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leder

Vær VelkoMMen 
herrens år.
 
Nu har vi netop rundet 
nytåret og alle haft 
lejlighed til – forskellige 
steder og foran
 fjernsynet – at synge med 
på Grundtvigs 
nytårssalme 
Vær velkommen Herrens 
år. Salmen anlægger et 
positivt og forventnings-
fyldt syn på det år, som vi 

har taget hul på. Det er mit håb, at vi med de refleksioner 
og erfaringer, som det gamle år gav os med, vælger igen 
at se positivt, lyst og forventningsfuldt frem mod det nye, 
spændende år 2020, der ligger foran os alle.
 
Rigtig godt nytår til Jer alle i Dansk Politihundeforening. 
I skrivende stund har vi passeret solhverv, som i
 vinterhalvåret er det tidspunkt, hvor solen står lavest på 
himlen omkring middagstid, og det betyder jo, at dagene 
bliver stadig længere og lysere. 
Diverse nytårsforsæt er besluttet – og måske allerede 
droppet og endnu en ”sæson” i vores forening er startet op.
 
Der skal bygges videre på det flotte år, som jeg synes, vi 
havde i 2019. De mange sammenkomster, fællestræninger, 
konkurrencer og ikke mindst et flot afviklet DM satte et 
præg, som aktivt har betydning for foreningens ”brand” 
i hele hundebranchen, men også blandt de mange borgere 
og interessenter, som vi møder under udøvelsen af vores 
foreningsliv.
 
Det er en kold tid, som vi lever i -  og det har selv 
klimaforandringerne ikke lavet om på, men det er dejligt 
at se, at der fortsat er en masse aktiviteter, som I deltager 
i, og når vi taler om vejret er det væsentligste jo også bare 
at bære den rette påklædning.
 

I dette nummer af vores blad er der en ganske interessant 
artikel omkring politiets nye vandsøgningshunde. 

Som det fremgår, er der tale om et nødvendigt og meget 
innovativt projekt, men samtidig er det ikke noget helt nyt. 
Der har gennem mange år været arbejdet med 
vandsøgningshunde i forskellige arenaer, men nu er vi 
endelig nået dertil, hvor politiet kan implementere dem i 
det daglige arbejde fremadrettet i forhold til at søge efter 
eksempelvis lig og narkotika.
 
Juleafslutninger har også fyldt i slutningen af året 2019 og 
i enkelte tilfælde er den traditionelle grill blevet udskiftet 
med gløgg og æbleskiver, og det er jo heller så dårligt i 
denne kolde tid. 
 
Når der bruges meget tid på hundetræning og konkur-
rencer er det kun helt naturligt, at vi alle har en holdning 
til, om der er noget omkring uddannelse, konkurrencer, 
træning mv., der kan gøres endnu bedre, og der skal
naturligvis gives plads til at drøfte 
opmærksomhedspunkter – også i vores blad, og denne 
udgave indeholder et indlæg omkring uddannelse af 
figuranter.
 
Lad os tage Grundtvigs ord til handling og gå
forventningsfulde ind i det nye år med fokus på glæde og 
velbehag, og lad os sammen gøre 2020 til endnu et rigtig 
godt år for Dansk Politihundeforening.
 
Lars Bræmhøj
Formand
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onkel bille fortæller

og så til noget helt andet!

Gennem mere end 40 år som dyrlæge han man ganske 
naturligt set meget godt, meget halv godt og meget helt 
elendigt medicin. Det fælles for dem alle har været at det 
pågældende præparat har været rost til skyerne af den 
”stakkels sælger”. Bedre er det efter min mening 
(nok fordi man er ved at blive gammel) ikke blevet med 
internet. Her kan alle komme med deres ”klogskab” og 
forbande dem der ikke har samme mening.

Men så pludselig dukker der virkeligt noget op, som man 
så siger ”hvordan har jeg kunne leve uden det”? Jeg vil 
derfor også i denne artikel gøre noget som jeg sjældent 
gør nemlig rose et bestemt præparat.
Første gang jeg traf bekendtskab med dette præparat var 
for nogle år tilbage i udlandet hvor en kollega fortalte 
begejstret om præparatet. Det skal i forbifarten nævnes 
at EU markeksføringstilladelsen først blev givet den 10. 
juni 2015 det vil sige for godt fire et halvt år siden hvilket 
ikke er længe siden.

først lidt baggrund 
Uden at jeg skal holde dig spændt alt for længe skal du 
dog lige høre om baggrunden. Problemet har altid været 
urolige, angstfulde og bange hunde især nytårsaften, men 
også i daglig dagen ved særlige lejligheder eller for 
eksempel larmende rejser og transporter over længere 
strækninger. Der har virkelig været prøvet meget helt fra 
stærk medicin over normalt beroligende medicin til
 nisseøl og sågar musik, mørklagte stuer, små kasser og 
”rejse langt væk ferie” terapi. 

En af udfordringerne har været at hunde ikke er maskiner 
der ”bare” skal have en standard dosis afhængig af vægt. 
Psyken er ligeglad med vægt. To hunde der vejer det samme 
kan have vidt forskellig reaktionsmønster eller angst. 
Man har derfor ofte været nødsaget til at give så høj dosis 
som mulig når der for eksempel skulle angst dæmpes. 
Det er skidt for dermed følger også varierende grad af 
sløvhed og utilpashed.

Så endelig kom stoffet. CVMP der hører under European 
Medicines Angency konkluderede efter grundig 
afprøvning at benefit/risk forholdet ”var OK” og udstedte 
derfor markedstilladelsen. Dette til stor glæde for masser 
af dyr, deres ejere og deres dyrlæger. 

hVad hedder stoffet og hVordan Virker det?
Stoffet markedsføres i Europa under navnet ”Sileo”. 
Lidt frit kan dette oversættes med: ” jeg er rolig”. 
Du kender ordet fra engelsk ”silence”. 
På latin betyder det stilhed.

Sileo er et præparat der indeholder lægemidlet dexmede-
tomidinhydrochlorid. Det er en type beroligende 
lægemiddel (alfa-2-adrenoceptor-agonist), som virker ved 
at forhindre nervecellernes indbyrdes kommunikation 
med hensyn til at frigive noradrenalin. 
Noradrenalin er involveret i opretholdelsen af 
vagtsomhed og årvågenhed og ved at reducere frigivelsen 
af dette stof reduceres graden af akut angst og frygt.

hVad kan du så anVende dette efter Min Mening gan-
ske udMærket PræParat til?
Jeg anvender Sileo til at reducere akut angst og frygt i 
forbindelse med støj. Desuden har jeg også gode 
erfaringer med at anvende sileo til beroligelse af et angst 
dyr. Jeg anvender Sileo ved tilstedeværelse af et eller flere 
af følgende symptomer (på ellers sunde og raske dyr): 
Hunden gisper ved støj, ryster, går frem og tilbage, søger 
hen til mennesker, gemmer sig, forsøger at løbe væk, vil 
ikke spise og tisser og har afføring på uhensigtsmæssige 
steder. Ikke alle symptomer er til stede samtidigt. 
Nogle reagerer på en måde andre på andre måder. 
Men jeg tror at jeg har fået de fleste med.

hVordan giVes sileo?
Sileo er en mundgel som du påfører hundes mundslim-
hinde med en handske. Virkningen indtræder efter ca. 
en halv time og hvis belastningen (støjen) fortsætter og 
hunden så igen begynder at vise tegn på angst kan man 
gentage behandlingen efter to timer i alt op til 5 gange.

