.
Hvis jeg her til sidst må komme med et lille suk så er det 
desværre ofte sket at en hund er blevet behandlet mod 
en allergi og hvor det så efterfølgende har vist sig at 
den ikke havde allergi men i stedet for allergien ”bare” 
havde hårsækmider.

Knus
BiLLe

onkel bille fortæller
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den skJulte skade

Af skade bliver man klog, men sjældent rig.

delvis overrevet korsbånd

En konkurrence og en uheldig skade har nu for alvor sat 
en stopper for min hund Phoebe. 2 ½ år tog det at finde 
ud af, hvad hun fejlede, og at hendes on/off halten var 
et delvis overrevet korsbånd. 
En skade der ikke umiddelbart kan opdages af alle 
fagpersoner. At der skulle gå så lang tid, før diagnose var 
på plads, har formentlig medført en del 
kompensationsskader som gigt rigtig mange steder. 

aF: majBritt schuncK, Ph hoLBæK.

dette var starten 
En rigtig dejlig dag. I kender alle stemningen. 
Bilen er pakket aftenen før til konkurrence, og man skal 
tidligt op for at være sikker på, at man er der til tiden. 
Det hyggelige samvær med morgenmad og 
lodtrækningen om start nr.
Vi trak øvelse 1-6 samt 11 som vores første øvelse, og 
så kom vi aldrig videre. 
Phoebe var uheldig og faldt i flere kolbøtter hen over 
græsset. Jeg kendte hende godt nok til at vide, at hun 
virkelig havde slået sig, og derfor valgte jeg at stoppe 
øvelsen. Selvfølgelig var jeg ærgerlig, for vi havde jo 
trænet frem til dagen, men det skal også være sjovt for 
hunden, så jeg trak hende ud af konkurrencen. 
Jeg blev og kiggede lidt på de andre for at vise den 
berømte sportsånd, men kørte alligevel kort efter for at 
få hende hjem i ro. 

Hun havde det ikke godt, sov dårligt om natten, var 
rastløs osv.

tiden derefter
Tiden derefter var temmelig frustrerende, idet det ikke 
lykkedes at få svar på, hvorfor Phoebe kunne virke til at 
have det helt fint for så pludselig at begynde at halte igen.
Vi søgte selvfølgelig dyrlæge dagen efter uheldet, og han 
kunne ikke finde nogle umiddelbare skader, hvilket jeg 
var glad for den dag. Phoebe skulle have ro, og det fik 
hun. I Phoebes tilfælde betyder ro, at hun skal holdes i 
snor – kort snor, idet hendes hjerne sjældent forholder 
sig til skader. 

Langsomt, men tydeligt, haltede hun mindre og mindre 
og til sidst slet ikke. Vi kunne starte træningen op igen.

det høJre ben
Så kom den dag – dagen hvor jeg bemærkede, at 
Phoebes højre bagben drejede lidt ud af. Det var ikke 
meget, og når hun løb, var der intet at bemærke. 
Phoebe var glad som altid og villig til at træne. 
Jeg spurgte faglige kompetente hundefører, men de mente 
ikke, at der var noget usædvanligt at se på hendes ben.
Træningen blev øget, og det blev belastning dermed også. 
Jeg husker ikke præcis, hvornår hun begyndte at halte 
igen, men det gjorde hun. Der var ingen systematik i det. 
Det kom og gik uden, at der var en rød tråd. Phoebe var 
lige fyldt 5 år på dette tidspunkt. 

Jeg opsøgte igen en dyrlæge, og igen var beskeden, at 
der ikke var noget umiddelbart, og hun skulle have ro. 
Hun fik Previcox, og vi tog hjem. 
Tilbage til roen og snoren i yderligere 3 uger og forfra 
med langsom opstart på træning.  
Vi blev klar til endnu en konkurrence, som gik
 tilfredsstillende, men blev efterfulgt af endnu en periode 
med halte nu og da.



En ny tur til samme dyrlæge var ikke den løsning, som 
jeg skønnede bedst. Jeg har som udgangspunkt ikke haft 
en fast dyrlæge, men jeg søger i stedet derhen, hvor jeg 
kan finde personer med speciale i det, jeg mener, at jeg 
skal bruge. Det blev startskuddet til en del ture rundt 
i Danmark.  Jeg vil ikke komme nærmere ind på de 
steder, jeg har været, og jeg bebrejder ingen af dem, jeg 
konsulterede, at de ikke fandt den skade, som Phoebe 
kæmpede mod. 

verden stod ikke stille

Besøgene hos diverse specialister var selvfølgelig spredt 
over en periode, og i den tid stod alt andet ikke stille. 
Phoebe stillede i yderligere to konkurrence, og jeg var 
igen rigtig tilfreds med hendes arbejde. 
Desværre betød det altid, at hun haltede på højre bagben 
efterfølgende, og det var virkelig trist at se hende sådan. 
Phoebe sluttede i kriminalklassen – hun gennemførte 
vejen dertil med smerter.

Træningen blev sat adskillige niveauer ned og skiftede 
indhold, og jeg læste op på core træning for hund – og 
deltog i kurser og foredrag. Vi besøgt massører, kiroprak-
torer, dyrlæger, men det blev ikke bedre. En dag var det 
så helt slemt. Phoebe haltede meget og ville ikke gå med 
op af trappen til førstesalen derhjemme. 
Bortset fra det var hun, som hun plejede. 
Hun ville gerne træne og lege – har du i øvrigt leget med 
din hund i dag?
Nu skulle der altså ske noget seriøst, og som jeg altid 
gør, når jeg virkelig er i bekneb, rettede jeg henvendelse 
til en god og dygtig ven (dyrlæge Clara Allberg, som er 
dyrlæge på Universitetshospitalet for Familiedyr). 

Denne type skade er ikke hendes speciale, men hun har 
altid gode input og forslag, og via hende fik jeg kontakt 
med seniordyrlæge Ragnhild Gundersen, Sektion for 

kirurgi Neurolog og Kardiologi, og så kom forløsningen 
og svaret endeligt. Hvis nogen tænker på, hvorfor jeg 
ikke inddrog Clara for alvor noget før, så er min 
holdning, at man skal passe på sine venner og ikke
 ”udnytte” deres uddannelse, og så slemt troede jeg ikke, 
at det var tidligere. Det kom jo snigende.

