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nÅr Mere bliVer til Mere
 
Flere og flere lyse timer, flere og flere må være forsamlet – det hele emmer lidt af, 
at vi i højere og højere grad er på vej mod en normalisering af vores tilværelse og 
dermed også et mere normalt foreningsliv, hvor vi langsomt kan vende tilbage til 
fordums gode tider.
 
Jeg tror, vi er nået dertil, hvor vi nu godt kan begynde at planlægge for øget 
øvelsesaktivitet og afholdelse generalforsamlinger, og de øvrige mange ting, som 
vi har måtte udskyde i længere tid.

 
Når vores politikere har forhandlet restriktioner og ikke mindst ophævelse af samme, har med- og modargumenter 
altid været risici for tilbagefald. I må derfor love hovedbestyrelsen, at vi alle ansvarligt åbner forsvarligt op i den 
takt, som er i overensstemmelse med den, der sker omkring os, og at vi ikke glemmer de mange gode ting, som 
coronavirus også har lært os. Indtil videre må vi gradvist forsamle os flere og flere – specielt udendørs, og i juni 
måned vil der ikke længere være et forsamlingsforbud udendørs. 

Denne åbning varer præcist så længe, at den kan håndteres. 

Derfor er det vigtigt, at vi fortsat lige overvejer, hvordan vi undgår at være for tæt på hinanden og det gør ikke 
noget, hvis flasken med sprit også altid er med på vores vej – og her tænker jeg naturligvis den til udvortes brug. 
 
Der er altså al mulig grund til at tro, at vores aktivitetsniveau nu kan komme tilbage til det mere normale og at de 
mange konkurrencer kan gennemføres. Dette blad er igen fyldt med tekster og billeder omkring de aktiviteter, der 
er foregået rundt omkring i landet. Både de ambitiøse, de alvorlige, men også de skøre indfald er alle med til at 
sikre en mangfoldighed er træningsmetoder, som er med til at gøre vores hunde så dygtige, som de er. 
Netop derfor skal I blive ved med at få de indfald og ikke mindst formidle jeres oplevelser og resultater af dem 
mellem hinanden, hvilket vores blad er jo glimrende medie til.
 
Jeg er helt klar over, at det nu er foreningssamværet, der trækker, men når I alligevel så sidder hjemme efter en 
god gang træning og lige skal have pusten igen, så kan i jo passende læse bladet med de mange gode beretninger. 

Lad det være inspiration og motivation til yderligere aktiviteter, og skal vi så ikke bare glæde os over, at de lysere 
tider, jeg tidligere har beskrevet, at vi var på vej imod, nu lyser klarere end længe set.
 
Rigtig god fornøjelse – og vi ses derude.
 
Med lys og venlig hilsen
 
Lars Bræmhøj
Formand

leder
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Information vedr. DM 2021

Indkaldelse 

redaktør
Tina Kværnø
Næstelsø Præstemark 15
4700 Næstved
Tlf. 20 45 80 22
redaktoer@danskpoliti
hundeforening.dk

forsidebilledet:
Fra patruljeoprykningen i Thisted
-foto Bo Johansen

adresseændringer /
udebliVer bladet
udebliver bladet, udfyld blanketten på 
hjemmesiden, gem den og send 
blanketten til hovedkassereren.
Adresseændringer, ny mail eller 
telefonnummer skal meddeles den 
lokale afd. kasserer, der så vil rette
ændringen i medlemskartoteket

grafisk layout
Side om Side ApS
sideomside@sideomside.dk

Vedrørende annoncer
Alle spørgsmål vedr. 
annoncer bedes rettet til:
Side om Side ApS
grafik@sideomside.dk

deadlines
Den 21 hver måned

indhold

kraV til fotos 
fotos skal være i jpg format
tag dine fotos i BredforMAt og gerne tæt på motivet som muligt.  

Forsidebilledet skal fylde ca 4 MB, hvilket svarer til ca 2650x2250 i pixels.
Billedet skal være højformat og skal have så meget luft/ensfarvet/rolig  baggrund (himmel/græs osv) øverst, så man kan læse logo og tekst foroven

billeder inde i bladet skal min. være min. 1Mb  store. Fotos der ikke opfylder kravene kan blive udeladt i bladet.  For optagelser på mobil gælder samme regler som for digital kamera. 
Der vil så vidt det er muligt blive taget højde for original formatet af dit foto. Dog vil der blive beskåret i billederne efter behov i forhold til opsætning af resten af bladet. 
Div. Billedeserier / gallerier/ fotos,  der ikke har direkte relation til kronologisk tekst, kan blive sat efter behov i forhold til opsætningen af resten af bladet.  
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inforMation Vedr. dM 2021 
ved sten hoLst-Christensen

Hovedbestyrelsen har nedsat en styregruppe som står 
for planlægning og afholdelse af årets DM i 
Dansk Politihundeforening, som vil finde sted centralt i 
Ringsted i dagene 24.-26. September 2021.

Indkvartering vil være på Scandic Hotel Ringsted, hvor 
der er mulighed for dobbeltværelse, 3 sengs-værelse og 
5 mands-værelse.
Alle måltider er på hotellet/kongrescenteret, og 
madpakker bliver bragt ud, eller kan afhentes på 
hovedstandpladsen, som er 2 min. gang fra hotellet.

Der vil komme yderligere og komplet information i 
næste nummer af Politihunden

DM 2021 bliver planlagt og afholdt på ”normal” vis.  
Dvs. at vi til hver en tid vil overholde alle evt. 
restriktioner vedr. Covid 19 

Vi forventer, at årets DM bliver et tilløbsstykke og vil 
gøre vores for at promovere PH så godt og stort, som 
det er muligt. Der er oprettet en FB side: PH DM 2021 
i Ringsted 
Her vil der løbende tilkomme information og nyheder.

Vi glæder os til et forhåbentligt ”normalt” DM og ser 
frem til nogle spændende og gode konkurrencer i alle 
klasser, hvor klasselederne og assistenterne er i topklasse 
:-) og til nogle gode og hyggelige timer i samvær med 
hundevenner fra hele landet i hyggelige omgivelser. 

Svenstrup Gods lægger arealer til ved DM 2021

Scandic Ringsted - indkvartering DM 2021

Leopold Rullegræs gør hovedstandpladsen klar til DM 2021

inforMation Vedr. dM 2021 
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DANSK 
POLITIHUNDEFORENING__________________ 
Sekretariatet, Eskildsvej 8, 8960 Randers SØ - tlf. 51 80 87 34 

E-mail: sekretariat@danskpolitihundeforening.dk 

 

             
 

INDKALDELSE TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
 
 

Repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 12. juni 2021 
 

 
Der er frokost kl. 12.00 med efterfølgende repræsentantskabsmøde på adressen: 
 
Scandic Odense 
Hvidkærvej 25 
5250 Odense 
 
 
  
 DAGSORDEN 
 
 1: Valg af dirigent 

2:  Valg af referent         
3:  Valg af stemmetællere 

       4:  Formanden aflægger beretning 
5:  Hovedkassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 
 (ved godkendelse meddeles decharge) 

      6:  Fastsættelse af kontingent 
7:  Fastsættelse af honorarer  

  8: Indkomne forslag  
        9: Valg i henhold til vedtægternes § 8 
        10: Eventuelt 
 
 
 
Afbud til mødet skal ske til sekretariatet senest lørdag den 5. juni 2021 
         
         
 

 
 

 
  

 
 

indkaldelse 



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

BIL-DEMONTERING DANMARK
 

KØBENHAVN   TLF. 36449914
SJÆLLAND        TLF. 44409914
FYN                     TLF. 63109162

VIGGO PETERSENS 
Eftf. A/S

Letlands allé 3 opg. 47
2630 Tåstrup

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

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

Tel.: 0045 4542 3078
Fax: 0045 4542 1544
E-mail: info@norcor.dk 

NORCOR ApS
Søvangsvej 1
DK-2650 Hvidovre
Danmark

JATS ENTREPRISE
Thoravej 21

2400 Købehavn NV
Telefon: 51 27 40 88 • jats@jats.dk • www.jats.dk



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



Område 1
Områdeledere

SeK. II
Jørgen Thomsen
Tlf. 40686943
m.j.thomsen@klarupnet.dk

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

oPrykningskonkurrence for unghunde i 
Vendelbo

PH Vendelbo afholdte søndag den 11.04.2021
oprykningskonkurrence for unghunde.
Johnny Nielsen havde tilrettelagt en rigtig god 
konkurrence. Det var en rigtig god dag og der blev vist 
meget flot hundearbejde. 
Det blev til en hel oprykning til Hans Jørgen og Birthe 
Hjersing, og en halv oprykning til Winnie og Bettina.