Det som jeg finder rigtigt godt ved Sileo fremfor mange 
andre anvendte præparater er at hunden ved en behand-
ling ikke virker ”slinger og sløv”

Men husk at dette kun er min mening. Andre kan have 
lige så gode meninger og måske endda bedre.

Knus og klem fra Bille
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indlæg oM figuranter

hVor skal Vores forening hen????

Jeg synes vi bevæger os væk fra forenings formåls paragraf. 
Bl.a. praktisk anvendelse, praktisk politihundearbejde.
På sektionsmødet fik vi en orientering om, at 
arbejdsudvalget, der består af 3 personer, havde 
besluttet, at nu skulle der afholdes en mønstring af de øv. 
11 figuranter, der skulle benyttes ved officielle 
konkurrencer.
Denne mønstring skulle afvikles over en weekend og det 
blev præciseret, at kun de figuranter, der blev godkendt 
denne weekend måtte bruges. Hvis et område ikke havde 
figuranter, der var mønstret denne weekend, skulle der 
hentes i et andet område.
Det kan godt være, at der er personer, der har mere for-
stand på denne del af figurant arbejdet end andre, meeen 
i område 1, har det i mange år været således, at vores 
figurantinstruktører årligt mønstrede de figuranter, der 
ønskede, at blive benyttet til øv. 11 i løbet af året. 

Jeg forstår ikke, at Dansk politihundeforening, lader sig 
rive med på dette. I andre brugshunde klubber, har de 
grupper, der kun går op i bidearbejde og hvis det bliver 
sådan i Dansk politihundeforening går meget tabt ude i 
klubberne.
Vores øv. 11 har 20 point, og sammenlignet med øv. 7 og 
øv. 8, der hver har 41 point så giver
vigtigheden af disse øvelser vist sig selv, også i forhold til 
øv. 11.
Hvis det bliver gennemført som det foreligger nu, så går 
der ikke lang tid inden, disse øv. 11
figuranter skal have deres særlige udstyr betalt og have 
kørepenge. Og hvem vil så være spor-, felt-, runderings- og 
øv. 10 figurant?
Jeg beundrer de figuranter, der bl.a. gider lægge spor, felter 
og stå i skoven en hel dag.
Det ville være meget bedre, hvis der blev afholdt et 
weekend kursus for sporfiguranter. 
Det er super vigtigt, at dette figurant arbejde er udført 
godt. En forkert tilrettevisning kan let koste førstepladsen. 
Men der er nok ikke det samme prestige i dette.  

Hvis der er personer, der synes det er så godt det, der blev 
gjort i andre brugshundeforeninger og klubber, så synes jeg 
de skal træne der, og lad være med at prøve at ødelægge 
det gode program i Dansk Politihundeforening.

Mit håb er, at vi kommer tilbage til praktisk 
politihundearbejde og praktiske opgaver, hvilket er det 
der skal drive foreningen.

møLLer Christensen,
område 1

hb’s beMærkninger til indlæg fra 
Møller christensen.

HB udsendte den 4. november følgende information til 
kåringsmænd og områdelederne for Sektion II:

Efter indstilling fra AU har HB besluttet følgende ændring 
til figurantuddannelsen.
Den praktiske del af øvelse 11 tages ud af figurantud-
dannelsen, hvorefter figuranter, som anvendes i officielle 
konkurrencer i øv. 11 samt figuranter i øv. 9 og 10 til 
kåring, skal godkendes/mønstres ved en separat trænings-
samling/godkendelse.

Godkendelsen er gældende i 2 år.

For at deltage i træningssamlingen og blive godkendt skal 
figurantuddannelsen være gennemgået - både teoretisk og 
praktisk, men det er ikke et krav, at alle øvelser er bestået.

Anførte ændring er gældende fra 18. maj 2020.

Første træningssamling/godkendelse afvikles den 16. og 
17. maj 2020. 
Såfremt anførte giver anledning til spørgsmål, bedes I rette 
henvendelse til formanden for AU II, Jan Lindgaard.

Ændringen er udelukkende sket for at højne standarden 
hos DPH’s figuranter i øv. 11 - herunder figuranter i kå-
ringsprogrammets øv. 9+10 samt for at sikre en så ens 
afvikling af anførte øvelser over hele landet – herunder 
minimere tilfælde, hvor hunde bliver modtaget ”forkert” 
med risiko for skade på hunden.

Ændringen har haft afsæt i de ”øv. 11” samlinger, som 
de sidste par år med stor succes har været afholdt både i 
”øst” og ”vest”, og som allerede har gavnet ensartetheden 
på landsplan.

HB og AU er altid lydhøre for forslag til optimering af 
figurantuddannelsen - herunder især videreuddannelse for 
sporfiguranter.

p.B.v.
jørgen WeinkouFF



dansk Politi får Vandsøgshunde
Tillykke med de danske vandsøgshunde skriver Steen 
Riewe Henriksen, der har indsendt artiklen og fra 
Forsvaret fået tilladelse til at bringe fotos fra 
Forsvarsgalleriet.  

Han fortæller om søg til vands. I Politihunden NOV 1916 
beskrev Odense Politihundeføreres opvisning i Rudkøbing 
med bl.a. ”Tilskuernes Beundring og Bifald, ikke mindst 
for Vandarbejdet, idet, det forbavsede Publikum at se, at 
Hundene fra den mindst 2 meter høje Stenkaj sprang ud 
i den høje Sø, som det den dag var, og bragte dukken ind 
til Strandbredden; et langt Stykke fra Stedet, hvor den 
blev udkastet.”

Landsstævnet (DM) i DPH i 1965 havde også vandarbejde, 
som er at finde en forud udlagt genstand, f.eks. mappe i 
vandet og apportere denne, dengang fra voldgraven ved 
godset Bramstrup syd for Odense, hvor han deltog med 
hunden Kim i kriminalklassen.

I 1991 trænede en finsk politihundefører til søs med 
hustruens hund. 
I 1993 startede finsk politihundeuddannelse i søg til vands. 
Nordisk Politihundeseminar 1995, hvor også lederen af 
Politihundetjenesten i Danmark deltog, viste finsk udstyr 
i Stockholm. 
I 1999 afholdtes i Sverige Int. Work Shop for Cadaver 
Dogs (ligsøgshunde) også med søg til søs.
 

