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LEDER
I dette nummer af bladet er der igen meget interessant
læsning. Beskrivelser af kåringer, der gik rigtig godt, men
også en ærlig reportage om prøvekåringer, der nok var
en god oplevelse, men hvor man ikke nåede tilstrækkeligt
med points til at blive kåret.
Der er også en fin historie, set ud fra en hunds perspektiv.
Hunden Gordon fortæller på en fin og humoristisk måde
historien om at være hund på en træningsdag, hvor man
på en og samme tid skal yde, men også tage ansvaret for
”far”, og hvordan det føles, når man efter en hård
træningsdag må kigge på, mens ”far” æder pølser og
spiser kage.

Dansk politihundeforenings DNA.
Endnu en gang er der leveret skyts til en række gode
artikler i vort blad.
Der er ingen tvivl om, at bladet er et kæmpe aktiv for
vores forening og en fantastisk måde at dele oplevelser,
erfaringer og holdninger på.
Jeg læser selv alle artikler i bladet og sidder bagefter altid
med en glad fornemmelse i kroppen.
Det summer af aktivitet, hygge og frem for alt – godt
hundearbejde, hvilket jo også er grundlaget i vores
forening.
Den store mangfoldighed i bladet er også vigtig, og når I
sidder med marts-nummeret i hånden, fremgår det
tydeligt, at der er en stor variation i de artikler, som
bliver bragt.
I mit indlæg efter nytåret citerede jeg kort salmen
”Vær velkommen Herrens år”.

Det kan være et sejt job, at være hund.
Jeg har tidligere skrevet lidt omkring opvisningstruppen,
og der er et indlæg fra truppen i bladet, hvor de
forklarer om det gode PR-arbejde, de gør i foreningen,
hvor opvisningen alene går på, hvordan vi træner.
Endelig er der også et mere vemodigt indlæg, idet en af
foreningens aktive personer blev begravet i januar måned.
Den afsked man valgte at lave med medlemmet var til
gengæld flot og gør foreningen ære.
Fortsæt det gode positive arbejde og fortsæt med at skrive
de gode og interessante artikler til vort fælles aktiv – bladet.
Med venlig hilsen
Lars Bræmhøj

Det var ikke nogen tilfældighed.
Det var et udtryk for min anerkendelse og vigtigheden af
de positive indtryk, som de mange gode historier giver.
I denne udgave af bladet er der også gode beskrivelser af
samværet og omgangstonen ude i klubberne.
Der opleves hos nye medlemmer i klubben en god
velkomst, gode faciliteter og god omgangstone, og der
opleves god opbakning fra instruktører og en stor
villighed blandt medlemmerne til at træde ind som
dommere og figurenter, når der er behov.
Det glæder mig, og det er faktisk Dansk
politihundeforenings DNA – et DNA som er fundamental
for at drive en virksom forening, og som er afgørende for
at tiltrække yderligere medlemmer til en sund forening
med et godt formål.
Lad os holde fast i den gode omgangstone.
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ONKEL BILLE FORTÆLLER
Det at gå til dyrlæge
Det at gå til dyrlæge er vel noget man med hensyn til sin
bedste ven, hunden håber på skal ske så sjældent som
muligt. Og det har du da ret i. Jo sjældnere du skal til
dyrlæge jo bedre er det for så kan man vel tage det som
et tegn på at hundens modstandskraft og din pasning og
pleje spiller godt sammen.
Men når så uheldet er ude kan det til tider blive en kostbar
affære. Langt fra alle har en forsikring og hvis alt
kommer til alt er det jo i sidste ende ikke kun penge men
også det at få hunden rask igen så hurtigt som muligt for
dens egen skyld. Langvarige sygdomme er aldrig af det
bedste.
At tegne en hundeforsikring kan generelt rigtig godt betale
sig, så er den økonomiske sorg da puttet af vejen.
Det er noget du helt selv skal gøre op med dig og dit hjerte.
Men hvad med det at gå til dyrlæge.
Hvornår har man været det hele igennem og kan man nu
huske det hele når man kommer hjem?
Er det nu nødvendigt at fodre med dyrlægens foder eller
kan det også gå an at finde et alternativ?
Der er sikkert rigtig mange flere spørgsmål som svirrer i
ens hoved og et spørgsmål der er ganske alvorligt er: Bliver
min hund rask igen?
Gennem mine nu mere end 40 år som dyrlæge har jeg
opbygget en lille ”remse” som jeg synes kan være en
rigtig god hjælp til alle sådanne spørgsmål og som jeg synes
kommer ”hele vejen” rundt i så godt som alle tilfælde af
diverse dyrlægebesøg. Det eneste remsen ikke tager højde
for er det økonomiske.
Remsen som jeg kalder ”min venstre hånd” har ikke
noget med venstrehånds arbejde at gøre men er mere en
huskeregel.
Her kommer først en oversigt, altså remsen og så kommer
forklaringen.
Det er op til dig selv at bruge remsen når du går til dyrlæge.
Jeg bruger den altid hvis overhovedet muligt for at sikre
mig at jeg har været vejen rundt både for hundens, din,
men så sandelig også for min egen skyld.
Med højre hånd siger man som regel goddag. Så kommer
venstre hånd ind i billedet:
1.
2.
3.
4.
5.

Tommelfinger:
Pegefinger:
Langfinger:
Ringfinger:
Lillefinger:

”Hvad fejler min hund?”
”Kan den blive rask?”
”Hvor længe tager detfør den er rask?”
”Hvad vil dyrlægen gøre?”
”Hvad skal jeg som ejer gøre?”

