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LEDER
MØRKELEG
De lyse timer er på vej, og
dagene bliver bare længere
og længere.
Det er en god fornemmelse
at åbne øjnene om morgenen og få det første sollys
kastet ind gennem de smalle
øjensprækker.
Lyset er vigtigt
Undersøgelser har vist, at
det præger vores humør
i den positive retning og
spiller en afgørende rolle
for vores indre ur. Uret er indstillet til at udskille hormonet
”kortisol”, der gør os vågne og klar om morgenen, og hormonet
melatonin om aftenen der gør os søvnige og dermed sikrer os en
god og sund døgnrytme.
Således engageret og motiveret kan vi alle gå i gang med
hundetræningen, og det kan jeg se af indlæggene, at I også været
godt beskæftiget med den seneste tid.
Det er imidlertid ikke alle, der har udnyttet lysets forunderlige
indvirkning på vores aktivitet og effektivitet.
Flere har derimod kastet sig ud i reel mørkeleg, hvor der rigtig
er gået ”Røver og Soldater” i den.
I kan i bladet læse om en natøvelse, hvor det end ikke var tilladt
at bruge nogen form for kunstigt lys, og ikke mindst en meget
oplevelsesrig natøvelse hvor hundeførerne blev udsat for rigtig
mange og spændende opgaver, der ville gøre selv en
polititjenestemand forpustet, og hvor det både lykkedes
hundeførerne at fange gerningsmænd, finde våben, blive skudt
og vågne op fra de døde.
Fantastiske mørkearrangementer i en tid hvor vi i den grad har
ventet på lyset.

Vejr og årstider gør i øvrigt meget. Der har ikke været den store
mulighed for at træne med snebolde i denne vinter og lave
runderinger i et sneklædt landskab. Ikke så sært, at en af de nye
”opfindelser” på hunde-området er
uddannelse af vandsøgningshunde. Den nedbør vi ikke har fået
som sne er godt nok væltet ned over os som vand i denne meget
våde vinter, hvor februar måned slog alle rekorder for nedbør,
og hvor vandstanden selv inde i landet i lange perioder har været
væsentligt forhøjet. Trods mange beskrivelser om blæst og regn
i dette blads artikler, er I igen gået ukueligt til vaflerne
- imponerende.
Ikke-kårede hunde var ikke på jagt efter røvere, men blev udsat
for utallige store fristelser på Bornholm, hvilket område 7 har
skrevet en god artikel om. Apportgenstande blev blandet med
godbidder og pølser og var noget af en prøvelse for de
”stakkels” hunde, der virkelig fik en oplevelse. Ikke nok med
at de fik pølser, men de blev også kørt rundt i trillebør. Man
skulle være hund, hvis det da ikke var fordi, at øvelserne også
gav den læring, at hunde har en tendens til at blive døve af at
spise godbidder.
Det var i hvert fald ikke dem alle sammen, der hørte hundeførerens råb om, at lade godbidderne ligge.
Miljøtræning kan også foregå i Bon-bon land. Det nød 32 klubkammerater godt af.
Deres hunde var vist også med. Læs om hvordan en hund
reagerer, når skoven er skiftet ud med rutchebaner.
Læs også om latterkramper, hastighedsrekord for afholdelse af
generalforsamling, uddannelse af nye dommere og figuranter
samt en fin artikel om, hvordan hjælp fra klubkammerater sikrede et medlem en kåring.
Glæd Jer til lidt god læsning - og......
Velkommen til de lyse timer.
Med venlig hilsen
Lars BræmhøJ

DOMMER UDVALGET ORIENTERER
Dommeroprykning 2020
Område 1 har den 9. februar haft dommeroprykning hvor
Carsten Steen Hansen i Vendelbo PH har godkendt 4
dommer til at dømme i alle klasser.
De 4 dommer er:
Jørgen Thomsen, Dronninglund PH,
Marianne Baand Larsen, Dronninglund PH,
Johnny Nielsen, Vendelbo PH,
Henrik Buchardt, Brovst PH.