Mistanken var et delvis overrevet korsbånd i knæet på 
højre bagben. Phoebe blev røntgenfotograferet fra snude 
til halespids, og ud over ret så meget gigt og spondylose 
var der intet at se. Mistanke til smerte og halte var dog 
stadig korsbåndet, og den skade kan kun ses ved en 
kikkertundersøgelse. Kikkertundersøgelsen bekræftede, 
hvad dyrlægen mistænkte – et delvis overrevet korsbånd.
Jeg blev klogere på noget, som jeg egentlig ikke havde 
lyst til at blive klogere på. Jeg vil ikke komme nærmere 
ind på alt det faglige omkring behandling af den type 
skade. Der henviser jeg til indlægget skrevet af den ope-
rerende dyrlæge, der har været så venlig at bidrage til 
Politihunden. Jeg vil fortsætte med at fortælle, hvordan 
det blev for os, og dem som kender Phoebe ved, at der kun 
er en ting givet – hvis noget kan gå galt, så går det galt.

oPeration og tiden efter
Vi startede behandlingen med undersøgelse, røntgen og 
operation i coronatidens opstart, og jeg måtte derfor 
aflevere min hund uden for hospitalet.
 Heldigvis elsker Phoebe mennesker - også dyrlæger, 
så det var ikke en udfordring. Operationen gik godt – 
Phoebe blev forsynet med en metalplade, metaltråd, otte 
skruer og et søm, og kunne hentes den efterfølgende dag 
med et 20 cm langt sår og morfinplaster på siden. 
Nu ville jeg gerne slutte her, og skrive at alt blev godt 
igen, men så let skulle det ikke gå. 
Vi (min mand og jeg) passede hende 24/7 i skiftehold, og 
nogle gange måtte vi mødes halvvejs mellem 
arbejdspladser for at få det til at hænge sammen.

Ud over medicinering skulle sårplasteret skiftes 3 gange 
dagligt, og det plaster sad fast som ind i h... I starten tog 
Phoebe det egentligt pænt, men for hver gang gjorde det 

den skJulte skade
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mere og mere ondt på hende, og huden under plasterets 
limkant blev rødt og fik sår. Til sidst fik jeg en knude i 
maven, når det var tid til at skifte det.
Selvfølgelig blev det en fredag eftermiddag, hvor 
plasteret sad så godt fast, at det ikke var til at få af. 
Phoebe bed efter mig (altså sådan ”lad være”), når jeg 
prøvede. Den vagthavende dyrlæge kom med råd, og 
manden kørte på døgnapoteket. 
Der sad jeg så på badeværelsesgulvet med en mat, trist 
og smerteramt Phoebe, og ingen af os var glade.
 Jeg er ikke så god til bare at vente, så jeg tekstede Clara 
kort med ordret HJÆLP, og det gjorde hun så og 
foranledige, at Ragnhild Gundersen ringede hjem til mig 
- åh en lettelse. 
Vi fik en god og lang snak over telefonen om de mulig-
heder, der var, når plasteret kom af, for selvfølgelig skulle 
Phoebe ikke havde et nyt på. 
En t-shirt med lange ærmer forsynet med et 
menstruationsbind på indersiden af den ”buks”, det blev 
til. Det gav lidt mere vask og skift, men det var det værd 
– hermed er ideen givet videre.

I starten var det egentlig ret nemt. Phoebe måtte kun gå, 
når hun skulle besørge, men hun havde heller ikke lyst 
til mere, så det var fint. Selv det at drikke blev foretaget 
liggende. 
En anden positiv ting var, at hun slet ikke viste interesse 
for såret, og derfor kunne slippe for skammens kegle.

brækkede benet
En uge efter operationen, sådan cirka, fik hun viklet 
sig ind i et tæppe. Jeg har aldrig hørt hende skrige før, 
men det skal jeg da lige love for, at jeg hørte her. Der 
sad vi så igen - og hvorfor sker det i øvrigt altid, når 
vi er alene? Phoebe hyperventilerede, og rørte sig ikke. 
Ja, jeg vidste selvfølgelig ikke på det tidspunkt, at benet 
var brækket. Efter en time fik jeg listet et håndklæde 
under hende og kunne løfte og støtte. 
Hun virkede sådan ok og kunne gå, så jeg tænkte, at det 
nok havde været et vred i knæet, idet en metalplade jo 
ikke rigtig giver sig.
 Afsted ud til bilen og ind med Phoebe til endnu en 
flyvende udskiftning.

genoPtræning
Genoptræning med uddannede fagfolk er vigtig, så det 
bliver gjort korrekt og i den rigtige rækkefølge. 
Det er lidt ærgerligt, at man ikke kan tilknytte video til 
en sådan artikel, for Phoebes træning er filmet, så jeg hele 
tiden selv kunne holde fokus på fremgang. Det var også 
ved genoptræningen, at personalet bemærkede, at benet 
var anderledes, og endnu engang blev den opererende 
dyrlæge tilkaldt. Hun var i øvrigt tit nede og kigge til os 
ved træningen. Phoebe blev akut røntgenfotograferet, og 
en ny operation blev fastlagt – forfra. Denne gang blev 
det dog kun til et enkelt søm og mest for at stabilisere 
hende bedre. 
Det selvforårsagede benbrud helede rigtig pænt.
Det er ikke let at holde en malinois i snor i længere tid, 
men det kan være nødvendigt. Vi levede lidt sådan 3 
skridt frem og et tilbage hele tiden. Hjemmetræning med 
øvelser som cavaletti, vægtskifte og ”sit” ved en væg var, 
hvad det kunne blive til, samt besøg hos smerteklinikken 
sådan to til tre gange om ugen i godt og vel 6 måneder. 
Lad mig bare erkende, at det trækker tænder ud og slider 
på hele familien. Først efter 4 ½ måned kunne vi efterlade 
Phoebe alene hjemme i kortere tid, for jo bedre hun fik 
det, jo mere aktiv ville hun gerne være. Hun troede på 
sig selv.
Efter en periode med waterwalking og lysterapi stod 
fremgangen igen i stampe. Pga. den lange tid, hvor Phoebe 
har kompenseret for smerte, havde hun fået spændt op 
i en muskel, som ikke alene kunne løsnes med lys. Den 
skulle masseres samtidig med, at hun modtog muskel-
afspændende og smertestillende medicin. Prøv lige at 
forklare en hund, at det skal gøre ondt, før det gør godt.
Og så var der selvfølgelig også det med tynd mave, op-
kastninger, kvalme osv.

nu
Hvordan går det så nu d. 12 oktober 2020, hvor Phoebe 
er 7 år? Det spørgsmål hænger jo unægtelig sammen med 
forventninger. Dyrlægerne har hele tiden gjort 
opmærksom på, hvad de forventede, og det var ikke, 
at Phoebe kunne blive som før, men at hun kunne leve 
et frit liv uden smerte. Phoebe kunne altså forvente at 
gå løs, gå små spor, felt, lidt lydighed, men aldrig mere 
forsvar, rundering eller lign. Set i det lys, så går det rigtig 
godt. Phoebe virker glad, aktiv og har lyst til løbe igen. 
Hun halter ikke mere, men har dog et lidt stift udadvendt 
ben, som hun nu og da slæber let over gulvet. 
Hun vil igen gerne gå op og ned af trapper.
Vi har søgt felter, trænet frys-markeringer på felt, 
genstand på rundering – kort skrevet grundfærdigheder. 
Phoebe har et hundeliv med indhold.

den skJulte skade



Der er for mig ingen tvivl om, at såfremt skaden var 
blevet opdaget noget før, kunne hun være kommet lettere 
og hurtigere igennem forløbet. Phoebe var en hund i god 
form og med rigtig mange muskler, og det har selvfølgelig 
også betydet noget for, at det lykkedes at nå hertil, for 
set med dyrlægernes øjne, så er hun ikke længere en ung 
hund. Jeg har læst mig frem til, at unge hunde kan komme 
sig helt og vende tilbage til f.eks. aktiv jagt.