Fem banale spørgsmål vil du måske mene men jeg kan
fortælle dig de kan være særdeles svære at svare på.
Lad os tage dem lidt fra en ende.
For en sikkerhedsskyld vil jeg dog lige nævne at det
følgende kun gælder mig selv. Hvad og hvorledes andre
dyrlæger arbejder vil jeg ikke blande mig i og det de laver
er sikker absolut lige så godt ja måske endda bedre end
det jeg her foreslår.
Så er det sagt.
1. Tommelfinger:
”Hvad fejler min hund?”
Allerførst er der noget der hedder en arbejdsdiagnose
(prøv i Google at indtaste: Wiki diagnose).
Arbejdsdiagnosen er den diagnose som dyrlægen (jeg)
stiller ved kun at høre anamnesen (anamnesen er det du
fortæller når du kommer med din hund) og se
symptomerne og ved at bruge mine sanser.
For at kunne være tilfreds med sig selv synes jeg at en
arbejdsdiagnose skal passe i 90 % af alle tilfælde.
Det synes måske ikke af meget men at ligge på 90 % er
som regel ikke lige så let som man måske går rundt og
forestiller sig. Arbejdsdiagnosen stilles altså ved samtale,
og en grundig klinisk undersøgelse.
Prøver og yderligere undersøgelser kommer ofte kun på
tale for at bekræfte en diagnose, bestemme dens årsag,
bestemme dens alvorlighed eller for at udelukke en såkaldt
differentialdiagnose.
Man kan ikke så godt komme videre i remsen før man
har en diagnose.
2. Pegefinger:
”Kan den blive rask?”
Det er et af de allersværeste spørgsmål man kan stille en
behandler. Det har især noget med erfaring at gøre.
Bedste svar er et klart JA eller et klart NEJ.
Hvis ikke dette er muligt så kan ejeren bede om at få en
sandsynlighed angivet i for eksempel %.
Helt ligesom ved vejrmeldinger: Kommer der regn i
morgen? Ja eller Nej? Et mere sikkert svar ville for
eksempel være: Der er 10 % sandsynlighed for regn i
morgen.
Det kan man bedre forholde sig til.
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3. Langfinger:
”Hvor længe tager det før den er rask?”

5.Lillefinger:
”Hvad skal jeg som ejer gøre?”

Varer det 8 dage eller varer det 6 måneder?
Det er vigtigt at man får at vide hvor længe man skal
forvente at ens bedste ven er syg så man kan tage højde
for det.

Dette sidste punkt er punktum for konsultationen
(prøv i Google at skrive Wiki konsultation).

Hvis tiden så overskrides er det derfor godt at få at vide
hvilke forholdsregler man så skal tage som for eksempel:
”Skal jeg så komme igen eller se tiden an?”
4. Ringfinger:
”Hvad vil dyrlægen gøre?”
Når der foreligger en god diagnose, så kommer det hvad
man rigtig godt kan spørge dyrlægen om ”hvad der kan
gøres”. Sammen med dyrlægen gennemgår man så de
forskellige terapimuligheder der findes.
Det er også her du gerne må skræve lidt til prisen.
Det behøver ikke absolut at være den dyreste løsning som
er den bedste.
Snak lidt gemytlig med dyrlægen så finder I nok en god
løsning sammen og også en der ikke koster en herregård.
Lad det tage den tid det tager. Det er i sidste ende noget
af det vigtige den dag og især for din hund.

STATSAUTORISERET
REVISIONSAKTIESELSKAB

TLF:
FAX:

STORE KONGENSGADE 68
POSTBOKS 9015
1022 KØBENHAVN K

E-MAIL:
WEB:

Det er her du får at vide hvordan du skal forholde dig
når du kommer hjem og det er også her du skal sige fra
hvis du ikke kan klare det der bedes om.
Det kan for eksempel være at holde hunden i ro.
Holde en forbinding på et ben eller give hunden tabletter.
Med andre ord: Det I finder ud af sammen inden du går
hjem skal også gennemføres.
Ellers er det helt OK at du forklarer dyrlægen at det ikke
kan lade sig gøre for så finder I nok en anden løsning.
Har du været alle punkter tilfredsstillende igennem så synes jeg at du er godt rustet til at kunne forstå din hund
sygdom og dens helbredelse.
Et sidste tips er at du evt. lige får skrevet det vigtigste ned
på et stykke papir.
Rigtig god bedring

Klem fra onkel Bille

33 30 15 15
33 13 19 91

CK@CK.DK
WWW.CK.DK
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Gratis kvalitesfoder ??
Skal DIN hund prøve højkvalitets
hundefoder GRATIS i 2 måneder?
I samarbejde med ”Politihunden” søger vi hos Brogaarden
Pet 10 hunde som vil prøve vores højkvalitets hundefoder
”Prestige” i 2 måneder – læs lidt her om vores foder og
betingelserne.
Prestige hundefoder er udviklet til at give din hund en
optimal diæt, der er nærende, perfekt afbalanceret og
meget velsmagende.
Alle ingredienser er nøje udvalgt og det animalske protein
er fra gode kødkilder.
Det giver en optagelighed på over 85% - som dermed giver
mindre afføring og bedre udnyttelse af foderet.
Foderet er udviklet uden kunstig farve, med GMO-frie
råvarer, og der benyttes et udvalg af letfordøjelige
ingredienser af topkvalitet, der er nøje håndplukket for
deres gavnlige egenskaber.
Hver Prestige formel indeholder polyfenol-rige æblefibre,
der virker som en naturlig antioxidant for at beskytte
cellerne i hundens krop; fructo-oligosaccarider for
optimal fordøjelse; og hørfrø rig på Omega 3 for sund
hud og en skinnende pels.
En fordøjelse der er i balance giver bedre udnyttelse og
optagelse af vitaminer og mineraler.
I Prestige foderet har vi tilsat både Præ- og Probiotika.
De styrker og stabiliserer tarmfloraen, ved at fremme
udviklingen af gavnlige bakterier, mens populationen af
potentielt skadelige bakterier samtidig reduceres.
I kombination med opløselige fibre (æblefibre, roepulp)
og fructo-oligosaccarider, forbedres din hunds
fordøjelseskomfort.
Vi anbefaler Prestige Energy Sport til aktive Politihunde
Når man har en aktiv hund er det vigtigt at fodre med
et højkvalitets foder der er rigt på energi og støtter både
muskler og led.
Prestige Energy Sport er et komplet foder til
atletiske/aktive hunde.
Det har et højt energiindhold (4.400kcal/kg) så din hund
kan holde tempoet oppe – også til de tidskrævende og
udholdende opgaver.