stort tillykke Med de flotte resultater.

resultaterne bleV:
1. Hans Jørgen Bentsen med Dobergaardens Forever  
 Lafiet, Vendelbo   173,5 p

2. Winnie Vest Lausten med Alma, 
 Vendelbo    168,5 p

3. Birthe Hjersing med Kweo Duncan (Jambo), 
 Dronninglund   161,6 p

4. Bettina Petersen med Møllers Nina, 
 Dronninglund   159,6 p

5. Birthe Vang Sørensen med Bayogi Tøssen, 
 Hjørring    134,0 p

Hans Jørgen/Lafiet, Winnie/Alma, Birthe/Jambo, Bettina/Nina, 
Birthe/Tøssen 

Hans Jørgen får pokal for 1. pladsen

Winnie får pokal for 2. pladsen
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Område 1 9

Birthe Hjersing får pokal for 3. pladsen

Birthe får vandrepokal for bedste øvelse 1-6

Mens vi venter på resultater

oPrykningskonkurrence for Patruljehunde i 
dronninglund

PH Dronninglund afholdte søndag den 25.04.2021 
oprykningskonkurrence for patruljehunde med
Jan Bredevang, som tilrettelægger og Claus Mortensen fra 
Silkeborg, som overdommer.
Det var en rigtig god dag og der blev vist meget flot 
hundearbejde. Det blev til en halv oprykning til 
Niels, Merete og Birger.

stort tillykke Med resultaterne.

resultaterne bleV:
1. Niels Jensen med Bayogi Ylva, 
 Hjørring   205,9 p

2. Merete Hansen med Hesselballe Gilla, 
 Brovst    203,1 p

3. Birger Christensen med Møllers Unni, 
 Vendelbo   201,0 p

4. Marianne Bredevang med Møllers Vinder, 
 Dronninglund   195,9 p

5. Kent Larsen med Smedebakkens Spacey, 
 Hjørring   175,6 p

6. Anne Marie Pedersen med Team Englunds Hiba
 Vendelbo   164,1 p

Niels/Ylva, Merete/Gilla, Birger/Unni, 
Marianne/Vinder, Kent/Spacey og 

Anne Marie/Hiba



område 1

 Niels får pokal for 1. pladsen

Merete får pokal for 2. pladsen

Birger får pokal for 3. pladsen

oPrykningskonkurrence for kriMinalhunde og
 træning for Vinderhunde i broVst

PH Brovst afholdte lørdag den 24.04.2021
oprykningskonkurrence for kriminalhunde og træning for 
vinderhunde med John Hansen, som tilrettelægger.
Da der ingen kriminalhunde var til oprykning, blev det 
kun træning for vinderhundene.
Det var en rigtig god dag med mange udfordringer – tak 
John. 

stort tillykke Med resultaterne.

resultaterne bleV:
1. Heidi Søndergaard med Møllers Nabiha, 
 Brovst    175,5 p

2. Mette Thomsen med Møllers Gipsy, 
 Dronninglund   175,4 p

3. Jøren Knudsen med Oline, 
 Brovst    151,8 p

Heidi/Nabiha, Mette/Gipsy og Jøren/Oline

Heidi får pokal for 1. pladsen
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Højt solskin og god stemning

dronninglund 

konkurrencer
Så blev april måneds konkurrence skudt i gang, og vi havde 
hundefører med til dem alle. 
Det blev til fine resultater. Tillykke med resultaterne til alle.

Vi havde 2 hundefører, Birthe Hjersing med Kweo Duncan 
(Jambo) og Bettina Petersen med Møllers Nina med til 
unghundeoprykningen i Vendelbo. 
Det blev til en 3. plads til Birthe, som rykkede op i 
patruljeklassen, og en 4. plads til Bettina, som fik en halv 
oprykning

Stort tillykke med resultatet – rigtig godt gået af jer begge.

Birthe/Jambo og Bettina/Nina

Vi havde 1 hundefører, Marianne Bredevang med Møllers 
Vinder med til oprykning patrulje i Dronninglund. 
Det blev til en 4. plads til Marianne og Vinder.

Stort tillykke med resultatet.

Vinder – Marianne er usynlig

Vi havde 1 hundefører, Mette Thomsen og Møllers Gipsy 
med til vinder træning i Brovst. 

Det blev til en 2. plads til Mette og Gipsy.

Stort tillykke med resultatet.

Mette/Gipsy



O u r  w o r l d  i s  l o g i s t i c s

For mere information, venligst kontakt:
Ole Lyngshede Lund

Afdelingsleder
Charter & Relief – Export – Courier

 Telefon: +45 7650 4555
E-mail: ollu@scangl.com

Transport af teknisk udstyr

Full load

flemming@flemming-thisgaard.dk

ExpresskørselKurerkørsel

Distributionskørsel

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. 



Kontakt: +45 30 92 00 23 E-mail: info@lund-lund.dk

reklameartikler

Aalborgvej 104
9670 Løgstør



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

Endelig kom vi næsten tilbage til de normale tilstande 
fra før end Covid-19 holdt det indtog, hvilket kom til at 
berøre os alle både 2- og 4 benede.

Nu kunne man komme i gang med det, mange har gået 
og længtes efter, -hundetræningen - og ikke mindst de 
konkurrencer, mange har set hen imod. 

I forbindelse med de netop afholdte 
oprykningskonkurrencer, var der nogle der fik testet, 
hvordan det egentlig stod til med træningen og hvor er 
plads til forbedringer. 

Det har været lidt op ad bakke med hensyn til at få noget 
stof til Politihunden, der har jo ikke været så meget at 
skrive om, men indtil nu er det lykkedes, at få bladet fyldt. 

Tak for de gode artikler i har bidraget med til dette 
nummer af Politihunden, så er det ”helt rart” at være 
redaktør igen. 

Rigtig god fornøjelse med læsningen

Grethe sChneLL

unghundeoPrykning den 10. aPril,- ekstra
Foto hoLGerd virenFeLdt

Simon Saugmann Pedersen og Møllers Wega (Luna), Viborg Afd.

Annette Thesbjerg og Weedfald Gamma (Gamma), Randers Afd.

Henrik Haagensen og Crympe Frække Frederik (Frække), 
Randers Afd.

Marianne Dyhr Poulsen og Zerberuzdks Ginie (Ginie), 
Herning Afd.
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det forsøMte forÅr …..
aF jens henrik haaGensen, randers Ph

Kan man vel næppe kalde foråret 2020 .
 Da foreningslivet blev skudt i gang igen, har der 
efterfølgende været fuld gang i træningen i Randers PH. 
Alle har hungret efter at komme ud og træne, og alle klør 
på med krum hals på hvert sit niveau. Endvidere har vi 
også fået hvalpe- og lydighedsholdene startet op med ca. 
15 deltagere.

For mit eget og Frække Frederik’s vedkommende, har
 foråret budt på hele 3 konkurrencer i løbet af godt 1 
måned! 
2 unghunde oprykninger (heraf en udskudt fra efteråret) 
og senest oprykningskonkurrencen i patruljeklassen den 
25/4.
Nogle af de delmål jeg satte mig efter sidste års 
unghundekonkurrencer, er vi kommet i mål med … Bl.a. 
fik jeg ved begge unghunde oprykninger ½ oprykning, så 
vi kunne stille i patruljeoprykningen og Frække kunne få 
lidt erfaring i det program.