Statistikken for en korsbåndsskade på det andet ben er 
stor, men det ligger ikke umiddelbart til racen Malinios. 
Svage korsbånd kan være arveligt. Phoebes skade var 
et traume, så her håber vi, at det var det. Det er klart, 
at hun har brugt sit venstre ben rigtig meget og gør det 
fortsat. Derfor fortsætter træningsøvelser, der kan styrke 
musklen i højre ben.

Økonomien i dette tror jeg bare, at vi skal lade ligge, 
men uden en sygeforsikring, tja. Og hvis du tænker, at du 
har læst om Phoebe før, så ja, hun fik en mavedrejning 
tilbage i 2017.

Har det været det værd? Ja, det synes jeg trods alt. Det 
har været en fornøjelse og et stort plus at møde perso-
nalet på Universitetshospitalet for Familiedyr (tidligere 
Landbohøjskolen). De har vist store faglige kompeten-
cer, samtidig med, at de har forstået at møde Phoebe, 
der hvor hun var, og mig, der hvor jeg var. De har haft 
tid og overskud til hele tiden at forklare, hvad de gjorde, 
og hvad de tænkte på et sprog, som ikke fagfolk kunne 
forstå.

Så halter din hund on/off? Nogle gange lidt, andre gange 
mere? – tjek en ekstra gang. Jo før den bliver behandlet, 
desto større chance er der for gode resultater.

Korsbåndsskade er en af de hyppigste årsager til bag-
benshalthed hos især store hunderacer. En kompleks 
årsagsbaggrund leder hos ramte hunde til gradvis ned-
brydning af det forreste korsbånd, der til sidst kan blive 
helt overrevet. Modsat hos mennesker opstår disse ska-
der hos hunde meget sjældent som følge af et voldsomt 
traume, men udvikler sig gradvist. Hos nogle hunde sker 
udviklingen hurtigt og der ses en pludselig, kraftig halt-
hed, og hos andre ses en langsommere udvikling med 
mindre synlige symptomer og eventuelt kun delvis skade. 
Foruden halthed ses ofte at hunden står og hviler benet 
på tæerne, og sidder med det skadede ben ud til siden. 

den skJulte skade
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For en del hunde vil begge ben blive ramt, og sker det 
samtidig vil symptomerne være sværere at opdage. 
De to kraftige korsbånd krydser hinanden inde i leddet 
og forhindrer skinnebenet i at bevæge sig frem og tilbage 
i forhold til lårbenet. Når det forreste korsbånd er skadet, 
gør det ondt for hunden at belaste benet eller at dyrlægen 
bevæger med benet. Hvis det bliver helt overrevet, vil 
der opstå en karakteristisk løshed i knæet som vi kalder 
skuffebevægelse. Røntgenbilleder kan give mistanke om 
korsbåndsskade baseret på tegn på hævelse i knæet samt 
eventuel gigt, men korsbåndet kan kun ses direkte ved 
for eksempel en kikkertundersøgelse. Menisken på in-
dersiden af leddet er særligt udsat for smertefuld skade 
hos hunde med korsbåndsskade, og bør fjernes hvis den 
er skadet.

korsbåndsskade
Af seniordyrlæge Ragnhild Gundersen, Hospitalet for 
mindre husdyr, Sektion for Kirurgi Neurologi og 
Kardiologi, Københavns universitet. 

Med undtagelse af helt små hunde, anbefales altid 
behandling i form af operation, som i hovedsag 
baserer sig på to overordnede principper. 
For mindre hunde ses acceptable resultater med at ind-
sætte en kraftig tråd til at erstatte korsbåndet på 
ydersiden af leddet, men for større hunde anbefales en af 
de operationstyper, hvor man ændrer knoglens 
udformning, overflødiggør korsbåndet og herved 
undgår skuffebevægelsen når benet belastes. 

På Universitetshospitalet for Familiedyr benyttes en tek-
nik der kaldes CBLO, som går ud på at den øverste del 
af skinnebenet, hvor ledfladen sidder, løsnes og vippes 
rundt. 

Prognosen for patienter med korsbåndsskade efter 
operation er generelt god, især hvis der ikke allerede 
er opstået væsentlige gigtforandringer og meniskskader. 
Uanset operation har det også en afgørende betydning, 
at hunden følges op med fysioterapi og vægtkontrol, og 
selvfølgelig smertestillende og antiinflammatorisk 
medicin efter behov.  

den skJulte skade
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Nu er det slut med at misforstå hunden
Hvis du også har siddet irriteret og hørt andre påstå, at hunde bare er sådan og sådan, 
mens du i virkeligheden har vidst helt ind i dine knogler, at hunde er så meget mere, kan 
du glæde dig til at læse bogen Den Misforståede Hund. For nu tager Per Jensen livet af 
myterne. 

Endelig er den her  ̶  bogen, som slår alle påstande om dumme hunde ihjel. For hunde er 
faktisk ikke dumme. De forstår for eksempel langt mere af, hvad vi siger, end vi lige går og 
tror. De kan planlægge flere trin frem, og med lidt god vilje kan man også sige, at de kan 
regne. 

Alt det og meget mere fortæller forfatter Per Jensen om i bogen Den Misforståede 
Hund. Han tager fat på den ene sejlivede myte efter den anden og afliver dem fra en 
kant. I aflivningssprøjten har han solid videnskabelig forskning fra hele verden, som han 
sammenfatter og formidler på en måde, så alle kan følge med. 

Per Jensen er professor i etologi ved Linköpings Universitet og har de sidste mere end 
30 år studeret og forsket i hunde, deres adfærd og genetik. Med andre ord er det ikke 
en hr. hvem-som-helst, der har sat sig til tasterne for at gøre op med de mange myter og 
misforståelser om hunde. 

Han graver forskning frem, som viser, at hunde kan lære over 1000 forskellige ord, 
forklarer, hvordan verden ser ud i farver for vores firbenede følgesvende og dokumenterer, 
hvordan hundene har forvandlet sig fra at være ulve til at blive en helt særlig art, som er 
specialiseret i at leve hos og med mennesker på en måde, som ingen andre dyr. 

Der er en reel risiko for, at du ved at læse denne bog, bliver klogere på hunde  ̶  selv, hvis du 
synes, du faktisk vidste en hel del. Du må nemlig gerne se din hund i øjnene, du kan godt 
regne med, at du har ret, når du siger, at din hund elsker dig; og det er ganske vist, at din 
hund stoler mere på dig end på fremmede. Den forstår, når vi peger, den kan skelne både 
ord og tonefald, og så kan den kopiere og efterligne din adfærd, selvom du er en helt anden 
art. 

Hvis du troede, at mennesker domesticerede ulvene, så er her også en god forklaring 
på, hvorfor du nok tager fejl, ligesom de ellers så populære lister over mest intelligente 
hunderacer, bliver pillet fra hinanden. 

Når denne bog rammer boghandlernes hylder, findes der ikke længere nogen 
undskyldninger for at holde liv i det mange mærkelige myter om hunde, som tanketomme 
væsener, der blot logrende følger den, der lige fylder madskålen op og finder hundesnoren 
frem. Hunde er så meget mere, så enestående komplicerede og samtidig så enkle væsener, 
der i tusinder af år har flettet deres skæbne sammen med menneskenes. 