Efter en lang og hård dag trænger musklerne til restitution,
derfor er der tilsat L-carnitin, C-vitamin og taurin, som er
vigtige byggesten til restitutionen efter hårdt
muskelarbejde.
Led og knogler bliver belastet af de hurtige og ofte voldsomme opbremsninger og spring.
Der er derfor tilsat hydrolyseret brusk, og foderet er rigt på
hydrolyseret marine collagen for at beskytte og forebygge
mod bruskskader.
Skal DIN hund prøve Prestige foderet Gratis i 2 måneder?
I samarbejde med ”Politihunden” søger vi hos Brogaarden
Pet 10 hunde som vil prøve vores Prestige foder i 2
måneder - Gratis (svarende til ca. 2 store poser foder).
Med foderet følger et spørgeskema, hvor der skal svares
på et par spørgsmål omkring foderet.
Er det noget for dig og din hund, så skriv en mail til vores
veterinærkonsulent:
Kristine Nielsen på kni@brogaarden.eu
hvor du kort fortæller om din hund og dens behov.
Vi skal have din mail senest d. 1/4-2020.
Vi søger ca. 5 hunde fra sektion 1 og 5 hunde fra sektion 2.
Vi forbeholder os derfor retten til at udvælge mellem
ansøgningerne.
Alle vil have fået svar senest 15/3-2020.

Altid en elektriker
i nærheden af dig
Vi har kompetencer inden for alle dele
af elarbejde – herunder blandt andet
belysning, service og intelligente installationer samt nybyg og renovering i
institutioner, industri og bolig.

Kompetent service
- døgnet rundt

Tel 7222 0666
EL:CON Århus A/S
Tel 7222 0666
aarhus@elcon-as.dk
www.elcon-as.dk
Et univers af tekniske løsninger

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

The Real Service & Security
Ørnevej 60 st.th
2400 København NV
Tlf: + 45 31 53 00 56
ifo@trss.dk

CARAT TOOLS APS
Aagade 56
9500 Hobro
+45 75 15 58 68
www. carat-tools.dk
salg@carat-tools.dk

reklameartikler

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

PM Pack
Service A/S
Satellitvej 7 - 8700 Horsens

Tlf. 75 60 20 00

Klinge's
Tegnestue
Søren Frichs Vej 38K - 8230 Åbyhøj

Tlf. 86 15 47 77
Fax 86 15 44 77

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

Så fik vi græs under fødderne

DRONNINGLUND

Hvalpe- / lydighedshold
Lørdag den 18. januar startede vi et nyt
hvalpe- / lydighedshold op.
Der var et flot fremmøde, og vi startede med velkomst,
information og hygge a’ la’ kaffe, boller og kage i klubhuset.
Herefter startede den første træning på pladsen.
Her er lidt billeder fra en rigtig god start på hvalpeholdet.

Vi er samlet i klubhuset til velkomst

Der var koldt og det regnede – en rigtig start

Mads og Ingeborg

Så gik der en uge og solen kom

Alle prøver at koncentrere sig
Kaffe, boller, kage og orientering

Milotec Rørisolering
v/ K Jacobsen

Harboes Vænge 2 - 4230 Skælskør
Info@milotec-rorisolering.dk

Tlf. 22 32 32 56

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

Kalkgravsvej 20 . 4000 Roskilde

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

Dantra A/S
Grundlagt 1920

Transport siden 1920

TRANSPORT AF FLYDENDE KEMIKALIER · BENZIN OG OLIE · FODERSTOFFER · TEKNISKE PRODUKTER

Dantra A/S
Vejlevej 7• Hjøllund • 7362 Hampen

Transport af teknisk udstyr
Kurerkørsel

Full load

(+45) 87 98 33 33
www.dantra.dk

Distributionskørsel
Expresskørsel

flemming@flemming-thisgaard.dk

En verden af
aluminium

Hydro Aluminium
Precision Tubing Tønder a.s.
Hydrovej 6
DK - 6270 Tønder
T: 74 72 03 04
e: ptt@hydro.com
www.hydro-aluminium-tube.com

Lantmännen Agro A/S
Lindholm Havnevej 27
5800 Nyborg

Tlf. +45 70 20 49 03
www.lantmannenagro.com

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

Mobil: 40 64 67 94 Email: kontakt@tt-mobilkran.dk
Nykøbingvej 190 4571 Grevinge

CC Montage-teknik
Gartnervej 47
4632 Bjæverskov
Telefon: +45 22 52 17 34
E-mail: ccmontageteknik@gmail.com
CVR: 34996873

ISOBO ISOLERING ApS
TLF. 26 28 12 00
Gl. Skovvej 56
4340 Tølløse

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

Vi kørte alle ud til hangar området, der blev lagt felter og spor.

RANDERS

På tur til Tirstrup med Randers PH
af Eriksens René og Hesselballes Gordon/fotos Zenia Viby og David Johansen

Vores allesammens Bo havde arrangeret en træningsdag i
militærområdet i Tirstrup.
Vi mødte 15 friske HF op. Startede ud med kaffe/
rundstykker og en briefing.
Arealer var der nok af, vi delte os op i to hold.
Det hold jeg kom på brugte formiddagen på to
runderingsbaner.
Hvor er det fedt man bare kan det, uden at skulle gå eller
kører flere 100 meter.
En bane med figuranter og en med ”døde”.
Så sværhedsgraden strakte sig fra begynder til
vinderklassen.

Til middag var der grillpølser/frankfurter,
så Leif og Birgit havde nok at se til.

område 2

Bo og jeg lagde krop til en omgang bid.