Billede fra seminaret i 2002, på forsiden af Politihunden

Ligsøgshundeseminar i 2000 i England, 2001 i Norge og 
2002 i Svendborg, hvor bl.a. svenske, tyske og østriske 
ligsøgshunde og han med polititjenestehunden Dingo 
deltog disse tre gange. De to sidste seminarer indeholdt 
også hundesøg til vands. Alle de fem nævnte seminarer er 
beskrevet i artikler i politihundetidsskrifter for at fremme 
kendskab og udvikling.
 
Båd med platform, GPS, ekkolod, undervandskamera, 
VHF radio etc. haves stadig i Svendborg ved 
Steen Riewe Henriksen.

Politiet får sine egne Vandsøgshunde
Fra fagbladet DANSK POLITI. Artiklen bringes med til-
ladelse fra Karina Bjørnholdt. Foto Forsvarskommandoen
Ved sommertid næste år vil dansk politi tælle seks 
vandsøgshunde. Hundene skal trænes op til at kunne finde 
lig, våben og narkotika under vand. 

Da den svenske journalist Kim Wall på brutalt vis blev slået 
ihjel og parteret i en ubåd i 2017, var det takket været et 
godt samarbejde mellem efterforskere, minører, en 
vandforsker og lighunde fra svensk politi, at dansk politi 

Vandhunde
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fandt frem til hendes jordiske rester, der lå spredt i Køge 
Bugt.
Efterfølgende anbefalede en rapport, udarbejdet af 
Rigspolitiet og Københavns Politi, at dansk politi selv får 
sig nogle lighunde – eller vandsøgshunde, som man vælger 
at kalde dem i Danmark, fordi de danske tjenestehunde 
også skal kunne finde våben og narkotika under vand. 

Til sommer forventer leder af Rigspolitiets Hundetjeneste, 
John Jensen, at de første vandsøgshunde og deres 
hundeførere er klar til at gå i aktion.

Foto Forsvarskommandoen

- De bliver et stort aktivt for dansk politi. Hundene vil 
ikke blot blive brugt ved drabssager, hvor der er mistanke 
om, at lig eller gerningsvåben er smidt i vandet, men også 
i forbindelse med humanitære eftersøgninger i områder 
med vand. 
Dem har vi markant flere af – cirka 60 om året. Det kan 
dreje sig om unge mennesker, der får for meget at drikke 
og falder i en å eller havn på vej hjem fra byturen, eller 
det kan være bortgåede personer, som man ikke kan finde 
på land, men som kan være faldet i en skovsø, et vandløb 
eller lignende, fortæller John Jensen.

sParer tid og sikrer sPor
Han forudser, at ikke bare politiet, men også politiets sam-
arbejdspartnere, som blandt andre Forsvarets dykkere,  
Beredskabsstyrelsen og Marinehjemmeværnet kommer 
til at spare tid og kræfter, når vandsøgshundene og deres 
førere bliver en del af politiets ”værktøjskasse”.

- I dag er det jo ikke unormalt, at dykkere må svømme 
rundt i adskillige dage for at gennemsøge et vandområde 
for en forsvunden person, eller at Beredskabsstyrelsen må 
tømme en hel skovsø for vand, selvom man reelt ikke ved, 
om der er noget at søge efter.
 En vandsøgshund vil kun markere, hvis den har fået en 
fært, og så véd man, at man er på rette spor, og man kan 
afgrænse området, siger John Jensen.

Han tilføjer, at det også rent fagligt er en fordel hurtigt at 
finde frem til en afdød person, et gerningsvåben eller andet, 
der ligger under vand, for det øger chancen for at sikre 
brugbare spor til politiets kriminalteknikere, der også er 
en vigtig brik i opklaringen.

træning På land og Vand
I skrivende stund er Rigspolitiet i gang med at hverve 
interesserede hundeførere på tværs af landet til
 projektet. I alt skal der bruges seks hunde – fem 
patruljehunde (schæfere) og én narkohund (labrador). 

En af de vigtigste egenskaber, der lægges vægt på hos hund 
og hundefører, er, at de er helt trygge ved vand og ved at 
befinde sig i en båd, uanset hvor meget den vipper. 
Det sikrer, at al koncentrationen kan rettes mod opgaven.
- Når det er afprøvet, skal patruljehundene trænes i at 
finde færten af våben samt af lig, hvilket sker ved hjælp 
af tøj med liglugt. 
Vi træner først på landjord og dernæst på vand. 
Narkohunden skal lære at få færten af narko, når det 
befinder sig under vand. Nogle kriminelle har nemlig
 fundet ud af at gemme deres varer hér, fortæller John 
Jensen.

Foto Forsvarskommandoen

Rigspolitiet håber på at kunne investere i tre gummibåde 
selv, gerne med elmotorer, da de ikke udsender 
forvirrende benzin-os mod hundesnuderne. 
Men derudover har man aftaler med Forsvarets 
Dykkertjeneste og med Marinehjemmeværnet.

Sidstnævnte har både fordelt ud over det meste af landet 
og er derfor gode at benytte i akutte situationer. 
Rigspolitiet har fået fremstillet en flytbar platform, som 
kan på- og afmonteres i stævnen på bådene, og som 
hunden skal ligge på, når den er med på opgave på vandet.

Vandhunde



behoV for eksPerthjælP
I opstartsfasen vil Rigspolitiet kunne trække på 
ekspertviden fra svensk politi – de har allerede været på 
besøg. 
Men der vil også være behov for løbende eksperthjælp fra 
en vandforsker, især når der skal eftersøges på åbent hav, 
i en fjord eller i en havn. 
For selvom hunden markerer, når den får færten af et lig, 
et våben eller narko, spiller strøm-, vind- og 
temperaturforhold og andre faktorer ind på, hvor langt 
væk personen eller genstanden befinder sig under 
vandoverfladen. 
Det er et kompliceret regnestykke, som kræver grundig 
viden på området. Det fandt man ud af i Kim Wall-sagen, 
hvor man fik god hjælp fra en vandforsker fra Aarhus 
Universitet, og John Jensen oplyser, at det samarbejde vil 
fortsætte.

- Det bliver spændende at komme i gang med udvælgelsen 
og træningen. Vi lægger ud med seks hunde og 
hundeførere, fordelt i øst og vest, for at finde ud af, om 
vi har ramt rigtigt i forhold til opgavemængden og for 
at have nok hunde til at kunne validere, om eventuelle 
udfordringer under oplæringen skyldes den enkelte hund, 
eller om det er andre ting, der spiller ind, siger John Jensen.
Første træningstur på vandet finder sted i begyndelsen af 
det nye år – alt efter vintervejret.

Vandsøgningshunde kan sPare forsVarets dykkere 
for Mange forgæVes dyk
Artiklen nedenfor bringes med tilladelse fra 
Forsvarskommandoen. 