Læs bogen og bliv klogere på din allerbedste ven  ̶  eller få dokumentation for det, du 
allerede troede, du vidste. Et must read uanset, om man holder af hunde eller ej. 

Pia Larsen, journalist og opdrætter

den Misforståede hund
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Per Jensen, som er professor i etologi ved Linköpings universi-
tet i Sverige, er Forlaget Tro-fast’s nyeste forfatter. Han har dog 
allerede skrevet en del bøger, og er på den måde ikke ”en ny 
forfatter”, men han er ikke tidligere blevet udgivet på dansk.

I ”Den misforståede hund” gennemgår han en række alminde-
lige misforståelser, som de fleste hundeejere vil nikke genken-
dende til.

Nogle af de emner, der bliver gennemgået i bogen er blandt 
andre: Om hunde er farveblinde; Om man skal undgå direkte 
øjenkontakt med dem; Om visse racer er mere intelligente end 
andre og om hunde kan tænke i flere trin, for nu at nævne nogle 
få af de myter, der bliver af- eller bekræftet i bogen.

Forlaget Tro-fast
v/ Dorte Bhutho, Bellisvej 8, 9970 Strandby, info@tro-fast.dk, Tlf: 61792506
www.tro-fast.dk

Ny bog på vej
Håber at I har lyst til at anmelde den i jeres blad!

Strandby d. 1. september 2020

Desuden er der en række interessante artikler om: Hvorfor hunden spilder, når den drikker,  
om hundens farve kan påvirke dens adfærd, om hunden gør manden sexet? og mange 
andre spændende emner. 

Per Jensen har en evne til at læse diverse videnskabelige forskningsrapporter og gengive 
dem i et almindeligt sprog, så også vi almindelige mennesker kan forstå det. 

Bogen er klar fra tryk og udkommer d. 15. september. Den vil egne sig rigtig godt som jule-
gave, så nu har man alle muligheder for at komme tidligt i gang med gaverne.

Bogen kan allerede nu forudbestilles i Tro-fast’s webshop www.tro-fast.dk

Bogen er på 194 sider, hardcover og med mange flotte farvefotos. Den koster 295 kr. 

Venlig hilsen Dorte Bhutho

Forlagsdirektør og redaktør

den Misforståede hund



Område 1
Områdeledere

SeK. I
Lasse Kromann Salomonsen
Tlf. 60143942
l.salomonsen@hotmail.com
SeK. II
Møller Christensen
Tlf. 40315213 
kennelmc@outlook.dk

Områderedaktør -Mette Dalsgaard Thomsens
m.j.thomsen@klarupnet.dk 
Tlf 41 93 02 00

unghundekonkurrenCe

Søndag den 25. oktober afholdt PH Hjørring 
unghundekonkurrence. Torben Brøsted havde tilrettelagt 
en fin konkurrence for de 8 hundefører og deres hunde. 
Tillykke med resultaterne til 

1. Merete Hansen 
 med Hesselballe Gilla, Brovst  172,5

2. Brian Kronborg 
 med Glarbo Qudo, Dronninglund 172,4

3. Diana Bentsen 
 med Dobergaarden Forever Emiko, Vendelbo 166,0

4. Britt Boholt 
 med Schæferhaven Donna, Vendelbo  151,2
5. Birthe Hjersing 
 med Kweos Duncan, Dronninglund  148,7

6. Trine Aagaard 
 med Alba, Hjørring   141,7

7. Tonni Rasmussen 
 med Santanasangels Gizmo, Vendelbo 139,2

8. Hans Jørgen Bentsen 
 med Dobergaarden Forever Lafiet, Vendelbo 129,7

Velkommen til Merete, Brian og Diana i patruljeklassen.

dronninglund 

kåring

Søndag den 4. oktober havde vi kåring. Det blev til en 
rigtig flot kåring til Bettina Pedersen med Møllers Nina, 
som blev kåret med 100,4 point og Louise Bergen med 
Froulund Leo, som blev kåret med 96,1 point.Stort til-
lykke til jer begge.

Louise og Froulund Leo, Bettina og Møllers Nina

afslutning hvalPe- og lydighedshold

Lørdag den 24. oktober blev der tid til afslutning på vores 
hvalpe- og lydighedshold. Vi afholdt en lille konkurrence 
i det de har trænet de sidste mange uger. Alle klarede det 
rigtig flot – tillykke til jer alle.

Vi venter på resultaterne med lidt kaffe og kage
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Jette får pokal for 1. pladsen

unghundekonkurrenCe

Søndag den 25. oktober deltog Brian Kronborg med Gl-
arbo Qudo og Birthe Hjersing med Kweos Duncan i ung-
hundekonkurrencen i Hjørring. Det blev til en 2. plads 
til Brian og Qudo og oprykning til patruljeklassen, samt 
vandrepokalen for bedste øvelse 1-6. Birthe og Duncan 
fik en fin 5. plads. Stort tillykke til jer begge med de fine 
resultater.

Birthe og Duncan, Brian og Qudo

vendelbo

kåring

Søndag den 4. oktober fik Hans Jørgen Bentsen med Do-
bergaarden Forever Lafiet en flot kåring med 104,5 p. 
Stort tillykke

Hans Jørgen og Lafiet
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Grundigt og stabilt arbejde

Over 20 års erfaring med erhvervsrengøring, vinduespolering 
samt rengøring af skurvogne og mandskabsfaciliteter på byggepladser.
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Ole Lyngshede Lund
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Område 2
Områdeledere

SeK. I
Allan Jørgensen
Tlf. 22 62 83 21
al.jo@smedebakken.com

SeK. II
Jan Skov
Rønne Alle 14, 8670 Låsby
jsph@gefiber.dk
Tlf. 22 89 10 88

Områderedaktør - Grethe Schnell
ph2nyt@gmail.com

kære hundevenner

Alle ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt og
 lykkebringende nytår 2020 - med håbet om at Covid-19 
snart er fortid, og vi alle kan få en naturlig hverdag igen.

de Bedste hiLsner
Grethe schneLL
områderedaKtør

unghundebystævnet På Mors 4. oktober 
2020
Fotos: hoLGerd VirenFeLdt

dagens resultat:

Vindere, Maria Møller & Smedebakkens Vupti (Vupti) og Irene 
Qvistgaard & Crympe Caramel (Cara), 

Dansk Politihundeforening, Aarhus Afd.

Nr. 2 Marianne Dyhr Poulsen & Zerberuzdks Ginie (Ginie) og 
Morten Timm Bramming & Whyco V. ´T Voske (Whyco), 

Dansk Politihundeforening, Herning Afd.

Nr. 3 Jens Henrik Haagensen & Crympe Frække Frederik (Frække) 
og René Tagmose Eriksen & Hesselballe Gator (Gordon), 

Dansk Politihundeforening, Randers Afd.