Oprykningskonkurrencen i patruljeklassen gik dog ikke 
helt som planlagt, da jeg havde håbet på endnu en ½ 
oprykning. Vi fik 196,5 point, hvilket jo som bekendt ikke 
lige i underkanten til den halve oprykning .. til gengæld 
fik jeg set, hvordan træningen de kommende måneder 
skal prioriteres  
Konditionen, lydigheden og næsearbejdet er ok. 
Til gengæld skal vi fortsat arbejde med rundering og bid. 
På runderingen har jeg en MEGET løbeglad hund, hvilket 
resulterer i, at han nok kommer for langt væk fra mig, med 
deraf følgende besvær med halsgivning på døde genstande, 
specielt hvis de ligger på jorden, som begge genstande i 
patrulje oprykningen gjorde.

Det er da heldigvis til at arbejde med, og det skal vi have 
trænet ! Vi vil give træningen endnu en skalle de 
kommende måneder, så vi kan stå knivskarpe til DM 
udtagelsen efter sommerferien.

Til slut vil jeg gerne ønske Jer alle et rigtigt dejlig forår 
med masser af god træning.

PatruljeoPrykning.

Frands Agersnap og Laguso Ella (Luna), Aarhus Afd.

Mathias Jensen og Nørrehedens Ica (Ica), Randers Afd.

Claus Holm Sørensen og Argi (Argi), Silkeborg Afd.

Morten Ulderup og Chanto (Chanto), Herning Afd.



område 2

PatruljeoPrykning thisted den 25. aPril
- aF Frands aGersnaP, aarhus
 – Foto hoLGerd virenFeLdt

Østerild Skole er hovedstandplads, og vi mødes 07.30, 
men nu vi er ramt af Covid-19, må vi nøjes med velkomst 
og kaffe i skolegården. Det er ikke noget problem, for solen 
skinner fra en skyfri himmel, og humøret er højt.
Efter vores oprykning til Patruljeklassen nov. 2019, gik de 
følgende konkurrencer ikke ret godt. 
Jeg syntes sværhedsgraden fik et stort hak opad, og Ica 
begyndte at vise alderdomstegn: Hun kunne ofte ikke 
komme over springbrættet, og faldt også tit af ærmet i 
11’er stoppet når figuranten ”tog hende rundt”.
Derfor havde jeg til denne konkurrence besluttet, at hun 
ikke skulle springe, og da hendes energiniveau på det sidste 
heller ikke var ret godt, havde jeg ikke de store 
forhåbninger til dagen. 

Omvendt ville jeg også gerne have erfaringen og tænkte, 
at hun jo måske overraskede mig på dagen. 
Og det gjorde hun i den grad!

Gen-Chi’s Itsi Øvelse 10

Gen-Chi’s Itsi Rundering

Dagen startede med et 10’er stop (så var vi ligesom i gang) 
og straks derefter rundering. Udover en enkelt manglende 
sidegenstand og et hovedobjekt (murerspand) der lige fik 
et puf med snuden, gik vi rent igennem. 

Det var en god fornemmelse, fuglene sang, der var den 
skønneste sol og jeg sagde til mig selv: 
”Det her bliver en god dag!”

Der var gode pauser mellem øvelserne. Jeg kørte væk og 
sad med lidt arbejde eller læste i Den Grønne Bog, hvorved 
Ica bedre kunne slappe af og få sovet lidt. 

Næste øvelse var 1-6 + 11 hvilket også gik rigtig godt. 
Der var et par skævtsidninger, lidt sjusk i cykeløvelsen, og 
et enkelt bidskifte i 11’eren.

Frands Agersnap og Laguso Ella (Luna) på felt

Frands Agersnap og Laguso Ella (Luna) på felt

Genstande på felt



område 2

Område 2 17

Crympe Frække Frederik (Frække) apporterer

Videre til gerningssted, som tidligere har drillet, men som 
jeg har fået forbedret meget på det sidste. 
En ting der slog mig, da jeg holdt ved standpladsskiltet og 
så udover græsmarken: Vi havde øvet gerningssted utrolig 
meget på skovbund i den tro, at græs ville være nemmere, 
men hvad nu hvis det ikke var tilfældet? 
Jeg derfor næsten jublede, da dommerne hentede os, sagde 
”vi skal lige den her vej” og slog ind i en skov på modsatte 
side! Ica hyggede sig gevaldigt og på knap 7 minutter var 
stedet ryddet.

Hesselballe Gatos (Gordon) på spor

Sporet var sidste øvelse. Det havde drillet en del på det 
sidste og jeg var derfor ret spændt på, hvordan den trætte 
pige ville klare det. Hun lavede dog et overbevisende opsøg 
og gik selvsikkert derudaf, omend det ikke gik ret hurtigt 
i forhold til hvad hun plejer. Sporet gik ligeud, på skrå af 
såretningen og der var konstant hjulspor og bare pletter, 
hvor hun lige skulle ud og tjekke, men så atter fortsatte 
ligeud. Efter ca. 350 meter stadig ligeud og uden en eneste 
genstand, begyndte jeg at blive ret urolig. 
Får jeg mon ikke en tilrettevisning? Pludselig knækkede 
hun overbevisende til højre, derefter straks til venstre to 
gange og lagde sig ved en genstand! 
Det skulle vise sig, at al ”action” på sporet lå til sidst, og 
hun fandt hurtigt to genstande mere og endnu et knæk.

 Desværre gik hun over sidste genstand, som var en alm. 
husnøgle, men jeg var alligevel godt tilfreds. 
Det var et lidt drilsk underlag, to timer gammelt knastørt 
spor og hun var træt, så jeg synes hun gjorde det rigtig godt. 

Det blev til en 2. plads og ½ oprykning, og sidstnævnte var 
det eneste jeg havde håbet at komme hjem med. 
Alligevel kommer konkurrence-genet op i mig: 
Tænk hvis vi havde fået sidste genstand på sporet også? 
Tænk, hvis hun havde kunnet springe, så havde vi fået en 
hel oprykning...! SÅ er det godt at den forstående kone, 
de søde klubkammerater og min egen fornuft kommer 
til undsætning og minder om, at det hele kun er for sjov, 
og at vores herlige sport aldrig må lægge hunden til last.

Nu hvor det hele er fordøjet, er det sjovt at tænke tilbage. 
Ugerne op til konkurrencen var jeg egentlig ret mismodig. 
Hunden virkede træt, og der var en masse øvelser der 
pludselig drillede. Jeg følte ikke, at jeg havde en ret god 
makker og vidste ikke helt, hvor jeg havde hende henne. 
Efter konkurrencen var hun pludselig verdens bedste hund 
og makker, og jeg følte, hun ville gå gennem alt sammen 
med mig. 
Det må vist være min lære, at uanset hvilke fornemmelser 
JEG har, så vil hun altid være den hund, jeg kørte hjem 
med den solbeskinnede forårsdag i april.

PatruljeoPrykning thisted 25. aPril
aF mathias jensen, randers Ph – 
Foto Bo johansen

Det viser sig, at vi er ni med hunde, som tilsyneladende 
alle har god spredning på øvelserne, og dermed god tid til 
også at puste, så fint!
Mine første øvelser er 10 og 9 samme sted 08.55. 
Jeg tænker, at så er jeg da godt nok gang. 
Vi skal starte med 10’eren, anholdelse, og den øvelse har 
min gode hund Luna (Laguso Ella) altid syntes var en 
festlig øvelse, og nærmest altid bare kunnet. 

Så anråb og af sted med hunden og figuranten fanget, 
visitationen får han mundtligt og så tilbage til dommeren 
med ham. Alt fint ingen fradrag. Og i dag ingen ekstra 
figuranter, som sidst vi var af sted, hvor tre ryttere til hest 
nemlig fik en birolle i denne øvelse (ingen fradrag, men 
heller ikke ekstra point).

Øvelse 9 starter, hvor vi afleverer figuranten. 
Det er en nogenlunde åben fyrreskov, vi skridter baglinien 
af og sætter i gang. Jeg vil gerne have starten af banen 
tjekket grundigt, og må kalde Luna tilbage nogle gange. 
Selv går jeg en del på tværs fremad men langsomt. 
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Jeg skal passe på ikke at trykke hende for meget, nu er 
hun endelig blevet glad for øvelsen. 