Politiet er ved at uddanne patruljehunde til 
vandsøgningshunde, der blandt andet kan opfange lugten 
af lig til havs og i søer. 
Vandsøgningshundene vil give Forsvarets dykkere en 
bedre pejling på, hvor de skal dykke, når de støtter politiet.
05-12-2019 - kl. 14:59 - Af Sune Wadskjær Nielsen, 
Forsvarskommandoen

Mandag 2. december testede Forsvarets Dykkertjeneste i 
samarbejde med dansk og svensk politi, hvordan
forskellige gummibåde kan indrettes til platform for
vandsøgningshunde. 
Det er en vigtig milepæl i forhold til, at det danske politi 
kan indsætte hunde, der kan lugte, om der f.eks. ligger et 
lig under vandet i et vandhul eller en havn.

Da Forsvarets dykkere søgte efter Kim Walls jordiske 
rester i efteråret 2017 var svenske ”lighunde” med til at 
lede dykkerne på det rette spor og nu skal udvalgte danske 
patruljehunde kunne det samme. 

Chefen for Søværnets Dykkertjeneste, orlogskaptajn 
Lars Møller, glæder sig til at samarbejde med 
vandsøgningshundene.

”Vi ser store perspektiver i hele projektet, idet det kan 
spare os for en masse dykkertimer. Ind i mellem dykker 
vi i det rene mosehuller. Hvis politiet kunne sige, at der 
behøver vi ikke at dykke, kunne vi spare vores indsættelse 
med 75%. Det er et perspektiv, der virkeligt batter”, siger 
Lars Møller.

ikke lighunde Men Vandsøgningshunde
I Kim Wall sagen blev hundene omtalt som lighunde, men 
i Danmark skal vi vænne os til ordet vandsøgningshunde, 
forklarer John Jensen lederen af Politihundetjenesten.

”Grunden til, at vi kalder vores hunde for 
vandsøgningshunde er, at ud over lig vil vi lægge våben 
og andre ting på, så vores hunde ikke kun går efter lig. 
De vil også kunne gå efter et drabsvåben eller et jagtgevær, 
der har været anvendt til et røveri,” siger John Jensen.

Link til artiklen på Forsvarets hjemmeside:
https://www2.forsvaret.dk/nyheder/nationale_opgaver/
Pages/VandsøgningshundekanspareForsvaretsdykkere-
formangeforgævesdyk.aspx
 
------
 
glædeligt at hundene nu også skal uddannes i dansk 
Politi

Som det fremgår af nedennævnte link startede det i 1991 
med en finsk politihundefører, der fik ideen, men ikke 
måtte bruge sin tjenestehund dertil, så han brugte hustru-
ens. Finsk uddannelse startede i 1993. 
Finsk bådudstyr set på seminar i 1995 i Stockholm, selv 
deltaget med politihund i seminar i 2001 i Norge, 
svenske ligsøgshunde m.fl.var i Svendborg i 2002, hvor 
båd med platform, GPS, ekkolod, infarødt 
undervandskamera, VHF radio, PLB nødesender, m.v. 
stadig eksisterer. FH244 og KL/SAR orienterede om fartøj 
og SAR beregninger.

Finsk Kystvagt har også trænet hunde til søg efter
 overlevende til søs på baggrund af Estonia’s forlis. 

Brandvæsnet i Faaborg og jeg har i 2014 med s
ide-scan-sonar lavet forsøg med at finde personer under 
vand. Jeg er fartøjsfører I MHV siden 2008.

 
 

Vandhunde
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Politiet træner hunde til eftersøgninger i Vand 
 
Beredskabsinfo skrev 081219:
Snart kan politiet gøre brug af et nyt redskab ved 
eftersøgninger: De såkaldte vandsøgshunde. 
Det er hunde, som er specielt trænet til at finde personer 
eller genstande til vands, og hundene vil gøre
 eftersøgningerne hurtigere og mere effektive, lyder
vurderingen. Indtil nu har politiet måttet låne hunde af 
svensk politi, når man har foretaget eftersøgninger til 
vands. Artiklen findes via Beredskabsinfo på facebook og: 
https://www.beredskabsinfo.dk/politi/politiet-traener-
hunde-til-eftersoegninger-i-vand/

 
Fyns Amts Avis skrev 061102 - Vovser på de vilde vover 
- af Ole Vedsø
Int. Specialhundeseminar i Svendborg 2002 med politi-
hunde fra flere lande, herunder med søg til søs.
https://fyens.dk/artikel/vovser-på-de-vilde-vover

Dyrlæge Bille Ruwald, 74608525, klinikken@vet.dk , der 
er en internationalt anvendt ekspert i hundens lugteevner, 
var en af foredragsholderne og er stadig aktiv 
 

Tidsskriftet Politihunden 1-2003 s. 37-44 en artikel om 
seminaret i Svendborg. Skrevet af mig og kan ses på min 
facebookside
https://www.facebook.com/steenriewe.henriksen
 
Fyens.dk skrev 160706 - Dingo og Rollo på sporet -
 af Jørgen Mejrup
Jeg fortalte om mulighederne for at anvende politihunde 
til søg efter personer under vand.
https://fyens.dk/artikel/dingo-og-rollo-på-sporet
 
Forsvaret skrev 051219 på facebook om politiets vand-
søgningshund og video kan rettelig ses på:
https://www.facebook.com/ForsvaretDanmark/vi-
deos/2394291470821457/ 
Orlogskaptajn Lars Møller, Søværnets Dykkertjeneste, via 
Forsvarskommandoens Pressetjeneste: 70200440, udtaler 
sig på videoen
 
mvh. steen rieWe henriksen
 - Rantzausminde - 20324866
 - tidligere redaktør 1996-2005 
af NORDISK POLITIHUND, der udkom i over 60 lande 
ww.  

Vandhunde
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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

dronninglund 

juleafslutning
aF mette thomsen

Søndag den 15. december havde vi juleafslutning. 
Hele familien var inviteret med. 
Først mødtes vi ude i juletræsplantagen, hvor vi havde fået 
lov til at finde, købe og fælde et juletræ. Puha – sådan en 
juletræsplantage er stor, og der er mange fine træer. 
Vi fik heldigvis alle fundet det pæneste træ. 

Og så skulle julemanden findes – men han havde holdt 
flyttedag til arealerne ved vores klubhus, måske fordi 
sneen havde forvandlet sig til store regnbyger. 
I år havde han også godteposer med til alle børn.

Da juletræet var fundet, var der glögg, varm kakao, kaffe 
og æbleskiver i klubhuset. Og vi havde selvfølgelig også 
pakkespil.

Her er lidt billeder fra en 
rigtig dejlig dag.