Individuel vinder, Knud Nielsen 
& Team Englund’s Nala (Nala), 

Dansk Politihundeforening, 
Viborg Afd.
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unghundebystævnet 2020
aF irene QVistGaard, aarhus

Resume fra 2019. Ganske kort fortalt, har jeg en datter 
som er aktiv konkurrencerytter, og da hun gerne vil køres 
i tide og utide, må jeg ofte prioritere hestesporten frem 
for hundesporten. Dette var ingen undtagelse i tiden optil 
unghundebystævnet i Herning i 2019. Så jeg støvede en 
halvfed hund af (som heller ikke havde den vildeste 
kondition) og drog af sted. På trods af ingen træning lyk-
kedes det mig at få en 1.plads individuelt og en 1.plads 
for hold.
Unghundebystævnet 2020. Igen i år var der flere som stak 
til mig, og mente jeg skulle deltage i Unghundebystævnet 
på Mors Politihundeforening. Jeg var meget i tvivl om, 
om det nu også var en god ide, for igen i år havde jeg en 
halvfed hund som manglede kondition (jeg havde jo igen 
måtte prioritere hestene frem for hunden).
Men, vi kunne stable et hold på benene og fik meldt os til. 
Om morgenen stod regnen ned i lårfede stråler og Cara 
som hverken glad for mørke eller vand, ville faktisk hellere 
putte i sin kurv. Vi kom dog af sted, og vejret klarede op. 

Irene og Cara, Fri ved Fod

Cara henter apportbuk

Cara i afdækning

I runderingen fik vi dagens første fratræk, hele 2 point, 
da hun ikke arbejdede selvstændigt nok (husk nu på at 
kondition var en by i Rusland) så jeg var nu godt tilfreds. 
Øvelse 10, spor og felt fik vi ikke fratræk for; men der var 
jo stadig mange øvelser tilbage.

I lydigheden mente Cara at græsset stadigt var vådt og 
klamt, så hun lettede efter 1:37. I cykeløvelsen skulle vi 
vende ved en vandpyt, der skulle hun slukke tørsten, 

I øvelse 11 måtte hundeføreren indkasserer 2 point i straf, 
fordi man åbenbart ikke må bevæge sig mens man fyrer 
kommandoen “slip” af....

Irene og Cara, indtransport øv. 11
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Irene og Cara, Flugt øv. 11

Min makker og jeg var meget enige om, at vi havde haft 
en lærerig “træningsdag” og der bestemt var plads til for-
bedring. Derfor var overraskelsen stor, da vi fik dagens 
1. plads for hold.

Men, denne gang er sidste gang jeg vinder vandreplaket-
ten, så dette skriv skulle gerne blive det sidste fra min side. 

Nu er drømmen Unghundeoprykningen d 1/11; mon jeg 
skal skifte strategi og begynde at træne??

randers

Så er frække Frederik klar til at hoppe i badet

MilJøtræning På hvalPeholdet
Fotos: Jens Henrik Haagensen
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kursus- bidetræning 
Med david MaCh i randers Ph 
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Min første oPlevelse Med et
belønningsbaseret 
aF mona tøttruP, Fotos: Bo johansen

Er næsten lige startet i ph, har trænet i en anden klub i 
mange år, men er blevet interesseret i det arbejde som der 
bliver lavet i ph programmet.
 Har aldrig før arbejdet med bid. Hvilket jeg syntes er 
meget spændende, selv om jeg har meget at lære.

Så det var med meget spænding, jeg drog afsted til Randers 
ph den 24/10 med min labrador Herbie. 
Vi startede med morgenkaffe. 
Derefter teori, hold op hvor var det godt at få sat noget 
teori på det, vi laver til bid, så giver det lidt mere mening 
i det, de prøver at lære mig og Herbie.

Derefter var vi på banen for at lave bidetræning efter tur. 
Jeg var den første,- hold op- hvor blev jeg nervøs, kunne 
jeg nu finde ud af det, men Herbie var nu hel god til det, 
selv om han måtte finde sig i mig og min snakkeri. 
Det var bare super, at vi fik respons efter hver hund, det 
giver meget læring ved at få respons på det, der bliver 
arbejdet med. Også en god læring at høre, hvad de andre 
hf får af vide omkring deres arbejde og hunde. 

En rigtig god dag med en masse dejlig/ positive
 klubkammerater i Randers ph

Tak til David Mach for din tålmodig med os

viborg

kåring i viborg 
- eVa aLthoFF schäFer, 
Fotos hoLGerd VirenFeLdt

Efter vellykkede prøvekåringer i Viborg PH var der
 indbudt 3 ekvipager til kåring: Simon med Luna, Knud 
med Nala og mig selv med Pelle. 

Kåringsteamet i område 2 er som bekendt Niels Jørgen 
fra Randers og Lars fra Odder.

Eva Althoff Schäfer og Pelle von der Tripelallianz (Pelle)

Knud Nielsen og Team Englund’s Nala (Nala)

Simon Pedersen og Møllers Wega (Luna)

Vi mødtes kl. 16 i klubhuset, og efter en kop kaffe gik vi 
i gang med kåringen. 
Der var også mødt tilskuere/supportere op for at følge 
slagets gang. 
Vores træner på kåringsholdet, Hanne Lauridsen, fulgte 
alle vores øvelser med spænding, og formand Holgerd var 
der med kameraet som altid. 
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Lineføring, Eva og Pelle

Fri ved Fod, Eva og Pelle

Aflevering af Apport, Eva og Pelle

Halsgivning, Eva og Pelle

Vi begyndte med lydighedsøvelserne på vores
 lydighedsplads. Pelle lagde ud, og han gjorde det rigtig 
godt. Vi mistede 0,5 i lidt skævtsidninger, og så var der 
en enkelt ekstrakommando i lineføring, hvor Pelle og jeg 
på en eller anden måde kom til at vende hver sin vej…

Spring, Kåringsmand, Eva og Pelle

Afdækning, Kåringsmand, Eva og Pelle
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Spor, Kåringsteam, Eva og Pelle

Efter Simon og Knud også havde været igennem 
lydigheden, kørte vi alle hen for at gå spor. 
Pelle var lidt længe om at komme i gang, måske fordi HF 
var lidt anderledes, end hun plejer at være. 
Vi kom af sted og fik både buer og genstand og fik fuldt 
hus for det.

Derefter gjaldt det rundering i skoven. En øvelse vi ikke 
blev trukket noget for, selv om Pelle også tog en enkelt 
gynge og et par skilte med på banen. Jeg kunne ikke gøre 
andet end at rose ham for alle fund, for han gjorde ikke 
noget forkert, men det var lidt nervepirrende. 
Jeg har åbenbart været lidt for ivrig med at træne døde 
genstande.

Sidste øvelser på dagen var de 2 stop, og vi tog alle 3 først 
stop af stok bevæbnet person og derefter stop af 
pistolbevæbnet person.
Det første stop kostede os ikke noget, og der var kun en 
enkelt ekstrakommando i det andet stop. 
Pelle var lidt gasset, og gik ikke helt på plads.

Da vi alle var færdige, samledes vi til smørrebrød og kaffe 
i klubhuset. 
Spændingen blev udløst, og resultatet var følgende:

Simon og Luna kåret med 106, 8
Knud og Nala kåret med 106,9
Eva og Pelle kåret med 107,5

Det var en lettelse at komme gennem nåleøjet, så vi er klar 
til alle konkurrencerne. 
Vi siger alle tak for en dejlig dag i Viborg og for al 
opbakningen til vores kåring. Så godt at se så mange 
klubkammerater bruge tid på at hjælpe og støtte os.

elitehundestævnet 2020
Fotos: hoLGerd VirenFeLdt

1.Henriette Aarhus og Actos (Actos), Silkeborg Afd.