Vi har haft store udfordringer her, da hun i en periode på 
måske to år nærmest ingen stemme havde og måtte holde 
pause. Senere trænede vi standhals alternativt, 
eet-glam-beløn! Og måske har det også gjort ondt, for det 
har været en lang sej kamp med al halsgivning. Hun kom 
hæs hjem efter et kennelbesøg som 1 årig. God rådgivning, 
flere undersøgelser, og en del medicin mod infektioner i 
stemmebåndene, nu er hun 6 år. 
Nu er hun altså endelig ved at være glad for øvelsen, og 
jeg skal passe på med mine kommandoer. Men hun 
trækker fremad, og jeg går på tværs den ene vej og den 
anden vej og får hende tilbage i nogle store sløjfer, så 
området er dækket, tænker jeg. 

Men der er ikke noget, ingenting, og nu er vi mindst 200 
meter inde måske 250 meter. Usikkerheden fra alle de 
gange vi har været af sted på 9’eren uden hals, har ramt 
mig. Men så, hals på figuranten, giver tegn, løber frem, 
hun er langt fremme, kan ikke se hende gennem alle 
stammerne, men det er figuranten; jeps der er de. 

Mundtlig visitation igen, nemt og praktisk, - måske er 
det kommet for at blive i PH ;-) Figuranten afleveres, og 
vi søger gerningssted, ingenting. Går de 50 meter tilbage 
og starter rundering igen. Bingo, hals igen i højre side 20 
meter før figurantens gemmested, giver tegn, løber frem, 
en spand, søger gerningssted, har lidt travlt, ingenting. 
Måske kan vi nå de sidste 70 meter skov, vi har ca. 5 
minutter. Runderer igen mod venstre, der er lidt vind fra 
venstre, hun når en sløjfe til højre. Så er der fært og mod 
vinden næsten helt ud til venstre, så er der hals igen, giver 
tegn, løber frem, en sammenrullet jakke på jorden, søger 
gerningssted, har næsten 3 minutter, men nej, selvfølgelig 
ligger der ikke noget her. 
Kæmpe succes, jeg er så glad, al den usikkerhed undervejs 
og se nu her, den dygtige hund! Lige meget med 
sidegenstandene, det kan vi godt.

Der er en lang gåtur tilbage, med to gode hundefolk, så 
kan man jo lige så godt forsøge at lære noget, og 
konklusionen er, at jeg bør stole endnu mere på min hund 
og gå hurtigere fremad, og at jeg jo egentlig også selv kan 
kigge efter sidegenstande.
Fradraget for de to sidegenstande er 2 point.

Så går turen til klubhuset i Østerild. 10.15 og øvelserne 
1-6 og 11. Synes Luna har fokus, inden vi melder klar til 
øvelse 1, fri ved fod, og jeg når at tænke, at hun har glemt 
unoderne fra de sidste gange i Randers. 
Men straks vi er i gang, kan jeg mærke hun falder ud, 
lækkert græs for harer, noget der lige giver næsen noget 
at tænke over. I Randers er det figuranten, som hun kigger 
efter, men ikke her. Skævtsidninger og svæv i vendinger. 
Minus 1,3
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Apporten i øvelse 2…
 er en glasflaske, hun letter ved kast, leger med flasken og 
afslutter skævt. Minus 1 point.

Halsgivning øvelse 3, hun rejser sig, og det har hun en 
specialtilladelse til lidt endnu. Minus 0,5

Spring øvelse 4 er ok. Minus ingenting.

Afdækning øvelse 5, her mener hun det er i orden at sidde 
efter 1,05 minut. Minus 6,4.

Fri ved cykel, øvelse 6, gør hun fint undtagen i vendingen, 
hvor hun svæver mod dommeren. Minus 0,3.

Desværre endnu en ærgerlig oplevelse af en distræt hund 
i lydigheden, ærgerligt fordi hun i den daglige træning er 
skarp og nem at arbejde med. Miljøtræning skal til måske, 
hjælp helt sikkert for at bryde udviklingen.

Øvelse 11 frygtløshed. Jeg anråber figuranten og slipper 
hunden, som pisker af sted og banker ind i ærmet i 
skulderhøjde, frygtløs, det er hun også for stokkeslagene. 
Men inden jeg når frem, forsøger hun så lige at ruske lidt 
med figuranten og når at tygge et par gange. 
Stokken afleveres og én slipkommando er ikke nok i dag, så 
hun må have en ekstra og kommer ikke helt ind på plads. 

“Fremad gå” og så sker det magiske. Ja, ikke at figuranten 
går, det skal han jo, men nej hunden bliver siddende og 
kigger endda på mig så længe, at jeg næsten glemmer at gå 
efter, jeg glemmer i hvert fald at give hende en pladskom-
mando, da hun vil tættere på. Så løber han og er hurtigt 
fanget igen med lidt tyg og et ekstra slip. Minus 5, og det 
var nogenlunde som forventet. En dyr øvelse, men dejligt 
at Luna nu husker, jeg er der. 
Vi har trænet på transporten, som det eneste i forhold til 
bid i to år, mindst. Klubben er udfordret på bidetræning, 
men den sidste sæson har der været ugentlig træning, når 
Covid-19 ikke spænder ben, og nu begynder resultatet at 
vise sig. 

I perioden hvor Lunas stemme var sårbar, forsøgte jeg at 
få så megen ro på hende under bidetræningen, at 
stemmen ikke blev overbelastet, men jeg måtte opgive, da 
hun opbyggede en frustration i situationen, hvor hun ville 
bide, og jeg forlangte ro. 
Det er min første hund i konkurrence, så nu er jeg allerede 
lidt klogere end dengang, også fordi jeg søgte hjælp, og 
heldigvis fik jeg den. 
Kontakten til Luna skulle genopbygges i øvelsen. 

Det tager tid.

Herefter er det kl. 11.30 gerningssted, øvelse 7
Underlaget er ung løvskov, og vi er i gang. Her er en tydelig 
vindretning og dommergruppen holder fin afstand. 
Hun arbejder målrettet og finder alle 6 genstande. 
På dommersedlen står der “meget flot”. 
Sådan tænker jeg også om hendes arbejde, og hun skuffer 
mig sjældent. Minus ingenting.

Vi afslutter 12.45 med øvelse 8 spor
Underlaget er en tør græsmark, og vi starter ved den ene 
afmærkning og når vel 4 meter ud, før der tilsyneladende 
er et spor som starter. Men, nej der kommer ikke det rigtige 
træk i linen, og hun stopper efter 4 meter og snuser rundt. 
Jeg sender hende i retning mod den anden afmærkning, 
hvor vi vender og søger tilbage igen. Så er der noget som 
ligner et spor måske 4 meter fra den anden afmærkning, 
og hun når 6 meter ud, før hun vender. 

Det er lidt spændende det her. Af sted mod den første 
afmærkning igen, og så tager hun det første spor igen. 6 
meter ude kommer det rigtige træk, og vi er på vej ud over 
marken med en form for rygvind. Der sker ingenting, og 
vi går langt, måske 500 meter før Luna markerer den ned-
gravede, tegn til dommeren og vi finder et stykke slange. 
Det er altså langt at gå, og man kan jo godt komme lidt 
i tvivl, men spor er hun faktisk også god til, så jeg har 
stor tillid.
Og ganske rigtigt hurtigt kommer en “kasse”, knæk til 
højre, venstre og højre igen og en genstand, markeret, 
fundet, noget sort gummi, godkendt. 
Videre med 45 graders knæk til højre og genstand, 
markeret, nøgle fundet, godkendt og slut.

Så er der jo igen god tid til snak med gode hundefolk. 
Jeg tænker, at opstarten er noget rod, og nok er dyr, men 
snakken går mest på, om ikke det var mig, som hev Luna 
af det rigtige spor første gang. Jo, jeg holdt i linen, men 
trækket var der ikke, og normalt slipper hun ikke trækket, 
selvom jeg står på linen eller har den viklet om benene. 
Men måske skal hun have mere line næste gang for lige 
at finde sporet. Minus 0,8.