Det flotteste træ fældes

Så blev julemanden fundet

Jubi noget varmt at drikke og 
æbleskiver

Der hygges

søde piger og julemanden

Så er der trængsel

Og der snakkes
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sidste træning i 2019
aF mette thomsen

Lørdag den 28. december havde vi årets sidste 
træningsdag. 
Dagen bød på det flotteste frostvejr, flot natur og højt 
humør. 20 hunde med deres fører var mødt op og kunne 
nyde en god gang træning i skoven. 
Det var en god dag, og vi sluttede af med grillpølser, kaffe 
og julegodter.

Hundenes kaner

Så er det tid til grillpølser
Og lidt mere hygge 2 glade nissedrenge

Der snakkes

Og vi fryser 
lidt

Der spises
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 Baldersvej 19
4030 Tune 
 Tlf.: 44 41 41 05
 E-mail: morten@kroeyervoss.dk
www.kroeyervoss.dk
  

Skælskørvej 45, 4200 Slagelse
Telefon: 58 58 00 60
Fax: 58 58 00 65
www.asgerandersen.dk

Vi udfører arbejde for o�entlige institutioner, ambassader,
store og små virksomheder samt private. 

Lupinvej 1,  3550 Slangerup
+45 71 70 70 66  frp@egedal-gardencare.dk

DanZafe A/S er Danmarks 
største uafhængige sikkerhedsgrossist

+45 38 28 31 11
info@danzafe.dk

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

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

Kalkgravsvej 20 . 4000 Roskilde

 www.danskrevision.dk
Tlf. 58 58 18 00

Ndr. Ringgade 74 - 4200 Slagelse 

Tømrer og Snedker�rma

Birch ApS
Ludvig Holsteins Alle 90

2750 Ballerup

 20 40 32 61 • nsbirch@hotmail.dk



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 læser

I skrivende stund- den 21. december - er det bladet, du 
lige nu læser, der er blevet tilrettelagt.

Af gode grunde bl.a. den tilstundende højtid, har der jo 
ikke været så meget at ”skrive hjem om”, derfor har
 redaktionen i Område 2 enstemmigt besluttet at 
bringe ”indbydelsen til Fællestræning”  endnu engang, nu 
også med holdopstillingerne, så man i fællesskab med sin 
daglige træner kan danne sig et billede af, hvilket hold 
man evt. skal tilmelde sig på. 

Læs mere på de næste sider. Hvis du gerne vil have en 
lærerig weekend helt for dig selv og hunden, så vil dette 
tilbud blive alle tiders oplevelse for jer begge.

husk oMrådeMøde

torsdag den 20. februar kl.19.00
På Politigården dragonVej randers.

Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetæller

4. Områdeleder sektion 1. og 2. aflægger beretning

5. Områdekasserer fremlægger regnskab
Meddelelse om decharge

6. Behandling af indkommende forslag*

7. Valg:

A. Sektion 1.
Områdeleder  På valg Allan Jørgensen (modtager gen-
valg)
Område suppleant

B. Sektion 2.
Områdeleder På valg Jan Skov (modtager genvalg)
Område suppleant

C. Område kasserer 
Område revisor
Revisor suppleant

8. Evt.

*) Forslag skal være Områdelederen skriftlig i hænde
 senest 3 uger før afholdelse.

Områdelederen foranlediger de indkommende forslag 
udsendes til lokalafdelingsformændene senest 2 uger før 
afholdelsen. 
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Dansk Politihundeforening 
 
 
 

Indbydelse til unghunde oprykning 
 
Randers afdeling indbyder hermed lokalforeningerne i område 2 til Unghunde oprykning 
søndag den 15. marts 2020. 
 
Mødested:  Randers PH’s klubhus, Mariagervej 295, 8920 Randers NV 
 
Mødetid:    Dommere og figuranter kl. 07.00 (nogle figuranter måske tidligere)              
  Hundeførere kl. 07.30. 
 
Tilrettelægger: Gitte Aagaard og Torben Støvring. 
   
Tilmelding: Skal ske via lokalafdelingen til tilrettelægger senest søndag den 

16. februar. 
  
Startgebyr: kr. 200,00 pr. hundefører, der skal indbetales via din lokalafdeling 

sammen med din tilmelding. 
 
Forplejning: Der er kaffe/te og rundstykker til dommer, figuranter og hundefø-

rere om morgenen.  
Der er frokost for dommer og figuranter.  
Gæster kan købe morgenmad.  
Hundefører og gæster kan købe frokost. 

 
Dommere og figuranter vil blive kontaktet af områdelederen (hundeførere skal huske at 
medbringe resultathæfte). 
 

Med venlig hilsen og på gensyn 

 
Randers Politihundeforening  
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Viborg

festaften i Viborg Ph
Indsendt af Holgerd Virenfeldt/ 
 foto Søren Bo Sørensen

Hanne Lauridsen modtager ”Det gyldne Halsbånd”

Da hun har været meget foreningsaktiv her i 2019, på 
trods af at Xassan er pensioneret, og de ikke deltager i 
træningen.
Hanne har budt ind som dommer til Områdekonkurren-
cerne, brugt sin instruktørviden til lydighedsfortsættere, 
og gør det med det kommende Introhold.
Hanne deltager også velvilligt og positivt i de forskellige 
arrangementer i klubben og dermed giver en god klubånd.
Hun ”slæber” også sin mand, Svend, med, som gerne giver 
en praktisk hånd med, når det gælder.
Så man kan roligt sige, at Hanne Lauridsen får lov at gøre 
gavn for Viborg PH for sine kontingentpenge.

Holgerd Virenfeldt modtager ”Det gyldne Halsbånd”

Er flittig i klubben og yder en ekstra indsats kommer til 
arbejdsdag, er dommer i lydighed, arrangerer aften/nat 
træning og finder træningssteder.
Gerne går forrest med god opførsel (selvom der er tempe-
rament). Sætter andre hundeførere foran sig selv, hjælp-
som både til træning og privat til klubkammerater. Be-
tænksom. Er aktiv både på klub,- område,- og landsplan. 
Er dommer, deltager i opvisninger og er speaker til DM.
En positiv aktiv for klubben, kender mange, taler med 
mange og sælger klub godt.
Alt dette på trods af at Holgerd Virenfeldt ikke selv er 
aktiv hundefører.

Solveig Søvang modtager ”Bladpokalen”

Søren B. Søren har doneret Bladpokalen til Viborg Afd.  
Bladpokalen uddeles hvert år, til den der har skrevet den 
bedste artikel til Bladet.
Solveig Søvang blev tildelt Bladpokalen for sin artikel om 
træningsweekenden i Thy.

træning hos Postnord Viborg
Foto: Holgerd Virenfeldt, Viborg

Asti giver hals af Claus Thidemann
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Iska har fundet SIL

Billy har fundet Jimmy i en Postcontainer

Bart bliver belønnet af containeren

Frodo bliver belønnet af Knud

Fri ved Fod, Louise og Ivan

Pottetræning ? Nala synes det var nemmest at 
hoppe op til figuranten
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Apportering, Billy og Solveig

Fri ved Fod, Claus og Pepsi

Ivan har fundet Claus

Rasko har fundet Knud

bestået PrøVe efter lydighedshold
Foto: hoLgerd virenFeLdt, viBorg

Carina Vestergaard Jensen og Holly
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Bastian Campos Smith og Diego

Simon Pedersen og Luna

silkeborg afdeling
lokal konkurrence i silkeborg

Lørdag d. 16/12- 2019 blev der på en råkold vinter
morgen, afholdt lokal konkurrence i Silkeborg ph. for 
hundefører og deres ukårede hunde.
På dagen stillede tre håbefulde hundefører med deres 
hund, godt nervøse da det for de tre var første gang, de 
skulle stifte bekendtskab med konkurrence, i hvert fald 
med egen hund.