Vi sluttede af med Zenias hjemmebag.
Alle gav udtryk for en dejlig dag. Der blæste lidt (en halv
pelikan) om eftermiddagen, men der var tørvejr.
Jeg er klar på meget mere træning i dette område.
En fantastisk dag i godt selskab med ligesindede
hundetosser.
Nu overlader jeg tastaturet til Hesselballes Gordon (Gatos)
Han har sikkert en anden oplevelse af dagen.

Gordon her:
Hej PH hundevenner jeg håber, i er mere heldige end jeg
på sådan en dag. Godt den gamle har mig, ellers havde
han sikkert sovet helt til vækkeuret ringede, så vupti så
havde vi lige en hel halv time mere.
Men ak ak ak troede så, at vi kunne få en ekstra lang tur
i vores lokale plantage.
Men den satte ”han” over styr - det var noget med, at han
forresten lige skulle have kaffe med.
Der vil jeg lige vuffe op og sige:” at med lidt rettidig omhu
kunne det godt tænkes ind til min fordel.”
Blev dog luftet ved ankomst til Tirstrup.
Endelig kommer alle HF’ere ud, så skal vi i gang med alt
det sjove.

Område 2
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område 2
Far bliver først væk for Leif og Sif. Bagefter blev Leif væk.
Godt i har mig, jeg fandt nemlig både Leif og Ann.
Men der manglede en, for spændingens skyld satte jeg mig
og drejede en lysestage, som man siger.
Hævn for manglende morgentur i plantagen.
Så kan han lære det. Fyldte godt i prutposen. Nå, og spæne
igen, fandt Frithof.
På tilbagevejen til MIN bil sagde den gamle,at der er plads
til forbedringer.
Pyt med det, så fik jeg en tur mere, da mine hundevenner
på holdet også havde været på.

Delte til sidst et felt med Ida, vi skiftedes til at finde en
genstand. Der var bl.a. tabt en 9 mm patron på et
asfaltstykke, jeg fandt den dog med lidt hjælp fra den
gamle.
Min uovertrufne dygtighed blev fejret med, at ”han” skulle
have kage tsk tsk tsk.
Men jeg tager gerne med igen.
Jo længere tid jeg ikke er dygtig, jo mere skal vi trææææne.
Vuf Vuf Vuf de bedste
hilsner fra mig
Gordon.

Træning træt hund 31. december 2019
Af Thomas Støvring

Så skulle alle HF have pølser. Hallo Hallo.
Hvem er det lige, der har ydet mest? Kan ydermere fortælle
at jeg jo kom vidt omkring på første rundering.
Men nej!
Ingen belønning for det.

Jeg hedder Thomas Støvring og har Milo som er en 7 mdr.
gammel schæferhvalp.
Det er den sidste dag i året. Milo og jer er stået tidlig
op for at gøre os klar til at tage til operation træt hund,
som er et samarbejde med DCH, BEREDSKABET OG
PH RANDERS.
Vi skulle mødes på Ålum stadion kl. 8 til morgenkaffe,
rundstykker og morgenkage.
Da vi var klar blev vi delt ind i hold. Vi var fire på vores
hold, to erfarne hundeførere og to med ”unghunde”.

Så legede min far bideleg med mine hundevenner, det er nemlig
sjovt. Fik selv en tur, så er det Lulu, der styrer/starter mig.
Skal nemlig være i ro inden det går løs.

Vi skulle starte på forfølgelses spor. Det var 1 km langt.
Milo og jeg startede bagerst, da han aldrig har prøvet det
før. Da det blev vores tur, var det ikke nemt at komme på
det rigtige spor, da der var så mange ny dufte.
Så vi gik bagerst igen. Men jo længere vi kom frem, fandt
han ud af, hvad det gik ud på, så han var træt, da vi var
færdige.
Så skulle vi ud og søge genstande i et felt, der fik vi hjælp
af en anden hf’er, som havde prøvet det før og vi fik nogle
gode ideer til, hvordan vi kunne forsætte træningen.
Det sidste vi skulle var rundering.

område 2
Da det blev vores tur, snakkede jeg med vores vejleder, der
skulle hjælpe os, og han foreslog, at jeg sendte Milo ud
til den ene side, hvor der stod en figurant med en godbid.
Når Milo så havde fået den, skulle jeg kalde ham til mig
og rose ham. Derefter skulle jeg sende ham til den anden
side. Det prøvede vi et par gange, så var Milo ved at være
træt og vi stoppede. Han syntes, det var rigtig sjovt.
Vi skulle også være figuranter for et andet hold.
Jeg skulle stå bag et træ. Det var fantastisk at følge,
hvordan andre hunde arbejder. Man kunne følge, hvor de
var, selv om man ikke kunne se dem.

En hund der ikke bliver fysisk og mentalt udfordret, eller
ikke beskæftiges nok, ville udvikle dårlige vaner og blive
en belastning for os som familie.
Hvis vi derimod udfordrer den både fysisk og mentalt, ville
den passer perfekt til os som den (semi:-)) aktive familie.
Nemlig en god lege- & sportskammerat samt en utrolig
loyal beskytter.
Den loyale beskytter var en af de største grunde til at vi
købte en schæfer, da jeg har været udfordret størstedelen
af mit liv i de mørke timer.
Vi besluttede at købe en Schæfer og den SKULLE være
sort :-)
Kenya blev er købt på
Lolland hos kennel
Sandtofte og Kennel
EL Blans d. 05.06.2019 alle match var der.

Da vi var færdige, skulle vi tilbage og have pølser og kold
kartoffelsalat. Vi sluttede med at skåle og ønske hinanden
godt nytår.
Milo og mig vil gerne sige tak for et rigtig godt arrangement og mange gode tips om, hvordan vi kan komme
videre i vores træning.
Vi er klar igen næste år.