Jeg er så heldig, at have både sporlægger og dommer fra 
klubben på øvelsen, og de er de første til at ønske mig 
tillykke med endnu en halv oprykning. 
Det havde de styr på, så nu blev Luna kriminalhund.
Nu bliver øvelserne så igen en tand mere udfordrende for 
Luna og jeg. Men det er jo også det, som er sjovt i den 
daglige træning, at der kommer nye ting, som skal trænes 
og at det, som vi allerede kan, bliver sværere, plus øvelserne 
som nu kan sammensættes. 
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Nye udfordringer. 
Vel især min træning er udfordret, da klubben er blevet 
“tynd i toppen”, fordi de gamle hunde enten ikke står 
eller stilles i konkurrencer mere, og de erfarne hundefolk, 
derfor ikke lige så ofte som før, drysser guldkorn. 
Heldigvis er der nye dygtige hunde og hundefolk med god 
energi på vej i klubben og erfarne instruktører, har vi også, 
så der er nogen at sparre med.

Dagen skal afsluttes ved klubhuset, og her bliver jeg altid 
overvældet og rørt over alle de kendte ansigter og gode 
hundefolk, som alle er mødt op, og som alle har udfyldt 
en vigtig plads i myretuen for at få afviklet konkurrencen. 
I dag er vi ni med hunde, som har fået lov til at teste dags-
formen. Ingen nævnt, ingen glemt. Tusind tak til jer alle! 

Vi slap igennem med færrest minusser, og selvfølgelig er 
jeg glad, men især fordi vores træning rykker sig i en god 
retning.

kriMinaloPrykning den 24. aPril i silkeborg
Foto hoLGerd virenFeLdt

konkurrencer for efterÅret 2021

28. august Kriminal udtagelse Grenå
29. august Vinder udtagelse Aarhus
5. september Patrulje udtagelse Randers
12.september Jysk mesterskab Unghunde Silkeborg
24 – 27. september Danmarksmesterskabet Ringsted
7. november Unghunde oprykning Herning
3. oktober Bystævne Unghunde Morsø
17. oktober Elitehundestævne Silkeborg
19. november Natøvelse Aarhus

Bitten Wittendorff Lorentzen 
og Dederthing Jiro, 

Vestjylland Afd.

Peter Caspersen og Hesselballe 
Frej, Haderslev Afd.

randers Ph til skøn træning i forÅrsskoVen 
Foto Bo Johansen
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Madopskrifter og fortællinger
af danske musikere

Benjamin Koppel • Ebbe Munk • Hanne Fischer
Jesper Juul Windahl • Kirsten Siggaard

Marie Carmen Koppel • MC Einar • Niklas Lykke
Nulle • Sussi og Leo • Thomas Dannemand

BOGEN ER I BOGHANDLEN NU



Område 3
Områdeledere

SeK. I
Jesper Steffensen
Tlf.
steffensen99@gmail.com

SeK. II
Egon H Bak
Sundsvallgade 10, 6400 Sønderborg
Egonbak@stofanet.dk
Tlf. 40 76 27 67

Områderedaktør - Trine m. Jørgensen
politihundenomraade3@gmail.com

tønder afdeling

kÅring
Søndag d. 11. april blev der afholdt kåring i Tønder PH. 
To par deltog i snevejr og en bidende kold vind.

Jørn J. Weissert og Møllers Finja, Tønder afd. 
bestod med 109,5 point.

Martin Blaabjerg og Hulgaards Ulrik, Horsens afd. 
bestod med 98,0 point.

Endnu engang tillykke!

Med venlig hilsen
Benny Lund
kårinGsmand, område 3

aabenraa afdeling

generalforsaMling

Tirsdag den 16. februar afholdt vi i Aabenraa Politihunde-
forening virtuel generalforsamling. Medlemmerne havde 
forud fået tilsendt dagsorden. Da der ikke var fysisk 
fremmøde, var der enkelte punkter, der var udeladt. 
Der var også på indkaldelsen listet op, hvilke 
bestyrelsesmedlemmer og øvrige poster, der var på valg. 

Samtidig fik medlemmerne tilstillet formandens beretning, 
samt kassererens reviderede regnskab.
Medlemmerne havde så mulighed for, at komme med for-
slag til bestyrelsen, som så ville blive behandlet forud for 
generalforsamlingen. 
Ligeledes kunne medlemmerne ringe til bestyrelsen den 
aften, hvor generalforsamlingen blev afholdt. 

På selve dagen var bestyrelsen så samlet i klubhuset. 
Da der ikke var indkommet nogen forslag til bestyrelsen 
eller forslag til nyvalg til bestyrelsen, var der genvalg til 
samtlige poster. 

unghundekonkurrence
Den 27. marts, var der unghundekonkurrence i Horsens. 
Her deltog Jørgen Rasmussen fra klubben. 
Han havde assistance af Quantas og de opnåede i alt 151,2 
point i konkurrencen. Konkurrencen skulle oprindelig 
have været afholdt i efteråret, men grundet Covid19, var 
den skubbet til den 27. marts. 

gelsbro konkurrence
Lørdag den 10. april, havde klubben inviteret til Gelsbro 
konkurrencen, som Kjeld Nissen havde tilrettelagt. 
Der var i alt 5 hunde til start og det blev Gudrund Holt, 
Tønder PH, der med 85, 1/3 point, løb med sejren. 
Gudrun vandt også præmien for bedste spor. På den 
følgende plads kom Jørgen Rasmussen, og Quantas, 
Aabenraa PH - de opnåede 76 2/3 point. Herefter kom 
Benny Lund, Haderslev PH der opnåede 69 1/3 point, på 
fjerdepladsen kom Connie Birk, Tønder PH, der opnåede 
64 2/3 point og sidst men ikke mindst på femtepladsen 
var det Michael Balslev, Sønderborg PH, der opnåede 56 
1/3 point. 

Gelsbrokonkurrencen er en meget traditionsrig 
konkurrencen, der blev startet af den nu nedlagte, 
Kolding og Omegns Politihundeforening, tilbage i 1930.
Formålsparagraffen var:

Gelsbro konkurrencens formål er at samle interesserede 
hundeførere i område 3 til en årlig
tilbagevendende forårskonkurrence, til gavn for hunde 
sagen og fremme af sportsånden blandt hundeførerne. 
Opgaverne på dagen skal løses som en hændelse fra det 
virkelige politi arbejde.

Konkurrencen skal altid afholdes i terrænet omkring 
Gelsbro, der ligger ca. 15 km øst for Ribe, hvor der er både 
skov og hede til rådighed.

Det specielle er, at der kun konkurreres i 3 
discipliner: Rundering, spor og afdækning og der kan i 
alt opnås 100 point.

Det vil nok falde nogen for brystet, at der kan opnås 
tredjedele point, men årsagen er, der udover et antal point 
i de enkelte øvelser også er 20 appelpoint, der omregnes 
til 20/3 point.

Alt i alt en god dag i terrænet med godt hundevejr. 
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unghundekonkurrence
Lørdag den 17. april, var der igen unghundekonkurrence 
med oprykning, denne gang var det Sønderborg PH, der 
var tilrettelægger. Klubben var her repræsenteret ved 
Jørgen Rasmussen, med Quantas og Diana Rasmussen, 
med Enya.
Det blev til hhv. en 9. plads og en 11. plads.

kjeLd nissen
aaBenraa Ph.

Stemningsbilleder fra Gelsbro

Michael med Dizzie, 
Sønderborg

Connie med Natan,
 Tønder

Benny med Mik, 
Haderslev 

Jørgen med Quantas, 
Sønderborg

Gudrun med Rinna, 
Tønder
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uden Mad og drikke

Lørdag den 17. april startede meget tidlig for de 13 hunde-
fører der alle skulle til Unghundeoprykning konkurrence i 
Sønderborg, og desværre var det ikke alle der fik det med 
hjem som de sikkert har tænkt på helen vejen til klubhuset 
i Sønderborg – men mere om det senere.
De første der mødte op før det næsten var lyst var de lokale 
forsyningstropper – dirigeret af Leif der sørgede for, at 
der blev smurt rundstykker, lave kaffe osv til dommer og 
figuranterne. I de her Corona tider må vi jo desværre 
fortsat ikke spise sammen, så der skulle laves 3 store
 madkasser der efterfølgende blev kørt ud til de tre 
dommerhold og figuranterne. 