Programmet på dagen var super tilrettelagt, og så tæt på 
et rigtig kåringsprogram som muligt, selvfølgelig med lidt 
reducering, dels på længden af spor og ligeså på
runderingsbanen.
Alle tre havde lidt udfordringer under vejs, det skabte dog 
heldigvis kun mulighed for billige grin, og flashback for 
de garvede hundefører som var fremmødt.
Men ingen tvivl om der blev skabt grundlag for nye
 relationer og problemløsninger på tværs af klubben.

Alt i alt en super lærerig dag for alle parter.

Den samlede vinder på dagen blev:
Bent Ehrenrich med den glade Rottweiler Hugo
Med 70 ud af 96 mulige point  

Bent Ehrenrich med Hugo

Stor tak til tilrettelæggerene af arrangementet.

skrevet aF medLem jakoB henningsen 
siLkeBorg ph.

indbydelse til 
fællestræning 
i Weekenden den
17. – 19. aPril 2020

Dansk Politihundeforening 
– Område 2 – 
indbyder endnu engang til 
fællestræning for
Områdets medlemmer.

Formålet med træningsweekenden er at få ny inspiration 
til træning af hundene samt styrke de sociale bånd på tværs 
af foreningerne i området.
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Fællestræningen afvikles denne gang i og omkring Thisted 
med indkvartering på Svankjær Efterskole. Indkvartering 
sker i 2 – 6 personers værelser. Da der er begrænset antal 
sengepladser til rådighed, vil tilmelding blive registreret 
efter ”først-til-mølle” princippet. 

Du skal selv medbringe lagen, dyner og puder. 
Hvert værelse står selv for aflevering af værelset i rengjort 
stand.

hundene skal overnatte i bilerne. 

I prisen for deltagelse er indregnet fuld forplejning fra 
fredag aften til søndag middag. 
Drikkevarer til eget brug (undtaget kaffe og juice til
 morgenmaden) medbringer du selv. 
Arbejdsopgaver omkring bespisning, oprydning m.v. vil 
blive uddelegeret blandt deltagerne. 

Morgenmad og aftensmad foregår i spisesal. 
Der vil være mulighed for at smøre madpakke til frokost. 

Deltagergebyret for træningsweekenden er fastsat til kr. 
675,00, der skal indbetales samtidig med tilmelding til 
Områdets konto nr. 7250 – 0001750540 – husk at angive 
navn på deltager. 

Din tilmelding vil først blive registreret, når
 deltagergebyret er indgået på Områdets konto. 

Inden tilmelding skal du huske at drøfte dit holdvalg med 
din formand eller træningsleder. 
Dette skal være med til at sikre, at alle kommer til at træne 
på rette niveau.

Tilmelding skal ske elektronisk via Områdets hjemmeside 
og vil blive registreret efter ”først til mølle” princippet. 
Når tilmelding og betaling er modtaget og registreret, vil 
deltagerne modtage en sms eller mail med bekræftelse på 
tilmeldingen.

bindende tilMelding og betaling 
senest den 16. februar 2020
holdoVersigt:

hValPe / unghunde:
Holdet er for hvalpe samt unghunde, hvor føreren endnu 
ikke har det store programkendskab. Fokus områder vil 
være miljø – samarbejde – programkendskab.

begynder kåring / På Vej Mod kåringshold:
Holdet er for de hunde og førere, der netop har bestået 
en lydighedsprøve, og er klar til at påbegynde træningen 
frem mod en kåring samt de hunde, der er godt på vej mod 
kåringsholdet. Der vil være fokus på de grundlæggende 
færdigheder i træningen samt kendskab til 
kåringsprogrammet. Holdet vil blive delt og trænet efter 
det niveau, den enkelte hund og hundefører er på.

kåring:
Holdet er for de hunde og førere, der træner målrettet frem 
mod en kåring. Hundene forventes at være på et niveau, 
hvor en kåring vil kunne finde sted indenfor ca. 3 måneder.

unghunde / Patrulje:
Holdet er for hunde der har bestået en kåring / godkendelse 
og hunde der endnu ikke har oprykning til kriminalklassen 
eller tilsvarende niveau for hunde uden stamtavle. 
Der vil blive arbejdet intenst med specifikke 
problemstillinger samt trænet hele øvelser.

kriMinal / Vinder:
For at deltage på holdet skal man som minimum have en 
halv oprykning til kriminalklassen eller tilsvarende niveau 
for hunde uden stamtavle. Der vil blive arbejdet intenst 
med specifikke problemstillinger samt trænet hele øvelser. 
Hunde og førere kan endvidere forvente udfordringer, de 
måske ikke er vant til.

teMahold - bid / lydighed:
Holdet er et temahold, hvor der specifikt og intenst vil 
blive arbejdet med bid og lydighed samt lydighed / ro
 omkring biddet. Holdet er ikke et indlæringskursus.
 Hund og fører forventes at have kendskab til øvelserne 
og beherske dem til en vis grad.

teMahold - næsearbejde:
Holdet er et temahold, hvor der specifikt og intenst vil 
blive arbejdet med næsearbejde (spor og gerningssted). 
Holdet er ikke et indlæringskursus. 
Hund og fører forventes at have kendskab til øvelserne og 
beherske dem til en vis grad.

teMahold – fra hValP til unghund Med særlig fokus 
På PositiV belønning:
Holdet er et temahold, hvor der specifikt og intenst vil 
blive arbejdet med den enkelte hund og hundefører, med 
særlig fokus på positiv belønning. Træningen vil som ud-
gangspunkt komme omkring alle øvelser i PH program-
met.
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elitehundestæVne 2019
aF jan skov, siLkeBorg

Med tanken om at havde sovet over sig, blev uret
 kontrolleret ”pyh” 03.30 så rundt på skjoldet og tilbage 
til drømmeland. Det indre ur vil det anderledes, så ind 
og ud af drømmeland, ikke optimalt, stikket trækkes kl. 
05.30. En time senere er vi og Musen på vej imod Hjøllund.