VEJEN FREM.. fra hvalpehold til mixhold
-Randers PH
Af Vicki Smed Jensen med Kenya

Jeg er blevet spurgt, om jeg ville skrive en lille historie
omkring os og vores forløb i Randers PH, på hvalpeholdet
og opstart med Kenya.
Vores beslutning om at få en brugshund som en schæfer,
var en meget stor beslutning.
Vi vidste godt vi skulle afsætte rigtig mange timer for at
få en socialiseret, lydig, afbalanceret, god og miljø trænet
hund - hvor kræfterne især skulle lægges det første til
halvandet år.
Vi vidste også godt at en forudsætning for et liv med en
schæferhund, kræver en hel del aktivitet.

Vi har helt fra start haft
Kenya med alle steder, så
hun kunne blive miljø trænet. Vi har brugt mange
timer på små ting, som at
nusse poter, kigge på tænder, øjenkontakt, ligge stille
sammen, nysse og kramme.
Så den dag i dag ELSKER hun hygge, nusse og
KRAMMERE:-).
Vores træning af Kenya startede op med socialisering
som det første punkt, da vi ønskede en hund, der var
omgængelig med andre hunde, så vi startede op på et
hold, hvor socialisering, glæde, hygge og leg var i højsæde.
Efter nogle måneder skulle vi så i gang med den egentlige
hvalpetræning.
Her startede vi op i en anden klub, men følte ikke, at vi
var i vores rette element og vi manglede noget. For selvom
slutresultatet med hunden måske næsten er det samme, så
er vejen dertil mere vigtig for os.
Vi valgte derfor at besøge hos Dansk Politihundeforening,
på deres hvalpehold i slutningen af september, selvom vi
godt var klar over, at holdet var i sin slutfase.
Velkomsten, faciliteterne og omgangstonen mellem
instruktørerne og hundeførerne var dét vi søgte.
Vi startede med det samme og vi havde virkelig mod på
at give den gas.
På hvalpeholdet blev vi taget rigtig godt imod, både af de
andre hundeførere på holdet og især instruktørerne, Bo,
Lulu og Ulla - stor tak til dem.
Her kan man snakke om engagerede trænere.
Område 2
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område 2
Det at have en fælles
gruppe- facebook side,
hvor alle hundeførere og
instruktører kan skrive til
hinanden.
Dette gør, at vi har et f
ællesskab, som også giver
lysten til at blive ved.
Vi føler selv, vi har været
meget heldige med Kenya,
da hun er utrolig lærenem
og kræver ikke mange gentagelser for at kunne huske det, hun skal (lige på nær
kommandoen “dæk”, som bare ikke vil fise ind.

Jeg var nu ikke så sikker, for
jeg anede ikke noget om
prøver m.m. men valgte dog
at tro på at det skulle vi nok
klare.
Kenya bestod lydighedsprøven i en alder af 9 måneder og nu går
turen videre på mixholdet
og bide træning, som vi glæder os rigtig meget til.

Til Nytårsappel i Randers Ph
Af Grethe Schnell

Vi har altid lagt meget
vægt på, at vores træning
hjemme skal være en LEG,
og man skal virkelig kunne
smide nogle hæmninger, for
at hunden finder det sjovt
og gerne vil lege/lærer.

Der er brugt mange timer på træning hjemme og vi har
brugt alle tirsdage til at suge kraften ud af de instruktører,
der nu kunne komme. Også selv om hvalpe holdet
sluttede ultimo oktober, blev selvtræningen ved i november og december - Opbakningen fra instruktørerne var- og
ER stor.
Uden dem var vi ikke kommet så langt på så kort tid.
Bo mente, at vi var klar på at springe direkte fra
hvalpeholdet og op på mix- holdet efter juleferien.

Søndag den 19. januar var der kaldt til Nytårsappel i
Randers PH og traditionen tro er det stedet/ vandhullet,
hvor både unge og gamle medlemmer sætter hinanden
stævne, i år var det ingen undtagelse.
Til forandring fra tidligere år var der hverken sne eller is
på banen, men det skønneste forårsvejr man kunne
forestille sig.
Det er altid dejligt at komme på besøg, selvom man ikke
længere er en af de aktive hundeførere, der slider græsset
på banerne omkring klubhuset.

område 2

Vi var nogle seniorer der var mødt op :O).
Vi regnede lidt på, hvor længe vi egentlig har været medlem
af PH og en kunne registre helt tilbage i Kong Frederiks
regeringstid! Der er løbet meget vand i åen siden dengang
først i 70’erne. Tjah,- og ”vores husstand” var blandt de
nyeste i det selskab og vi startede i 1981!
Dog forundredes vi over, at der ikke var endnu flere
nuværende aktive medlemmer, der var mødt op til
Nytårsappellen, forhåbentlig er det fordi, man ikke er
rigtig klar over, hvad der sker sådan en dag, hvor man
blandt andet hylder fællesskabet på kryds og tværs af alder
og kunnen, og samtidig byder den nye sæson velkommen.

Efter den korte fællestræning blev der serveret en dejlig
suppe og formanden Torben Støvring holdt lige en kort
information om, at man på ”daværende tidspunkt”, var
i gang med at sætte træningsholdene for den kommende
sæson.

Område 2
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område 2

Snakken gik lystigt i klubhuset

område 2
Fri ved fod, var noget bedre, men ikke fejlfri, så der røg i
alt 2,7 p på øvelse 1+2.
Apportering har vi arbejdet rigtig meget med fra
platform og det er faktisk blevet rigtig godt set i forhold
til udgangspunktet, hvor apporten stort set i løbet af no
time blev forvandlet til optændingspind.