Mens vi smurte løs blev dommerne og figuranterne orien-
teret af Klaus der var ansvarlig for afviklingen af dagen.

Da de var orienteret var det de 13 hundeføreres tur til at få 
deres instruktioner inden de blev sendt ud og skulle i gang

Kl 8.00 startede konkurrencerne og den fortsatte til 
ca.15.30 hvor den sidste rundering i skoven var færdig. 
Som nævnt var det desværre ikke alle som fik det med 
hjem som de havde håbet på, men så er der heldigvis en 
ny chance i efteråret. 
Dagens vinder blev Marianne Fog Ballegaard med Molli 
som også sikre sig en hel oprykning – et stort 
Teløk mæ dæ  
Også et stort tak til de andre deltagere for godt humør – 
solen kom jo frem alligevel.

Et specielt stort tak til dommere, figuranter og 
forsyningstropperne uden jeres store indsats ville det slet 
ikke have kunnet lad sige gøre.

14

19
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lidt billeder fra dagen:
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Områdeledere
SeK. I
Niels Jørn Hansen 
Tlf 41 38 22 36
hansen-mollevej@live.dk

SeK. II
Flemming Hartvig Pedersen
Tlf. 61 31 65 83 - 29 28 91 59
flp@avn.dk

Områderedaktør - : Nete Bolander 
Politihundenomraade4@gmail.com

odense:
unghundeoPrykning PÅ fyn

Søndag den 11. april var der Unghundekonkurrence i 
Område 4 afholdt af Odense Politihundeforening på 
Højstrup. En hel og to halve oprykninger var dagens
 resultat.Sammen med tidligere resultater blev det til to nye
patruljehunde af de i alt seks deltagere.

1-6+11 blev afviklet ved klubhuset af Klaus Malmos 
Nørgaard, Flemming Hartvig Pedersen og 
Frank Lux Hansen, som sammen tog godt for sig af
pointene.

7-8 var på markerne øst og vest for klubhuset hos 
Svend Erik Jørgensen, Didde Stærk Riber, Lone Pedersen 
og Erik Hedal. Trods slud, blæst og kulde fandt hundene 
19 ud af 24 genstande på gerningsstederne. 

På spor blev 11 ud af 12 genstande fundet.

9-10 afviklet i et nyt område i skoven hos
 Finn Vestergaard, Villy Skaarup og Heidi K. Kristensen, 
hvor alle fandt såvel genstanden som figuranten, og 5 ud 
af 6 hunde gav selvstændigt hals for genstanden.

Overdommer Tommy Madsen, der forud havde godkendt 
opgaverne og terrænet, som OPH nu lejer en dag ugentligt 
af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, sørgede tillige 
for forplejningen fra Eventyrbagerne Tina og Christian 
Hansen. Listefører Lasse Hansen sørgede for teknikken.

tekst oG Foto: tiLretteLæGGer steen riewe 
henriksen

Overdommer Tommy Madsen Listefører Lasse Cristian 
Hansen

Hovedliste
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Spor 

Gerningsste

Rundering

Runderingsgenstand

Afslutning med præmieoverrækkelse
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Dennis Meyer Sørensen - Team Aixa Oby

Erik Trads - Amager’s Geo

Charlotte Nielsen – Alberte

Henriette Skjødt Gottwald - Kochens Ratata (Balder)

Thomas Nybro Jensen - Laguso Felix

Rasmus Scheel Nielsen - Satoris Fenris
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faaborg afdeling:

Mindeord oVer fleMMing larsen 

En kæmpe sorg har ramt mit hjerte. Søndag d. 28/3-21 kl. 06.00 døde min bedste hundetræningskammerat. 
Flemming har jeg kendt i 17 år. 
Første møde med Flemming var, som første gang’s hundeejer af en højavls tæve Totos Alanta, købt for en slik gennem 
den Blå avis. Jeg var mødt op ved Faaborg hallen hvor politihundeforeningen havde indskrivning til 
Hvalpehold. Pludselig lød det ”sød tøs” fra en mand, magen til frækhed !! Indtil det gik op for undertegnede, at ordene 
var henvendt til Alanta. Mit bekendtskab med Flemming var konfirmeret. 

Motiverende hjælp og træning fra Flemming gav pote, vi endte i Kriminalklassen. Til tider trænede Flemming nok min 
Alanta, mere end hans egen!! Ja ofte havde han to. Jeg lærte af Flemming i forbindelse med træning 2 nye afgørende 
ord ”Skrammel” og ”Jank” 

Flemming har været ven/kammerat i svære tider af mit liv. Min mor døde pludseligt. 1 mdr. senere blev Alanta syg. 
En fredag sidst i januar for 7 år siden kl. 17.00 kom dyrlægen og Flemming, Alanta blev aflivet. F
lemming og min dyrlæge gravede i frostvejr et pænt hul i haven så Alanta kunne begraves. Undertegnede var down 
under. Flemming udbryder ”du låner Ally” (den ene af hans hunde) at have en kammerat der byder dette!! 

TAK Flemming. 

Så gik gymnastikken på at finde ny hund til mig. 
Nederholms Saga er nu 7 år og takket være hjælp, vejledning og tålmodighed fra især Flemming er vi kommet godt 
fremad i uddannelsen. 

Flemming havde i 2020 40-års jubilæum i Faaborg politihundeforening. Shu-bi-duas sang blev udgangspunkt for mine 
ord til Flemming. ”Du kan få kvinder og kager og jordbær for sjov, men der er intet så skønt som en vuffeli, vov” Ja 
det skulle da lige være 2 Vuffer. 

TAK Flemming du har givet så meget, som vi i FPH vil bringe med os fremover. 

Æret være dit minde. 
din træninGs kammerat eLseBeth Petersen 



område 5
Områdeledere
SeK. I
Mads Skorup Christensen
Koldemosevej 37, 4180 Sorø
Tlf. 22 88 51 33 - mads.skorup@gmail.com
SeK. II
Ulla Petersen
25181686
upete@guldborgsund.dk

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

kalundborg afdeling
afslutning og PrøVekÅring for forkÅringshold

Onsdag den 14. april var der afslutning for forårets 
forkåringshold. Vi var 5 hundefører som deltog. 
Det var første gang at Gamma og jeg skulle vise hvad vi 
kunne. Gamma var efterhånden blevet 15 månder 
gammel og efterhånde nok blevet lidt mere rolig og bedre 
til at koncentrerer sig om den konkredte opgave.
Peter og Bjarne stod for plan- og tilrettelægningen, hvilket 
som vanligt var til topkarakter. Ud over dem, stillede
 Torben og Ole som dagens dommerhold, Niels som 
sporfigurant samt Palle som bidefigurant. 

Alle skulle begynde på sporet som gik rigtig godt, Gamma 
havde en fin opstart, sikkeret sporsøg og fin 
markering – en rigtig dejlig start på dagen.

Næste øvelse var på pladsen øvelse 1-6, hvor jeg ikke 
havde den fornødne is i maven til at få lidt mere ro på 
opstarten og derfor måtte give en ekstra kommando, men 
heldigvis viste det sig at den var godt givet ud, for resten 
af øvelsen gik godt. Fri ved fod, apportering, halgivning 
og spring var fine. I afdækningen måtte jeg kalde 2 gange, 
glemte at det var indkald op mod vinden, men eller godt. 
Alt i alt et rigtig godt resultat.

Så gjalt det rundering. Her var det Torben som var 
figuranten. Han havde aldrig figureret for Gamma 
tidligere, så nu skulle det vise sig, om hun havde forstået 
øvelsen. Vi fik de eftertragtede udslag og så gik det  fremad. 
Gamma fandt figuranten, fin halsgivning og bevogtning, 
så var runderingen klaret og også den den havde vi klare 
fin så var der kun stoppene tilbage.