Dommeruddanner Carsten Svendsen og Carsten Capral
Henirksen havde gennemført undervisningen med
dommerne.
Hundefører / hund og figurant som stillede sig til
rådighed, var:
Peter Ulvmose og Bayogi Ditte, Hjørring PH,
Mette Dalsgaard Thomsen og Møllers Gipsy,
Dronninglund PH,
Birger K. Christensen, Vendelbo PH.
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Område 1
Områdeledere
SEK. I

pt, ingen

SEK. II

Møller Christensen
Tlf. 40315213
kennelmc@outlook.dk
Områderedaktør -Mette Dalsgaard Thomsens
m.j.thomsen@klarupnet.dk
Tlf 41 93 02 00

DRONNINGLUND
Kåring
Søndag den 26. januar havde vi kåring. 2 hundefører fik
deres hunde kåret.
Stort tillykke til:
Brian Kronborg med Glarbo Qudo,
Dronninglund 				104.7 p
Winnie Vest med Alma, Vendelbo		
105,5 p

Nye dommere i alle klasser
Søndag den 10. februar var fire dommere oppe til eksamen
for at blive dommer i alle klasser.
Det blev en prøvelsens dag – det regnede, blæste og det
blev bare værre og værre i løbet af dagen - og det var svært
at skulle holde styr på point, våde dommersedler og passe
på ikke selv at blæse væk.
Carsten Henriksen og Carsten Svendsen havde opdateret
dem teoretisk, og Carsten Hansen havde lavet de praktiske
opgaver.
Dagen endte godt med, at vi fik 4 nye dommere i alle
klasser.
Stort tillykke til:
Henrik Buchardt, Brovst
Johnny Nielsen, Vendelbo
Marianne Baand, Dronninglund
Jørgen Thomsen, Dronninglund

Brian og Qudo

Winnie og Alma

Natøvelse
Jubi, så nåede vi dagen for den længe ventede natøvelse.
Møller Christensen har brugt megen tid på at lave opgaverne, og deltagerne har været spændt på, hvad de skulle
udsættes for.
I år var der 5 hold, og hvert hold består af 2 hunde og
deres fører.
Alle mødte ind på vagt kl. 18.15, hvor stationslederen
(Møller) sendte alle på patrulje, og så måtte vi vente på,
hvad aftenen ville byde på af opgaver.
Opgave 1:
Ved en karosserifabrik var der set en person luske rund
udenfor og 2 personer på vej ind i fabrikken.
Personen udenfor skulle stoppes, og de 2 andre inde i
bygningen (3 mega store haller) skulle findes, og alle skulle
anholdes og visiteres.

Fra v: Carsten Hansen, Marianne Baand, Johnny Nielsen,
Henrik Buchardt,Jørgen Thomsen, Carsten Henriksen og
Carsten Svendsen

Opgave 2:
Ved en tom gård var der set et par personer, og de var gået
ind i de tomme bygninger.
Personerne skulle findes, anholdes og visiteres.

område 1
Opgave 3:
På markedspladsen var der set en person, han havde smidt
nogle ting rund om udenfor, og gemt sig inde i lagerhallen.
Tingene udenfor skulle findes, og personen skulle findes,
anholdes og visiteres.
Her var der også en gang lydighed.
Opgave 4:
Ved Porten til Jyske Ås var der nogle unge mennesker
samlet, og de spillede høj musik, havde bål og muligvis
narko osv.
Her skulle anholdes et par personer, den ene i besiddelse
af narko, og der skulle findes flere genstande. Og så skulle
der holdes styr på flokken – det var ikke nemt.
Opgave 5:
Ved en privat virksomhed havde ejeren, som ikke var
hjemme, set på overvågning, at der luskede nogle personer rundt ved virksomheden, og en mand var muligvis
faldet i vandet.
Manden i vandet skulle findes og have førstehjælp, og 2
andre personer skulle findes, anholdes og visiteres.
I alle opgaver måtte vi ikke bruge lys, vi skulle vise, vi
kunne samarbejde, bruge hundene og passe på hinanden.
Da alle opgaver var løst, mødtes vi i klubhuset til suppe
og resultater.
Stor tak til alle dommere, figuranter og hjælper, som var
med til at gøre aftenen rigtig sjov for hunde og hundefører.
Stort tillykke til vinderne Birthe/Jambo og Marianne/
Vinder

Vinderne af natøvelse Birthe Hjersing og Marianne Bredevang

Jysk mesterskab
Søndag den 1. marts var der Jysk mesterskab for unghunde
i Silkeborg.
Der var tilmeldt 22 hundefører og hunde, som alle fik en
god og lærerig dag.
Vi havde 2 deltagere med:
Marianne Bredevang og Møllers Vinder, som blev nr. 4
Pauline Johansen og Møllers Vanja, som blev nr. 21.
Stort tillykke med resultaterne.