Vi har en fornemmelse af, at regntunge skyer hænger tungt 
over os, på vej til at blive utætte, men nej for en gangs 
skyld holder det tørt hele dagen, endda med et kik til blå 
himmel og sol.
Vi glæder os til dagens udfordring. Med det opbud af glade 
figuranter og dommere, som vi møder på HS, så bliver 
forventningerne ikke mindre. 
Ved Elitehundestævnet som er for P-K-V- hunde, med eller 
uden papirer, er der som regel tænkt ud af boksen og ikke 
som normalt med alle øvelser fra 1 til 11, der er lagt vægt 
på de store øvelser, fyldt ud med enkelte lydigheds øvelser.
Dagen byder på 3 standpladser. 
Vi starter i skoven med rundering, en super bane med 4 
hovedobjekter, vi løser den næsten, Musen forlader
 græskarret 1 gang, det har jo en fast pris, en figurant 
havde et kort på sig, som jeg ikke finder.

Midt på formiddagen lander vi ved næste standplads. 
Kåringschefen Niels Jørgen er sammen med Erik, sikke 
et makkerpar. Øvelse 10 fløj hurtig forbi næsen på os, 
Musen fangede ham, men han fortalte sikkert en historie 
om evigt venskab, så hun lod ham stikke af igen, og faldt 
så hel ud af øvelsen – 11 point ØV… resten af øvelserne 
på standpladsen, lidt lydighed og 2 gange apportering ko-
stede 3,6 point 

Sidste standplads kl. 12. Vi starter med skovspor, her finder 
vi en mobil tlf., kort efter start. Videre igennem skoven 
til et gerningssted, her får vi 4 genstande. Vi starter op på 
spor igen, her er indlagt en øv. 10 mere, ham får vi fanget 
og afleveret. 

Vi har herefter lidt udfordringer med at finde vores spor-
line, men Musen finder den, og vi kan fortsætte sporet. 
Der sker ikke ret meget i lang tid, først da vi nærmer os 
enden af sporet, her er 2 genstande og en figurant (ældre 
dement mand). 

Dommerne takker for indsatsen og med kommentaren 
”flot arbejde” kan vi gøre regnskabet op – 2 genstande 
= -10 point.

Godt tilfreds med dagen og 
Musens arbejde. 

Vi regner ikke med den store 
placering på dagen, men 

bliver noget overrasket, da vi 
står alene tilbage, og alle

 andre har fået deres resultat, 

VI VANDT SGU.
 Dagens resultat 168,9!

Endnu en stor tak til Mads Holm for en godt tilrettelagt 
konkurrence. Tak til køkkenpersonale for forplejning, fi-
guranter og dommere for fair bedømmelse. 
Ej at forglemme Fru Birgitte for støtten på dagen. 

Tak for en god dag.
musen og jan skov

aktiVitetsPlan 2020 – oMråde 2
  
1. feb. Dommer vedligeholdelse Herning

20. feb. kl. 19 Område Generalforsamling Randers 

  Politigård

1. marts Jysk Mesterskab 2020 Silkeborg

7. marts Repræsentantskabsmøde Nyborg

15. marts Unghunde oprykning Randers

22. marts Kåringskonkurrence Viborg

17. - 19. april Fællestræning Bedsted Thy

  (Svankær Efterskole) 

25. april Kriminal oprykning /Vindertræning Herning

26. april Patrulje oprykning Thisted

16. - 17. maj Øv. 11 samling / mønstring Akselhus 

  (Hesselager - Svendborg)

22. august Udtagelseskonkurrence - Kriminalklasse Grenaa

23. august Udtagelseskonkurrence - Vinderklassen Århus

30. august Udtagelseskonkurrence  Patruljeklassen Randers

25.-28. sept. Danmarksmesterskabet Silkeborg /Gjern

4. oktober Bystævne Unghunde Morsø

18. oktober Elitehundestævne Herning



område 4
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

faaborg afdeling

juleafslutning i faaborg

Kørsel med hund i trillebør

Harry og Santo. Apport med bind for øjnene

Lørdag d. 14.12.2019 holdt Faaborg PH juleafslutning, 
med en lille konkurrence, som Poul og Bjarne havde
tilrettelagt.
Vi kørte hjemmefra i silende regn og var forberedt på 
en våd dag, det klarede heldigvis lidt op inden vi nåede 
Faaborg.

Vel mødt og efter at have hilst på hundevennerne og spurgt 
Poul og Bjarne om der var noget vi kunne gøre for dem 
(altid godt at stå sig på god fod med dommerne) gik vi i 
gang, Poul tog tid på hver enkelt ekvipage.
Første øvelse var kørsel med hund i trillebør, den missede 
vi totalt, Santo mente den der trillebør var noget mærke-
ligt noget.

Videre til næste øvelse der var 4 hulahopringe lagt ud på 
banen, hunden skulle igennem og selvfølgelig også føreren. 
Det gik nogenlunde. Den ene ring var noget mindre end 
de andre, så der var en enkelt eller to der skulle trække 
maven ind, men alle kom igennem, også Santo og mig.

Næste øvelse var zig/zag igennem nogle opsatte pinde med 
hunden på plads og et æg på en ske i munden, ud og tilbage, 
det var svært men alle kom igennem. 

Næste øvelse balance på 4 bænke der var sat lidt forskudt 
af hinanden, her skulle hunden henholdsvis, sidde, dække 
og gi hals. Det gik fint.

Næste øvelse var apportering af apportbuk, hundeføreren 
fik bind for øjnene og hunden skulle så hente apportbuk-
ken og komme tilbage med den, en sjov øvelse. 

Sidste øvelse var afdækning af hund, hvor hundeføreren 
gik 30 skridt ud og på tegn fra dommerne gik tilbage til 
hunden. 

Fri ved fod, med et æg på en 
ske i munden Harry med bind for øjnene



område 4

Område 4 25

Efter et par timer var det slut og vi kørte i spejderhytten 
hvor Karen stod klar med gløgg og æbleskiver, og Helles 
hjemmelavede konfekt.
Her fik vi også resultaterne, dem skal jeg ikke komme ind 
på, blot sige, at Faaborgs formand vandt konkurrencen, 
det efterfølgende pakkespil havde jeg glemt at vi skulle 
have pakker med til, men gik alligevel hjem med 3 præmier, 
så det var ren win win.

Tak til Bjarne og Poul for en god og sjov konkurrence, det 
er altid dejligt når der er nogen der stiller op og hjælper og 
tak for en god dag til hundevennerne fra Faaborg.

harry, santo og karen

Merete Mose og 
Dederthings Knirke fra 
Faaborg PH, blev d. 15/12-
2019 kåret med et flot
resultat

Merete Mose og Dederthings 
Knirke

odense afdeling

Lørdag d. 14. dec. blev der afholdt hvalpe og begynder 
konkurrence i Odense politihundeforening.
Der deltog 7 hvalpe og 2 begynder hunde.

Jeg dømte hvalpene og det var et meget flot arbejde jeg så. 