Så gik turen tilbage til pladsen for at tage stoppene. 
Alle hundene skulle først have stop med stok, det var kun 

3. gang at Gamma skulle have et modløb stop med trussel, 
så det blev aftalt at hvis hun veg for truslen, skulle 
figuranten ikke forsætte truslen. Med den aftale var vi klar 
til at første stop – også det klarede hun fint og 
medløbsstoppet var heller ikke noget problem. 

Tak til alle for at vores først afslutning og prøve blev en 
rigtig god oplevelse – og STORT TILLYKKE til Henning 
og  Hope som bestod prøvekåringen og dermed nu er klar 
til at blive indstillet til kåring. 

stof til eftertanke……………….
For at vi hundefører kan få lov til at vise vores formåen, 
trækkes der meget på forenings resurcer. Først skal der 
findes en eller flere der vil planlægge prøven, sørge for at 
finde arealer, lave en tidsplan, skaffe dommere og 
figuranter. I en lille forening som vores, kræver det næsten 
at alle gir´ en hånd med, for at få planen til at gå op i en 
højere enhed, men husk at der næste aldrig, er nogen der 
siger nej. 

Det skal vi nok at huske at sætte mere pris på, uden deres 
accistance var det ikke muligt at afholde noget som helst. 
mvh Pia & Gamma.

sPordag for kursister
Tirsdag den 27. april havde Berit og jeg aftalt med vores 
kursister fra familieholdet, at de som kunne have lyst og 
mulighed for det, kunne komme ud og lægge spor på en 
rigtig græsmark  hos Tina på Alleshavevej.

Der deltog 8 ud af 13 kursister. Det blev en hyggelig efter-
middag, med separat markeringstræning, mens vi ventede 
på at sporerne blev ”gamle” nok.

Alle hunde havde et udmærket forståelse af sporsøget og 
standsede også ved genstanden, men kun enkelte havde 
forståelse for at markere tydeligt ved genstande. Men det 
skal nok komme, for alle kursisteene ser ud til at brænde 
for spor- og feltsøgning.

Dejligt at se den store interesse for næsearbejdet hos vores 
kursister.
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træningsdag for ukÅrede hunde i ringsted d. 01. Maj

Lørdag den 01. maj var vi 3 hundefører med 4 hunde, 
der tog turen til Ringsted, for at deltage i Ringsted PH´s 
træningstilbud. Bente og jeg havde valgt rundering og
 bidetræning og Annette havde valgt 2 x bidetræning idet 
hun stillede med 2 hunde. 
 I alt var der tilmeldt 54 hundefører jfr. det fremsendte 
program, et kæmpe arrangement, som var helt perfekt
 arrangeret, alt var gennemtænk og fungerede ned til 
mindste detalje. Alle skulle møde kl. 7:15 på første
 standplads, spiste morgenmad og have orientering om 
formimidagens forventede forløb.
KL. ca. 11:15 skulle man så kører videre til eftermiddagens 
standplads. Her var der så frokost og orientering om ef-
termiddagens forventede forløb der afsluttede med kaffe, 
kage samt evaluering.
Der var oprettet: 2 baner med bidetræning, 2 baner med 
lydighed, 2 baner med rundering og 1 bane spor både 
formiddag og eftermiddag. 
Det blev en super fantastisk dag for os alle 3, vi fik rigigt 
meget indput med hjem, som vi nu kan bruge i den
 fremadrettede træning.
Formiddagen gik med bidetræning. Gamma og jeg fik 
gode råd med hensyn til ro før og under bidetræningen, 
god kontakt hund og fører imellem og vigtigheden af, at 
hundeføreren er lige så interresant som figuranten. 
Stor tak til vores figuranter Lasse og Mikael for denne 
træningsformiddag. 
Interesant at høre de mange kommetar og råd der blev 
givet til os alle.
Kl. 11:15 gik turen fra træningspladsen ved klubhuset til 
Skjoldnæsholm Skov hvor frokosten ventede.  
Carsten fortalte kort om den måde og de drifter i hunde, 
de bruger til at ”bygge” hunden op til runderingsopgaven. 
Hvor vigtigt det er, at oplyse figuranten om belønning og 
belønningsteknik. 
Så fik alle en kort fremadsendelse til Carsten med hans 
bideskind og der var for de fleste hunde plads til 
forbedring.  

Herefter blev vi delt i 2 hold. Bente og jeg kom på Aksel´s 
hold sammen med Rene fra Korsør. Eftermiddagen bød på 
en hel del fremadsendelser på en og to figuranter, 
rundering med og uden figurant i udslagene og til slut en 
siddende figurant.
 Tak til Aksel og Carsten for en lærerig eftermiddag. 
Til slut en kæmpe tak til Ringsted PH for en hel fantastisk 
træningsdag og hyggelig samvær med ligestillede. Et super 
godt initiativ, som jeg håber er kommet for at blive, da 
det er virkelig givende for alle, nye som gamle hundefører. 
Det er så bare ærgeligt, at man forhåbentlig ikke kan 
deltaget næste år, for jeg håber da, at Gamma er blevet 
kåret til den tid. 
manGe varme hundehiLsner Fra Pia oG Gamma.

unghundeoPrykning i holbæk
Søndag d. 28. marts var vi 7 friske hundefører som drog til 
Holbæk i håb om at hente en hel eller ½ oprykning med 
hjem efter dagens konkurrence. 
Morgenmaden blev serveret smurt til os udenfor. 
Dommer og figurant instruktioner samt instruktioner til 
hundeførerne skete også udendørs. Heldigvis var vejret 
med os hele dagen og først da konkurrencen var afholdt 
og vi kørte hjem begyndte det at regne. 
Rigtig godt arrangeret trods restriktioner. 

Der skrives dommersedler. Dommere Helle B. og Bjarne L. 

Finn og Zmut på cykeløvelse. 
Dommer Helle B.

Slagstokken sprittes grundigt 
af efter hver hund. Figurant 

Michel Egede.
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Der skal liiiiiige kigges på hvordan de klarer sig til 
unghundeoprykningen i Ringsted. Ja Ida og Leo hygger sig. 

Nr. 1 til højre Tina Kværnø og Miro og nr. 3 til venstre Finn Friis 
og Zmut

dagens resultater bleV soM følger:

 

kriMinaloPrykningen i Maribo

Den 24. april var der 4 hundefører og kriminalhunde som 
stille op til oprykning i Maribo. 
Det blev vist en noget svær dag. Efter sigende var stør
relsen på runderingsgenstandende strammet og det ser 
også sådan ud på billederne. 

Tak til Karina Kiszka fordi du vil dele billederne med os.

OMR 5 BIL 8: Morgenmad, den stående version.
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Ejvind og Monrad på cykeløvelse

Mads og Leo indtransporterer Henrik på en øvelse 10

Ejvind og Monrad i gang med apportering

Ejvind og Monrad har fundet 
et reb på runderingen



område 5

Ejvind og Monrad under indtransport på øvelse 10

Lasse og Jasper under indtransporten på øvelse 10

Lasse og Jasper har fundet en genstand på runderingen

Genstanden var en 
sammenfolde plasticpose.

   

en kold og VÅd tur i bonbonland
aF: tina kværnø, næstved aFdeLinG

Søndag d. 11. april var vi heldige at kunne få lov at låne 
BonBonland til at træne hund i. Et fælles arrangement 
for klubben. 
Jeg er åbenbart ved at skabe tradition for, at det skal være 
lortevejr på sådan en træningsdag, for det var snestorm 
og regn det meste af dagen. Men det skal ikke holde en 
rigtig hundefører fra en sjov træningsdag. 
Her skal i få lidt billeder fra dagen.

Lasse med pokalen for 
1. pladsen 

Ejvind med pokalen for
 2. pladsen

Starten på dagen bød på en 
ordentlig omgang snevejr

Rundering på en figurant på 
et toilet. 

Ja så er det også prøvet
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PatruljeoPrykningen i holbæk
Den 25/4 gik turen endnu en gang mod Holbæk og en 
oprykningskonkurrence. Kun 1 måned tidligere stod Miro 
og jeg der til unghunde oprykningen i Holbæk. 
Denne gang vidste jeg dog godt, at vi ikke kom til at hente 
lige så mange point hjem. Der er et ordetligt spring fra 
unghundeklassen til patruljeklassen. 