Glimt fra Nytårsappellen

Tak for en god og hyggelig dag. Vi kommer igen til næste
år, selvom en Islandsk Fårehund ikke lige er programsat
i PH’s racesortiment!
De bedste hundehilsner
Ayo, Thorkild og Grethe

THISTED

Prøvekåring igen-igen….
Af Charlotte Frost

en smuk søndag i januar skulle thisted afdeling afholde
samtræning med skive og viborg ph. et arrangement som
på skift finder sted, de tre afdelinger i mellem, hver anden
måned. og søndag den 12. januar var det altså vores tur, her
i thisted. vi havde for, at slå to fluer med et smæk, spurgt
holgerd virenfeldt, viborg om hun ville agere dommer ved
en prøvekåring samme dag for erling korgaard og penny
(morsø ph) og undertegnede med både nemo og isla. det
sagde holgerd ja til og hun var endda så sød at sørge for
en hemmelig figurant til dagens opgaver – nemlig jakob
henningsen fra silkeborg ph ;0).
Der var en go’ tilslutning til samtræningsdagen og efter
en gang morgenkaffe og brød, fordelte alle deltagerne sig
på hhv. spormarker og på runderingsarealer.
Tilbage i klubhuset var således kun os, der skulle
prøvekåres samt dommer og to figuranter og selvfølgelig
Carsten til moralsk opbakning ;0)
Jeg startede med Nemo, som vi jo har visse
”energiudfordringer” med – især fordi han tror at både
dommer og meddommer, tilskuere og andre står med et
ærme gemt på ryggen, som absolut skal findes før han
overhovedet kan koncentrere sig. Men han havde vist fine
takter i ugerne efter nytår, så jeg var ved godt mod.
Nemo regnede dog hurtigt ud, at ”mor” ikke skældte ud,
når han gøede, så der var en del utidig gøen, mere end han
har gjort til træning og noget ufokuseret, som
momentvis gav stram line og flere skævtsidninger.

Og når man tror alt er godt….ja, så var Holgerd altså
så interessant, at vi starter med en skævtsidning fordi
Nemo holder øje med Holgerd (hun kunne jo finde et
ærme frem?) Og derefter en knaldapportering, lidt tyggeri
og endnu en skævtsidning til slut – nå, også lidt dyrt -2,2.
Vi tog halsgivning umiddelbart efter apporteringen og det
kunne Nemos hjerne ikke rumme – han var sikker på,
at vi skulle apportere igen, så da jeg gav kommandoen
”giv hals”, så kom der kun fire glam fra en hund, som
UDEN problemer kan komme med 50 glam i rap??????
Så der måtte jo endnu en kommando til, som afsted kom,
at Nemo rykkede ud, så han bedre kunne se Holgerd og
kom med flere glam – i alt -1,5 – fy for katten det var
også dyrt. Spring og afdækning var til gengæld lige i øjet
og gik rent igennem.
Sporene blev lagt på en oversvømmet græsmark, men det
er vi jo så vant til og det var de marker, vi havde til
rådighed. Nemos spor var OK bortset fra et par stop
undervejs (man skal jo holde øje med, om der kommer
nogen med et ærme ;0) og han påviste pænt genstanden
så der var kun et fradrag på 0,5 point.
Runderingen var til UG – Nemo kom pænt over hele
arealet og havde fin halsgivning ved figuranten.
Så var det øv. 9 – stop med stok – og her var det vist mig,
der smed pointene!!! Nemo laver rigtig gode stop – og
det gjorde han også denne dag. Pæn passiv bevogtning og
kommer på plads efter afvæbning, MEN da der bliver sagt
”linen på” og jeg har fat i Nemo, tager han bid igen og jeg
tænker jo ikke så langt, at jeg skal slippe halsbåndet, så
øvelsen bliver afbrudt, da jeg siger slip og stadig har fat i
halsbåndet. Dumme mig!
Øvelse 10 – stop med pistol – det var næsten det samme lige
bortset fra, at jeg ikke holder fast i Nemo, da der bliver sagt
”linen på” og med to efterbid og to ekstra kommandoer
og lidt uro, tjaa, så røg den øvelse også. Så alt i alt blev det
en kende for dyrt – men det er jo dyr vi har med at gøre
og Nemo har bare så svært ved at styre sin begejstring,
så vi må bare træne endnu mere ro og afståelse, førend vi
tager næste prøvekåring.
Men uanset resultatet, så er vi ovenud tilfredse med Nemo
og han er jordens sødeste og kærligste hund ;0)
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område 2
For Islas vedkommende blev starten også lidt noget rod
med lineføring, da Isla heller ville tilbage til bilen (sikkert
pga. skud fra gåsejægere i det fjerne), så vi startede ud
med stram line og jeg måtte komme med en ekstra kommando og et nøk i linen for at få forbindelse til Isla – dyrt
-dyrt – 2,5 p.
Fri ved fod var anderledes fint – her var to små
skævtsidninger – 0,4 p. Apporteringen blev meget
underholdende – på tilbagevejen med apporten kan jeg se,
at Isla overvejer, om det er mig, Holgerd eller Jakob, der
skal have apporten og hun beslutter sig for at vise den til
Jakob, som står et pænt stykke bag ved mig.
Så jeg må af med en ekstra pladskommando, som også
virker, men jeg er ikke hurtig nok til at gribe apporten,
da Isla slipper, så det resultere i et drop og vi må i alt
aflevere 3,3 p.
Spring, halsgivning og afdækning er lige i skabet – så der
beholder vi alle point. Og på sporet går det rigtigt fint,
om end Isla går lidt let, altså ikke det normale seje træk
i sporlinen, men vi kommer derud af og på et tidspunkt
begynder Isla at væve frem og tilbage og efter at have
orienteret mig ordentligt, kan jeg se, at genstanden ligger
lige bag ved mig – øv- øv. Isla havde åbenbart slet ikke
fået færten af den, førend hun havde passeret og derfor
”væveriet” ØV ØV for sporet var fint.
Runderingen gik fint – Isla kom fint rundt og der var fin
halsgivning ved figuranten – så 0,0.
I stoppet med stokken laver Isla et efterbid og vil slås lidt
med Jakob, men ellers fint angreb og bid og lidt uro ved
afslutningen - så det koster 2,2 p.
Pistolstoppet er jo altid lidt spændende, da Isla jo reagerer
negativt på jagtskud i nabolaget. Men ingen problemer –
stort set det samme som i øvelse 9 – altså et fradrag på 2,2.
Så alt i alt super godt gået Isla – hvis vi bare havde fået
genstanden på sporet, havde vi kunne stille til kåring ;0)
Men det var glædeligt, at Erling og Penny gik igennem
nåleøjet.
Tak til alle for en god dag, både til de der var med til
”kåringen” og de der deltog i samtræningen og særlig
tak til Carsten for at holde moralen høj hos mig gennem
hele dagen.
Vi vender stærkt tilbage SNART!
Herlig hundehilsen Lotte, Isla og Nemo (og
Carsten;0)