Jesper Aaen og Bodhi Magic of Heroes (Bodhi), Silkeborg Afd.

Tina Bergsøe Faldt og Dederthing Hugo (Hugo), Silkeborg Afd.
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elitehundestævnet i herning 18. oktober 
2020
aF henriette aarhus, siLKeBorG Ph,

Er det nu hende igen…og ja, det er det. 
Seks 1. pladser ud af de seneste 7 konkurrencer – det er 
da en meget god statistik. Jeg er da også rigtig stolt af, at 
vi stadig kan (Actos er trods alt over 9 år nu) og at vinde 
bliver man aldrig træt af. Skal han da ikke snart pensione-
res, er der måske nogen, der tænker – hertil er svaret nej, 
så længe han kan og vi synes, det er sjovt, så bliver vi ved.

Elitehundestævnet blev afholdt den 18. oktober 2020 i 
Herning. Vi var 6 hundeførere, der var mødt op til konkur-
rencen, hvor Jesper Kjellerup var tilrettelægger. I oplæg-
get fra Jesper var der lagt op til, at der på konkurrence 
banerne/opgaverne kunne være fare for Covid19 smitte, 
hvorfor vi fik udleveret et mundbind, som vi selv skulle 
vurdere, hvornår vi skulle bruge på banerne. 

Der var 3 opgaver, vi skulle ud til, og en 4. opgave, der 
bestod i en 11´er på pladsen i klubben.
Actos og min første opgave var i et firma og bestod i en 
udvendig øvelse 10 og en indvendig rundering, som vi 
havde 20 minutter til. Ved øvelse 10 kom figuranten kort-
varigt til syne bag en bygning og Actos så ikke figuranten. 

Heldigvis så jeg ham og løb frem mod stedet, hvor jeg 
havde set figuranten, mens jeg kaldte på Actos, der fulgte 
med mig. Da vi kom rundt om bygningen, var figuranten 
naturligvis væk, og jeg fik Actos med længere frem i arealet. 
Kort efter fik han færden af figuranten og løb ind i noget 
buskads, hvor han gav hals. 
Efter slip, blev figuranten visiteret og indbragt til dom-
merne. Kunne se på mit stopur, at jeg godt kunne nå at 
visitere figuranten lidt mere, før jeg afleverede ham til 
dommerne, men han havde ikke noget på sig. Heldigvis 
fik vi 10´eren indenfor de 4 minutter. 
Det viste sig senere, at kun halvdelen af os hundeførere, 
fik 10´eren.

På Med Masken…
Den indvendige rundering gik herefter i gang. Actos gav 
hurtig hals af, hvad der viste sig at være en siddende figu-
rant, der angiveligt var syg. Inden mødet med figuranten, 
havde jeg iført mig mundbind, hvilket jeg gjorde alle ste-
der, hvor jeg mødte figuranter eller mulig smittefare på 
genstande i forbindelse med konkurrencen. 

Ved kort feltsøgning ved figuranten fandt vi ikke noget, 
men fandt efterfølgende ud af, at der havde været 2 
cigaretskoder på stedet. Lidt længere fremme i arealet gav 
Actos hals af 3 liggende figuranter, der også angiveligt var 

syge, og jeg bestilte 3 ambulancer til dem. 
Jeg havde også bestilt en ambulance til den 1. figurant. 

Det sidste hovedobjekt, Actos gav hals af, var en hvid over-
træksdragt. Her lavede jeg også kun en hurtig feltsøgning, 
da jeg jo ikke vidste om der var flere hovedobjekter. 
Derfor fandt jeg heller ikke her den sidegenstand, jeg 
efterfølgende fandt ud af, var på stedet. 
Vi mistede 3,2 point på runderingen – 3 sidegenstande og 
så havde jeg glemt, at give tegn til dommerne før fremløb 
til 1. figurant. Var nu meget tilfreds med vores præstation.

Vores anden opgave var et felt, der lå på en skråning af en 
græsbakke. Actos arbejdede godt på feltet, men fandt kun 
4 ud af 6 genstande. Senere viste det sig, at der 
faktisk kun var én hundefører, der havde fået mere end det 
(5). Derudover var jeg stolt af, at Actos havde markeret på 
hår, hvilket vi kun har prøvet en gang før. 
Jeg havde godt nok svært ved at se håret, men heldigvis 
var Actos ret vedholdende i hans måde, at vise mig på, 
hvor det var. Så på trods af, at vi manglede 2 genstande, 
var jeg tilfreds med præstationen. 
Særligt da jeg senere fandt ud af, at den ene af de manglende 
genstande, var et meget lille plastik rør (ca. 1 cm langt).

Udover feltet var der også en 3 minutters afdækning på 
skråningen. Heldigvis blev Actos liggende tiden ud og vi 
fik fuldt point i øvelsen.

Den sidste opgave på dagen bestod i en udvendig 
rundering, en kombineret apporterings- og 
afdækningsøvelse, samt et spor.
Den udvendige rundering startede med et oplæg, hvor der 
blandt andet blev fortalt, at der 800 m ude på en skovsti 
havde været et slagsmål. Arealet viste sig at være 1000 m 
langt og man skulle følge en skovsti, der skiftede retning 
mange gange. Fra skovstien gik arealet 15 m til hver side. 
Den første genstand kom først ca. 500 m fremme i arealet. 
Actos gav her hals i et område med mange tynde træer, 
men jeg kunne ikke se, hvad det var, han gøede af. 

Da jeg bad ham om at vise mig, hvad det var, satte han sig 
foran en ca. ½ m lang træpind, der stod ned i jorden foran 
de tynde træer, og gøede af den. 
Da jeg tog pinden op, kunne jeg se, at der var en strips i den 
ene ende, og vidste så at det var den, der var genstanden. 
Der blev jeg sgu stolt af min dejlige hund. 
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i sidste Minut..
Ude på ca. 800 m gav Actos igen hals, da der var gået 
godt 44 ud af de 45 minutter, vi havde til runderingen. 
Her var der en mulepose med indhold, der blev afleveret 
til dommerne. Efter en hurtig feltsøgning og jeg sagde vi 
fortsatte runderingen, blev der sagt ”ja tak”. 
Desværre nåede vi ikke til ende på runderingen, hvor der 
var en siddende figurant. 
Pga. oplægget havde jeg forestillet mig, at banen kun var 
800 m lang, men det holdt desværre ikke. 
Jeg var dog glad for, at Actos havde fundet de 2 andre 
hovedobjekter. 
Vi mistede 15 point, da vi også manglede et par sidegen-
stande.