Brian Jørgensen 
m. Molly   98 point 1 præmie

Inger Marie Jensen Hansen
 m. Bayogi ´s Pauli  98 point 1 præmie

Karen Madsen 
m. Team Aixa Uma   98 point 1 præmie

Lars Christiansen 
m. Ecko     97 point 2 præmie

Rikke Nørgaard 
m. Alba    97 point 2 præmie

Anne Andersen
m. Basse   88 point 3 præmie 

Jørgen Andersen
m. Novak   87.5 point

Stort tillykke med de flotte resultater. 
 
begynder hundene 

1. præmie 
Mathias Rehder Sørensen m. Laika 80.5 point  
oprykning til næste klasse 

2. præmie 
Christina Larsen  m. Gaby 

Konkurrencerne blev afsluttet i klubhuset med gløgg og 
æbleskiver

Den 15. december blev Agate Hochnowska m. Froulund´s 
Kleo kåret m. 105.6 point.

Stort tillykke med det flotte resultat. 

Da Agata er blevet kåret med det højeste point i OPH i 
2019 får hun vandrepokalen for bedst kåret hund 2019

Afslutning i klubhusetpræmie



område 4

Hundefører ved Afslutning af konkurrencen

Hundefører til venstre Lars Christiansen m. Ecko 2 præmie

De 2 begynderhunde Christina Larsen m. Gaby til venstre og 
Mathias

Inger Marie og Bayogi Pauli
 1 præmie

Anne Andersen m. Basse 
3 præmie

Agata Hochnowska m. 
Froulund Kleo

Karen Madsen m.
 Team Aixa Uma  1 præmie

Mathias R. Sørensen m. 
Laika



Indvendige døre
-  Fyldningsdøre
-  Glatte døre
-  Franske døre
-  Branddøre
-  Skydedøre

Yderdøre
-  Standardmål
-  Specialmål

Køb dine døre online 
på ByggeBilligt.dk

-  Specialmål-  Specialmål-  Specialmål

DIREKTE
fra eget lager

byggebilligt_ann.indd   1 01/02/12   22.40

Hvor yndigt! Skulle ferie-idyllen blive forstyrret, er det
nemt med Vores Årsrejseforsikring, da den bl.a. dækker 
sygdom, tilskadekomst og hjemtransport.
Årsrejseforsikringen dækker alle i din husstand, hele
døgnet og på rejser i hele verden.
Ring med det samme på 66 12 94 48 og hør mere.
Vi glæder os til at tale med dig.

Vi sørger for, du kommer godt hjem
Tag Vores Årsrejseforsikring med,
og nyd ferien fuldt ud...



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

aktiVitetskalender 2020 for oMråde 6

Dato Konkurrence Arrangør

D. 8. marts 2020 Del 1 i områdemesterskabet Frederiksværk

D. 22. marts 2020 Del 2 i områdemesterskabet København

D. 5. april 2020 Unghunde 1 Skovbo

D. 19. april 2020 Finalen i områdemesterskabet Frederiksværk

D. 25. april 2020 Oprykning i kriminalklassen Taastrup

D. 26. april 2020 Oprykning i patruljeklassen Skovbo

D. 19. august 2020 Udtagelse til DM i kriminal og vinderklassen SEKTION 1 Skovbo

D. 22. august 2020 Udtagelse til DM i kriminalklassen Skovbo

D. 23. august 2020 Udtagelse til DM i vinderklassen Skovbo

D. 26. august 2020 Udtagelse til DM i patruljeklassen SEKTION 1 Skovbo

D. 30. august 2020 Udtagelse til DM i patruljeklassen  Skovbo

D. 25-27. september 2020 Danmarksmesterskaberne Silkeborg



VIGGO PETERSENS 
Eftf. A/S

Letlands allé 3 opg. 47
2630 Tåstrup

AAVED Instrument Service 
Østbrovej 20 

2600, Glostrup 
Service og Salg af Måleinstrumenter  
WWW.AAVED.DK - Tlf. 20 11 11 09 

Københavner Caféen

Badstuestræde 10, 1209 København K  
Tlf:(+45) 33 32 80 81
booking@kobenhavnercafeen.dk
www. københavnercafeen.dk
Alle dage 11:30 - 22:00

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

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

Georg Fischer tilbyder  
systemløsninger til transport 
og regulering af væsker og 
gasser i plast- og metalrør-
systemer.  
Vi har både løsninger til  
industri og forsyning.

Georg Fischer A/S
www.georg�scher.dk

Roskildevej 342 E
2630 Tåstrup

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



Dansk politihunDeforenings hoveDbestyrelse

formanD
Lars Bræmhøj

næstformanD/
sekretær
Jørgen W. Petersen
Eskildsvej 8
8960 Randers SØ
Mob. 51 80 87 34
sekretariat@dansk-
politihundeforening.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
steenskovbo@gamil.com

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

atlantic shiPPing a/s  
1550 København V

øgård entrePrenørserVice a/s 
4180 Sorø

snedkerMester kasPer nielsen 
2600 Glostrup

scandic ereMitage 
2800 Kgs. Lyngby

alPha VVs teknik aPs 
2820 Gentofte

tøMrer & snedkerf.Poul christensen  
4320 Lejre

aa hundecenter 
4684 Holmegaard

scanseason a/s 
4700 Næstved

hansen Maskinstation a/s 
4300 Holbæk

fyns gartneriMaskiner a/s 
5600 Faaborg

Vestfyn underVognscenter 
5560 Aarup

toMMeruP turistfart a/s 
5690 Tommerup

serridsleV tanktransPort a/s 
8300 Odder

bodotex a/s 
7100 Vejle

johannes rasMussen-hylke a/s 
8660 Skanderborg

lM lagerhotel 
9632 Møldrup

realVision 
8000 Århus

sand sPedition a/s 
7400 Herning

braVida danMark a/s  
7500 Holstebro

a/s randers tegl  
9220 Aalborg Øst

elcold aPs 
9500 Hobro



Marine active
BENEFIT

Probiotic active 
BENEFIT

Cold vitamins
 PROCESS

Smedevangen 5 | 3540 Lynge | T: 39 65 18 80 | E: Brogaarden@brogaarden.eu | www.brogaarden.eu

Spar 20% på 
vores webshop 

med rabatkoden 
POL19
Gælder t.o.m.

 31.12.2019

MEETINGS@CPCOPENHAGENTOWERS.COM

(+45) 88 77 66 99  ORBOOK NU:
FØLG OS!

GRØNNE
MØDER

Vandsjov i verdensklasse
Lalandia Aquadome™ er et tropisk vandland fyldt med  

vandsjov for store og små. Hop i bølgen blå, sus af sted  
i de mange vandrutsjebaner, og nyd vores bassiner  
og spapools for hele familien. Oplev også de sjove  

aktiviteter, hyggelige spisesteder og spændende butikker  
i feriecentret.  

  Se åbningstider og priser på lalandia.dk
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