OPVISNINGSTRUPPEN
Af Holgerd Virenfeldt

Opvisningstruppen er én måde, hvor vi gør opmærksom
på DANSK POLITIHUNDEFORENING !
I Område 2 har vi en aftale om, at når man som lokal
afd. ønsker hjælp til at lave opvisning, og ikke selv har
mulighed for at samle hunde/hundeførere nok, kan man
kontakte Opvisningstruppen.
Opvisningstruppen er en samling af hundeførere, som
gerne vil vise, hvordan vi træner i DANSK POLITIHUNDEFORENING. Og det ER TRÆNING, SOM VI VISER!
Dvs. man belønner hunden under opvisningen, så ofte som
man selv synes og lidt til.
Man byder selv ind med hvad hund og HF kan.
Vi har det rigtig sjovt og hyggeligt, når vi mødes!
Vi lærer hinanden at kende på tværs af lokal afd. og hunderacer!
Vi træner helst opvisningen igennem et par gange, så alle
ved hvad vi skal, inden vi laver selve opvisningen. Nogle
gange kan der flere opvisninger den samme dag.
At være en del af Opvisningstruppen giver god træning
både som MILJØTRÆNING, SOCIALSERING, og ikke
mindst KONKURRENCETRÆNING!!
Krav til hundeføreren er, at du har en meget positiv indstilling til PH programmet og gerne vil gøre god PR for
Dansk Politihundeforening.
Der kan evt. være tale om kørsel, samt fragt af div. træningsremedier.
Denne kørsel refunderes nødvendigvis ikke.
Der er IKKE krav til hundens niveau, da det er træning,
som vi skal vise!!!
Opvisningstruppen har også brug for medlemmer, som
kan hjælpe uden hund ved opvisningerne, f.eks. som hjælper, figurant eller andet!
Vi håber, at du har tid og lyst til at være en del af
Opvisningstruppen!
Har du tid, lyst og overskud til, at du (og måske din hund)
skal være med i Opvisningstruppen, skal du kontakte din
lokale Bestyrelse for nærmere oplysninger!
Mange hilsner
Holgerd Virenfeldt
Koordinator Opvisningstruppen
Område 2
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OPVISNINGSTRUPPEN ”IN ACTION
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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

HADERSLEV AFDELING
Kåringens tegn i Haderslev
Lørdag den 18. januar stillede Peter Mølgaard m/ Chade
Falcon til prøvekåring.
Det gik rigtig godt og de bestod med 103,7 point.
Dagen efter hvor solen stod højt på himlen, skulle de så
stille op foran Benny Lund og Henrik Schmidt, hvor de
bestod med 106,3 point.
Stort tillykke og velkommen i unghundeklassen.
Venlig Hilsen
Haderslev PH
Per Skytt Larsen

Samme dag blev to andre hunde tillige kåret i Haderslev: Frede Dominicussen og Pluto fra Sønderborg bestod med
97,3 point. Frank Plesner Jensen og Smilla fra Horsens bestod med 102,2 point
Stort tillykke!

Gammel Holte
Malmbjergsvej 1
2850 Nærum

Brønshøj
Borgerkro
Frederikssundsvej 128 J, 2700 København
Telefon: 38 60 58 49
Mail: brønshøjborgerkro4@gmail.com

område 4
Områdeledere
SEK. I

MIDDELFART

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

a til lidt
og Abardi’s Mik
Rasmus Autzen
ng
æni
lørdagshyggetr

Rasmus Autzen og Rasmus Bøgel
træner med Abardi’s Mika

HVIDOVRE

Trædrejerporten 4
2650 Hvidovre
Denmark

åbent hver dag
07:30-18:00

YUKON GRUPPEN ApS
Frederiksberg Allé 27,
1820 Frederiksberg
Telefon: 20 28 41 31

VIGGO PETERSENS
Eftf. A/S
Letlands allé 3 opg. 47
2630 Tåstrup
Snedker-Tømremester Mikkelsen
v. Christian G. Mikkelsen

TLF: 28 57 79 90
Østtoftevej 27, 2650 Brøndby
mail:mikkelsen.christian@gmail.com

område 5
Områdeledere
SEK. I

DOMMERMØDE

SEK. II

D. 26. januar var der dommermøde i Ringsted.
Dommermødet blev afholdt i Ringsted klubhus.
Vi var ca. 40 deltagere. Det var 4,5 time med information
fra kåringsmanden, information fra dommer og
programudvalget, videoopgaver og opgaver på tekst.

Mads Skorup Christensen
Koldemosevej 37, 4180 Sorø
Tlf. 22 88 51 33 - mads.skorup@gmail.com

Jytte Vognsvend
Tlf. 22 16 82 43 jytte@vognsvend.dk
Områderedaktør:
Tina Kværnø, Tlf.20458022 redaktoer@danskpolitihundeforening.dk
www.ph-omraade5.dk

OMRÅDEMØDE
D. 15. januar blev der afholdt områdemøde i Haslev. Knapt
50 personer var mødt op. Områdelederen Jytte Vognsvend
og kassereren Dorte Nielsen var på valg.
Jytte valgte efter 6 år at gå af som områdeleder.
Til områdemødet var der desværre ikke nogen der ønskede at blive valgt som områdeleder. Hvorfor der bliver
indkaldt til et nyt områdemøde. Dorte blev genvalgt som
kasserer.