Herefter havde vi den kombinerede afdækning- og 
apporteringsøvelse. Det gik ud på, at man stillede sig op 
med hunden siddende på venstre side, hvorefter man fik 
et stålrør (apporteringsgenstand) i hånden. 
Så skulle man sige dæk til hunden og gå 20 skridt ud, 
vende omkring mod hunden og lægge stålrøret på jorden. 
Efter 1 minut skulle man gå tilbage til sin hund og kalde 
den på plads. 
Herefter skulle man få hunden til at apportere stålrøret. 
Jeg nåede kun at lægge stålrøret ned, så rejste 
Actos sig, så vi mistede hele afdækningen. 
Actos løb ikke ud 1. gang, jeg sagde apport, så jeg sagde 
det igen sammen med en animering (pegede frem), 
hvorefter han apporterede stålrøret. 
Vi mistede 1,7 point på apportøvelsen, da Actos også 
havde en skævtsidning ved afslutning.

Afslutningen på denne opgave, var et U-spor på en nysået 
mark. Vi kom fint i gang, men vi mistede undervejs 
2 genstande. Den ene var en nedgravet, som Actos marke-
rede på, men jeg kunne desværre ikke finde genstanden, 
der var en lille ampul. 
Jeg gravede ellers dybt og længe, men var nødt til at fort-
sætte sporet, da tiden rendte. 
I den sidste 1/3 del af sporet, fik vi desværre en tilrettevis-
ning, så vi mistede i alt 15 point på sporet.

Vi sluttede af med 11´eren på pladsen i klubben. 
Actos har aldrig før været så ulydig, som han var, og jeg 
måtte bruge flere ekstra plads kommandoer. 
Endvidere var der lidt tyggeri, så vi mistede 4,2 point. 
Efterfølgende fortalte figuranten og dommerne, at Actos 
havde pebet, da han gik i ærmet, og det var nok derfor, at 
han havde været så ulydig. J
eg har efterfølgende tjekket ham igennem (tænder, nakke 
og ben mv.), men har ikke fundet nogen skader. 
Heldigvis har der ikke været noget med ham efterfølgende, 
så det er svært at vide, hvad der har gjort ondt på ham.

Særligt på den 3. opgave og samlet set havde vi mistet så 
mange point, at jeg tænkte at vi nok ikke ville ende i top-
pen. Men da jeg talte med de andre og hørte, gik det op 
for mig, at alle havde mistet mange point. 
Jeg fandt ud af, at vi nok ville ende på en 1. eller 2. plads 
og heldigvis viste det sig ved præmieoverrækkelsen, at vi 
havde vundet 1. pladsen. Jeg blev naturligvis rigtig glad, 
særligt fordi, jeg på trods af, at have stillet til en del 
Elitehundestævner med Izza og den 3. med Actos, så er 
det første gang, at det er lykkedes mig at vinde denne 
konkurrence.

Mange tak til tilrettelægger for en super spændende og 
sjov konkurrence. Stor tak til alle dommere, figuranter og 
øvrige hjælpere for at stille jer til rådighed, således af vi 
hundeførere kan få en god konkurrence.

Efter de seneste Covid19 restriktioner kom i går (23.10.20), 
er jeg overbevist om, at Elitehundestævnet desværre blev 
årets sidste konkurrence. Jeg kan i hvert fald ikke se, 
hvordan Natøvelsen kan gennemføres med et 
forsamlingsforbud på 10 personer. 

Vi må håbe, at foråret 2021 kommer til at se bedre ud,
således at vi kan gennemføre konkurrencer i PH i det 
nye år.



Vi holder
af mad

Østergade - Næstved

De bedste betingelser
for godt håndværk
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STØTTER 

BRYSTERNE
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STØTTER 

BRYSTERNE
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STØTTER 

BRYSTERNE

 • Gårdrenovering
• Fliser og granit
• Klimavej
• Vedligeholdelse af veje
• Brolægning
• Tagterrasser

• Terrasser
• Grundejerforeninger
 • Parker og pladser
 •Haveanlæg 
• samt meget mere

Kalkgravsvej 20 . 4000 Roskilde

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Telefon  56502747 • Mobil  40786261
E-mail  info@bagger-andersen.dk 
Web www.bagger-andersen.dk

Murerfirmaet Bagger Andersen ApS er en mindre 
murerforretning der har eksisteret i 20 år, vi har 4-6 ansatte.
Vores base er på Stevns, som ligger på det østlige sjælland. 
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Områdeledere
SeK. I
Mads Skorup Christensen
Koldemosevej 37, 4180 Sorø
Tlf. 22 88 51 33 - mads.skorup@gmail.com

SeK. II
Jytte Vognsvend
Tlf. 22 16 82 43  jytte@vognsvend.dk

Områderedaktør: 
Tina Kværnø, Tlf.20458022 redaktoer@dan-
skpolitihundeforening.dk
www.ph-omraade5.dk

nakskov afdeling

I PH i Nakskov har vi startet nyt lydighedshold op. Der 
er et godt fremmøde, der er blevet lavet 3 Hold ud af 19 
personer vi byder dem alle sammen velkommen. 

sKreVet aF denise hansen 



Discount med holdning

Ved købmandsparret Brian og Katrine

Milnersvej 49- 3400 Hillerød

DanZafe A/S er Danmarks 
største uafhængige sikkerhedsgrossist

+45 38 28 31 11
info@danzafe.dk

	

Træemballage	·	Emballering	·	Lagerhotel	

Avedøreholmen	90	

2650	Hvidovre	

Web:	www.nlas.dk	

Tlf.:	36	77	20	27	

	

Hundepension til salg 
Beliggende mellem

Frederikssund og Frederiksværk
med 7,2 ha jord

Tvangsauktionslignende vilkår

Dan Mark Ejendomme A/S
Administrationsafdelingen
Hersegade 3
4000 Roskilde

Telefon: 46 30 00 20
Tlf.   tid: 11.00-14.00

  PRYTS Service

TLF.47 52 12 65 / 40 42 16 17
www.pryts.dk // post@pryts.dk

SNEDKER OG TØMRER

Tømrer og Snedker�rma

Birch ApS
Ludvig Holsteins Alle 90

2750 Ballerup

 20 40 32 61 • nsbirch@hotmail.dk
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Områdeledere

SeK. I
Mette Lindegaard
Tlf. 22 16 02 63 - melihund01@gmail.com

SeK. II
Mikkel Othar Olsen
Tlf. 51 92 03 91 - mikkelothar@gmail.com

Områderedaktør - line Holm Hels
linehels@hotmail.com
Område kasserer: Maj-Britt Andersn 
omr6kass@hotmail.com - Tlf.: 2859 7577
Bank 1551 8348111

område 6

klubMesterskaber i skovbo

klubMesterskab i kåringsklassen

Her i oktober måned, fik vi i Skovbo, fundet de fleste af 
dette års klubmestre 2020. Årets første klubmester skulle 
findes i kåringsklassen. Konkurrencen fandt sted lørdag 
d. 10/10, hvor konkurrencen samtidig fungerede som en 
prøvekåring. 

Der var 5 hunde til start, og resultaterne blev:

klubMester 2020: 
Lone Dehn Kørvell og Gen-chi Oberst med 106,3 p.

NR. 2: Jens Vilhelm Hansen og Jenos Ula med 102,3 p.

NR. 3: Hasse Olsen og Vandalens Saxo med 99,8 p.

NR. 4: Carsten Persson og Amager´s Zaco med 94,6 p.