Heldigvis faldt vi ikke helt igennem og endte kun 0,6 point 
fra en ½ oprykning til kriminalklassen. Det var et meget 
svært felt, som lå i skov. Det i sig selv burde vi nok hvade 
klaret rimeligt, men at 80% af feltet var dækket med 
anemoner gjorde det en hel del sværere. Så vi fandt kun 
3 genstande. 
Den nedgravde genstand har Miro ikke helt fanget endnu 
så jeg forventede heller ikke at få dem med hjem på spor/
felt og det gjorde jeg heller ikke. 
Det er en dyr omgang med 3 mistede genstande på felt 
og 2 på spor. 
Så jeg ved godt hvad forår og sommer skal gå med, for at 
vi kan forsøge at gøre os gældende til udtagleserne til DM. 
Jeg og Allan Mandrup nåede at tage lidt billeder fra dagen. 
Dem får i her:

Der bydes velkommen i morgensolen udenfor.

Ulf og Harry dømmes af Bodil og Niels

Det var næsten sværere for 
hundeføreren at komme ned 

af legetårnet en det var for 
hunden

Morgenbriefing på behørig 
afstand

En rutchetur til Sansa Så blev det Ruths hunds tur. 
Sorry jeg kan ikke huske hvad 

den hedder

Sansa og Diana får en gang 
lydighed mellem alle forlys-

telserne

Miro får en rundering på 
brandmand Benny
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Brian og Cajun

Cajun på øv. 11. Han plantede solidt den ene pote i skridtet på 
Michael 

Men en rigtig figurant gør øvelsen færdig og piver først bagefter. 
RESPEKT for det. 

Marianne sender Søren på stop

Bjarne Langholm i fri dressur. Glad må man godt være når man 
som konkurrenceleder kan konstatere at man har

 arrangeret en fin konkurrence.

Jan og Jasso ved 
afslutning af cykeløvelsen

Brian og Cajun på 
cykeløvelse
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Resultaterne læses op af Bjarne Langholm. 
Til venste for ham står overdommer Rene Lindhardt.

Axel Ahm og Bobby på cykeløvelse

Marianne og Uron på øvelse 11

Tina og Miro på cykeløvelse.

 kÅring

D. 18. april blev der afholdt kåring i Vordingborg. 
Der stillede 2 hunde med førere og begge kom igennem. 
Stort tillykke til:

Hans Hartvig Jessen og Smedebakkens Xakki 
med 106,6 point 
Bjarne Olsen og Korskildes Ejnar
 med 107,1 point

Hans Hartvig Jessen og Smedebakkens Xakki

Bjarne Olsen og Korskildes Ejnar



område 6
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

arbejdsdag i skoVbo
Husudvalget i Skovbo havde planer om et nyt hegn på den 
ene side af klubhuset, og kaldte derfor om assistance fra 
klubbens medlemmer. 9 medlemmer mødte op d. 17. april, 
og gik i gang med nyt hegn ved den ene indgang til haven, 
samt at udskifte nogle af brædderne ved vores terrasse. 

Dagens flittige medlemmer

Det flotte nye hegn
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oPrykningskonkurrencer i oMrÅde 6
Til alles store glæde kunne årets oprykningskonkurrencer 
afholdes i år. Det endte da også med nogle nye 
kriminalhunde til området – og endda landets højeste 
resultater både i patrulje- og kriminalklassen. 
Landets topscorer resultater blev lavet af 2 
frederiksværkere :-P

resultater for kriMinalklassen 
lørdag d. 24. aPril 2021

NR. 1: Torben Jensen og Møllers Totti (Frederiksværk) med 215,0 p. 

og en halv oprykning til vinderklassen

NR. 2: Anne Andersen og Tigerdyrets Albert (København) med 206,0 p. 

og en halv oprykning til vinderklassen

NR. 3: Mikkel Othar Olsen og Sund Hund Kira (Taastrup) med 195,3 p.

NR. 4: Erik Goth-Eriksen og Vi-to vom Nessenberg (Skovbo) med 195,0 p.

NR. 5: Rene Bo Lindhardt og Amager´s Harvey (Skovbo) med 189,4 p.

NR. 6: Helene Høyer og Rothmanns Joey (Skovbo) med 187,0 p.

resultater for Patruljeklassen 
søndag d. 25. aPril 2021

NR. 1: Linda Mai Rasmussen og Sund Hund Honey (Frederiksværk) 

med 223,8 p. og en hel oprykning til kriminalklassen

NR. 2: Annitha Munkholm Alrik og Amager´s Figo (Skovbo) med 214,9 

p. og en halv oprykning. Annitha og Figo havde en halv oprykning i 

forvejen, så de er i kriminalklassen pr. 1/7-21

NR. 3: Kim Jensen og Lucky Light Liam (Birkerød) med 210,0 p. og 

en halv oprykning

NR. 4: Lars Elias Nielsen og Amager´s Uran (Taastrup) med 208,3 p. 

og en halv oprykning. Og med en halv i forvejen rykker de også op i 

kriminalklassen til juli.

NR. 5: Jeppe Fabrian Ditzel og Schæferhaven Debbi (Skovbo) med 201,1 

p. og en halv oprykning. Jeppe og Debbi (Soya) havde også en halv i 

forvejen, og rykker også op til kriminalklassen

NR. 6: Dennis Rasmussen og Zerberuzdks Gangster (Skovbo) med 200,0 

p. og en halv oprykning.

NR. 7: Johnny Holt og Zerberuzdks Fighter (Taastrup) med 192,0 p. 

NR. 8: Sanne Friberg Borgen og Daneskjold Sira (Frederiksværk) med 

183,6 p.

NR. 9: Rene Kaj Nielsen og Mai Tuk Tara (Frederiksværk) med 181,8 p.

NR. 10: Per Due Jensen og Amager´s Rasko (Skovbo) med 177,9 p.

NR. 11: David Woodfield og Heitahs Holly (Skovbo) med 173,5 p.
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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
reVisorsaMarbejdet aMager 
- www.reVisaMaMager.dk 
2770 Kastrup

rye's MalerfirMa 
2670 Greve 

kiMs container 
4300 Holbæk

snedkerMester kasPer nielsen 
2600 Glostrup

suPerbrugsen jægersPris 
3630 Jægerspris

scanseason a/s 
4700 Næstved

Vestfyn underVognscenter 
5560 Aarup

Vga glarMester & autoglas 
7000 Fredericia

realVision 
8000 Århus



Popermo Forsikring GS
C.F. Tietgens Boulevard 38
5220 Odense SØ

Telefon 66 12 94 48
popermo.dk
CVR 61 67 23 11

Kør ud og se lidt nyt i sommerferien
- og lad ikke bilforsikringen begrænse dig.
Køber du kaskoforsikring hos os, får du både fri
kilometer til fast pris og fast præmie uanset skader.
Ring til os på 66 12 94 48 eller køb forsikringen på
popermo.dk
   Det var så lidt!

Totalt klar til sommerferie!
Hos os har du fri kilometer
på din Bilforsikring...

PERSONLIGE 

LØSNINGER 
BEGYNDER MED,   

AT NOGEN LYTTER

Vi er ikke ens, og vi har brug for forskellige  
løsninger. Derfor skal bankrådgivere lytte, før  
de kommer med forslag. På den anden side  
skader det ikke at vide, hvem man taler med.

Lån & Spar Bank er ejet af dig og din fag forening. 
Derfor har vi med tiden opbygget en særlig  
viden om dit fagområde og mennesker med din 
uddannelse. Vi har også udviklet fordele, som 
kommer medlemmer af Politiforbundet til gode.

Har du spørgsmål om økonomi, bolig eller  
pension, giver vi dig svar. Du behøver ikke  
at være kunde. Det er nok, at du er medlem af 
Politiforbundet. Hvorfor ikke benytte sig af det? 

Ring 3378 1966  
– eller gå på lsb.dk/politi og book et møde.

Lån & Spar Bank  kender din  økonomi bedre  end de fleste
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