Forsamlingen takker Jytte for 6 års på posten.

Der arbejdes koncentreret med at skrive dommersedler.

område 5
NAKSKOV AFDELING
Lørdag den 4. januar 2020 holdte alle 3 hundeklubber
Walk and talk. Det gik super godt.
Vi var ca. 30 mennesker, 5 ude fra. En super hyggeligt gåtur
på 4,5 km. Bagefter kunne man besøg alle 3 klubber, hvor
man fik lidt til den søde tand. og i nogen af klubberne kom
der nye medlemmer. Super godt gået.
Os i PH siger mange tak for nogen hyggelige timer.
Billeder taget af Denise Hansen og Maja Opstrup.
Med venlig hilsen Denise Hansen

NÆSTVED AFDELING
Generalforsamling
Onsdag d. 29 januar var der ordinær generalforsamling
i klubben. Der var ca. 29 medlemmer der var mødt op.
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem var på valg og begge
blev genvalgt. Så den siddende bestyrelse er fortsat: Jesper
Krag Hansen, Leo Sørensen, Ida Borberg, Lisbeth Jensen
og Jacob Kværnø.
Under eventuelt blev Dahlmanns ærespræmie, i daglig tale
kaldet ”køteren”, som vanligt uddelt.
I år blev den tildelt Henrik Gerhlert.

Henrik med Dahlmanns ærespræmie.
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område 5

Brøndby Dyreklinik
Kirkebjerg Parkvej 32 - 2605 Brøndby
Telefon 43 63 38 08
www.broendbydyreklinik.dk

Roys Radio ApS
Hedeager 4
info@royradio.dk

2605 Brøndby
Telefon: 70 20 36 36

Albertslund Isolering
Farverland 5
2620 Albertslund
Web: alb-iso.dk
Telefon: +45 2384 4684
E-mail: albertslundisolering@live.dk

TOTALAFFALD

Telefon: + 45 43 69 49 79 • E-mail: mail@totalaﬀald.dk
TOTALAFFALD ApS • Amager Strandvej 232 • 2300 København S

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

Svanevejens Auto
Svanevej 7
Åbningstider
2400 København Mandag - Fredag 08:00 - 16:00
eller efter aftale
Tlf.: 35 81 90 33
www.svanevejensauto.dk
Email: svanevej@mail.dk

Rammefabrikken
L.Hansen´s Eftf. ApS
Gammel Kongevej 39, 2
1610 København V

område
66
område
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

MINDEORD FOR Torben Maxsø 1945 – 2020
Søndag den 12. januar 2020 modtog jeg som formand for
Dansk Politihundeforening, Roskilde Afdeling, den triste
meddelelse om, at vores tidligere næstformand og
chefinstruktør, Torben Maxsø, var afgået ved døden
tidligere på morgenen.
Det var med stor sorg, jeg måtte skrive en meddelelse
om dødsfaldet til medlemskredsen, og det var med tungt
hjerte, jeg trykkede send på
meddelelsen til vore medlemmer.
På bestyrelsesmødet 13. januar 2020 holdt bestyrelsen ét
minuts stilhed for Torben Maxsø – det var et meget stille
bestyrelsesmøde.
Jeg var for nogen tid siden med Torben til vores
æresmedlems, Svend Søndergårds, bisættelse, hvor Torben
og jeg selv stillede med hunde til parade.
Den dag lovede jeg Torben, at hvis jeg var formand, når
den dag kom, hvor Torben skulle ud på sin sidste rejse,
ville jeg sørge for en flot hundeparade, og det var familien
selvfølgelig helt med på!
Lørdag den 18. januar 2020 blev en meget tung dag for
PH-Roskilde.
Torben skulle begraves kl. 13:00 fra Soderup Kirke.
Fra morgenstunden blev Dannebrog sat på halv i klubben.

Vi havde fået bundet en smuk bårebuket, som blev
afhentet og kørt til klubben og derefter bragt til Soderup
Kirke, hvor jeg koordinerede jeg med Torbens logebrødre,
hvordan hundeparaden skulle stå.

område 6

Det var en meget smuk begravelse, hvor præsten blandt
andet nævnte, at ”Torben fyldte meget”, og det kunne vi i
PH-verdenen jo genkende, for jeg er sikker på at alle, især
i område 6, kendte Torben.
Personligt er jeg glad for, at Torbens ønske om en
hundeparade blev opfyldt. Kisten blev båret ud til hundeparade med ni hunde, og jeg havde overholdt min aftale
med Torben.

Torben har haft en kæmpe betydning for os i Roskilde.
Han var blandt andet tovholder for rigtig mange
forskellige aktiviteter. Jeg kan f.eks. nævne etableringen af
vor nye tilbygning, hans træning af talrige hold
gennem tiden, adgang til vore træningsområder i Roskilde,
et mangeårigt bestyrelsesarbejde, initiativet til
”Hundefører for en dag”- arrangement samt mange,
mange timer med træningen i klubben.

Område 6
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område 6
Torben var aktiv hundefører til det sidste - og ikke kun i PH
men også i Missing People. Sammen med Luna opnåede
Torben rigtigt meget, og det bliver meget vanskeligt for
os i Roskilde at skulle afholde ”Hundefører for en dag”
til sommer uden ham.
PH-Roskilde har mistet en frontfigur, en initiativtager, en
god ven og især en god kammerat, men vore tanker går
især til Torbens familie, som har lidt det største tab.
Til slut vi jeg gerne takke de hundeførere der deltog i
hundeparaden og hjalp mig med, at opfylde Torbens ønske
og takker alle jer i område 6, der deltog til begravelsen,
samt takke for alle kondolencer og tilkendegivelser på
vores facebookside.

ÆRET VÆRE TORBEN MAXSØS MINDE

Jesper Olsen
Formand PH-Roskilde

område 6

Område 6
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område 6

område 6
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