NR. 5: Gitte Kirstine Koch og To-se-tas Frigga med 84,0 p.

Dette betød, at der kunne sendes 3 hunde afsted til kårings-
manden, som kom forbi klubben tirsdag d. 20/10. Denne 
dag var der desværre kun én af hundene som bestod.

Kåret blev Lone Dehn Kørvell og Gen-chi Oberst med 
105,8 p. 

STORT TILLYKKE!

klubMesterskab i unghunde- og PatrulJeklassen

Lørdag d. 17/10 var turen kommet til unghund- og pa-
truljehundene. Det viste sig at blive en noget udfordrende 
dag for hundeførerne, som fik mange nye oplevelser med 
deres hunde, de ikke havde prøvet før. 
Selvom det var svært, blev der selvfølgelig stadig fundet 
to nye klubmestre.

unghundeklassen

klubMester 2020: 
Jimmi Laustrup og Sund Hund Modi (Messi) med 150,0 p.

PatrulJeklassen

klubMester 2020: 
Rene Lindhaardt og Amager´s Harvey med 191,8 p.

NR. 2: 
Martin Lind og Laguso Hares(Batman) med 187,7 p.

NR. 3: 
Dennis Rasmussen og Zerberuzdks Gangster(Messi) med 181,7 p.
NR. 4: 
Karsten Staanum og Nixon von der Burgstätte med 168,2 p.

NR. 5: 
Per Due Jensen og Amager´s Rasko(Rasso) med 167,3 p.

NR. 6: 
Annitha Munkholm Alrik og Amager´s Figo med 162,2 p. 

Rene og Harvey
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Dennis og Gangster(Messi)
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Annitha og Figo

Martin og Hares(Batman)
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Område 6 35

Laguso Hares Jimmi og Modi(Messi)
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Per og Rasko(Rasso) Amager´s Rasko

Compusystem A/S • Staunings Plads 3 •1607 Copenhagen V
+45 44 47 00 99 • cs@compusystem.dk

DANSK MILJØFORBEDRING A/S
Beredskabsvej 19, DK - 2640 Hedehusene

Telefon: +45 7070 2480
E-mail: info@damifo.dk

Marry & Me - Smykkeforretning & Guldsmed
Østerfælled Torv 17A, 2100 København Ø
Tlf: 45 20 66 52 88 - info@marryandme.dk



EN ANDERLEDES KOGEBOG 
Den første bog i serien byder på inspirerende opskrifter og spændene fortællinger fra.

Kirsten Siggaard, Marie Carmen Koppel, MC Einar, Niklas Lykke, Hanne Fischer,

Nulle, Thomas Dannemand, Jesper Juul, Ebbe Munk, Benjamin Koppel, Sussi & Leo, 
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Dansk politihunDeforenings hoveDbestyrelse

formanD
Lars Bræmhøj

næstformanD/
sekretær
Jørgen W. Petersen
Eskildsvej 8
8960 Randers SØ
Mob. 51 80 87 34
sekretariat@danskpoliti-
hundeforening.dk

Erik Goth-Eriksen

Tlf. 42 22 14 25 
Snogebækvej 10
4600 Køge

erikgotheriksen@
gmail.com

stambogsfører
Søren Bjeverskov
Klempegårdsvej 73
4140 Borup

Tlf. 22 64 21 86

bjevs@cool.dk

Mads S. Christensen
Koldemosevej 37
4180 Sorø
mob. 2288 5133
mads.skorup@gmail.com 

Dansk Phf hjemmeside : www.danskpolitihundeforening.dk
Webmaster : webmaster@danskpolitihundeforening.dk

arbejdsudvalg sektion i

Torben Dalsgaard 
Andersen
Tlf. 41 32 81 70, 
katch@stofanet.dk

Jan Verner Larsen - Køllegårdsvej 13,2730 Herlev
Telefon: 2295 9378 - janverner@msn.com

John Hansen
Telefon: 
20680970
E-mail: fix@
stofanet.dk

Didde Stærk Riber
Trunderupgade 6,
5772 Kværndrup
mob. 2862 4669
didderiber@
get2net.dk

Jan Binger Lindgaard - Lærkevej 24 - 3650 Ølstykke
Tlf. 21 69 59 24 - lindgaard@sport.dk

Sten Holst-Christensen
stenskovbo@gmail.com
Tlf. 27 28 80 80

Dommer & programudvalg

Carsten Steen Hansen
Urfuglevænget 6A - 7470 Karup
Mob. 29 24 88 73
csh@hansen.mail.dk

Formand Axel Ahm
dpu@danskpolitihundeforening.dk
Tlf. 42 64 47 33

Rigspolitiets repræsentant  - John Jensen - Rigspolitiet
Nationalt Politihunde Center
Ejby Industrivej 125-135 - 2600 Glostrup
Tlf. 45 15 32 61 - Mob. 21 21 40 18 - jje024@politi.dk

Palle Lorentzen
Blommehaven 41, 
4800 Nykøbing F.

Tlf. 21 62 86 40
blommehaven41@
gmail.com

Jan Binger Lindgaard 
Lærkevej 24
3650 Ølstykke

Tlf. 21 69 59 24
lindgaard@sport.dk

Jan Verner Larsen
Køllegårdsvej 13
2730 Herlev

Telefon: 2295 9378
janverner@msn.com

hoveDkasserer/
Dommerkartotek
Bo Rasmussen
Møller Meyers Vej 12
8240 Risskov
Mob. 24 66 89 93
kassereren@dansk
politihundeforening.dk

Bank: 1551-3442046867

arbejdsudvalg sektion ii



tak til vores sPonsorer
aalykke Markiser aPs 
5772 Kværndrup

dh-auto  
4970 Rødby

revisorsaMarbeJdet aMager - 
www.revisaMaMager.dk 
2770 Kastrup

nees vogMandsforretning 
7570 Vemb

rye’s MalerfirMa 
2670 Greve 

daluM køreskole 
5690 Tommerup

snedkerMester kasPer nielsen 
2600 Glostrup

klinik for fodteraPi 
4000 Roskilde

lokalbolig næstved aPs  
4700 Næstved

vestfyn undervognsCenter 
5560 Aarup

intension a/s 
6200 Aabenraa

bodotex a/s 
7100 Vejle

Chs Container a/s 
8240 Risskov

knudsens Plantage trading 
7500 Holstebro

rørholt Maskinsnedkeri 
9330 Dronninglund

Vognmand Kenn Bergholz 
2770 Kastrup



Min ejer synes, jeg trænger til manicure... ...og min morgenånde er slem...

Jeg synes, jeg er perfekt - og lange kløer er ligesom ”RESPEEEKT”!

Fra kloklip til avanceret kirurgi 
Vi forstår din hund.
AniCura er født ud af den idé, at vi med fælles ressourcer kan levere 
den bedst mulige behandling af dit kæledyr. Vi tilbyder et komplet 
udbud af medicinske og kirurgiske ydelser. Fra forebyggende 
behandling til avanceret diagnostik, intensiv behandling, kirurgi, 
ortopædi , MRI-scanning, og CT-scanning. 

Find dit nærmeste AniCura Dyrehospital på www.anicura.dk