Område 1
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Område 2
Områdeledere
SEK. I

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

SEK. II

Jan Skov
Rønne Alle 14, 8670 Låsby
jsph@gefiber.dk
Tlf. 22 89 10 88
Områderedaktør - Grethe Schnell
ph2nyt@gmail.com

Områdeformand Jan Skov aflægger beretning

Område generalforsamling i Område 2 20.02.2020
Område generalforsamlingen på Politigården i Randers vil
gå over i historien som en af de hurtigst afholdte
”i mands minde”, der var næsten genvalg over hele linjen,
- dog måtte Området sige farvel til Jens Henrik Haagensen
på kassererposten, da han er blevet nyvalgt formand for
Randers PH.
Formand Skov takker Jens Henrik Haagensen for indsatsen

Nyvalgte i Område 2:
Områdekasserer blev Claus Guldborg, Århus PH
Områderevisor Charlotte Frost, Thisted PH
Områdesuppleant Michael Diemar, Århus PH

Områdeformand for sektion 1
Allan Jørgensen, aflægger
årsberetning,- med
en-stemmig godkendelse

Områdekasserer Jens Henrik
Haagensen aflægger
beretning

deltagere ved generalforsamlingen

område 2
Der var ca. 30 fremmødte til generalforsamlingen.
Ved generalforsamlingen blev det oplyst, at man desværre
er nødsaget til at aflyse Områdets fællestræningen på
grund af for få tilmeldinger.
Det er et meget stort apparat, der skal sættes i gang for
at få sådant et arrangement op at køre, og derfor havde
tovholderne sat et mindste deltager tal på 40 tilmeldte,
hvilket ikke er opnået.
Dog var der enighed om, at man ville finde alternative
muligheder måske med tema træning eller lignende. Dette
er dog i støbeskeen i skrivende stund og vil først blive
aktuelt i eftersæsonen.

Herning Politihundeforening
www.herningph.dk
Ved MCH, indkørsel af port 19
Kaj Zartows vej, 7400 Herning

Indbydelse til Kriminal oprykning / Vindertræning
Herning Politihundeforening indbyder hermed
lokalforeningerne i område 2
til ovennævnte arrangement d. 25. april 2020
Mødested:
Herning Politihundeforening klubhus
Kaj Zartows Vej, Port 19, 7400 Herning.
Mødetid:
Dommere og figuranter kl. 07.00, nogle figuranter måske
tidligere
Hundeførere kl. 07.30
Tilrettelægger: Jesper Kjellerup
Tilmelding:		
Skal ske via lokalforeningen til tilrettelægger,
senest d. 28. marts 2020
Startgebyr:		
kr. 200 pr. hundefører, der skal indbetales til din
lokalafdeling, sammen med din tilmelding

Traditionen tro blev byens bedste pålægs-mand fortæret.

Forplejning:		
Der er kaffe, te og rundstykker til dommere, figuranter og
hundeførere om morgenen.
Der er frokost til dommere og figuranter.
Gæster kan købe morgenmad.
Hundeførere og gæster kan købe frokost.
Dommere og figuranter kontaktes af områdelederen.
Hundeførere skal huske at medbringe resultathæfte.
Med venlig hilsen
Jesper Kjellerup
Herning Politihundeforening

Område 2
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område 2
RANDERS
Generalforsamling med formand skifte i Randers PH
Der blev afholdt generalforsamling den 18. februar med
ca. 30 fremmødte.
Formanden Torben Støvring lagde ud oplysningen om, at
foreningen i Randers nu har over 90 aktive medlemmer +
nogle enkelte passive medlemmer og hermed er den største
forening i Område 2, foreningen ønsker faktisk ikke at
blive større- hvilket bl.a. har bevirket, at man har ”holdt
lidt igen” med opstart af nye hvalpe og lydighedshold.

Derfor vil der i nærmeste fremtid blive hængt en liste op,
hvor man kan tilmelde sig til arbejdsdagene 17. maj og
11. oktober.
Herefter anførte Torben, at man skal huske at betale
tilbage!!
Hvilket bl.a. vil sige, at når man modtager ydelser/hjælp
fra en eller flere klubkammerater til træning af sin hund,
skal man huske på, at der skal betales tilbage, når en
klubkammerat har brug for ”samme” hjælp,- yde og nyde
hører sammen.
Herefter blev der uddelt pokaler
Grenå-pokalen blev tildelt en lovende hundefører, som har
gjort sig særlig bemærket i forbindelse med hundearbejde
og som der forventes meget af i fremtiden.

formanden aflægger beretning

Det var med stor tilfredshed, at formanden Torben Støvring kunne oplyse, at der efterhånden er aktiviteter på
pladsen og i klubhuset næsten døgnet rundt. Ikke kun
til træningsbrug for de ”almindelige” hold også politiets
specialhunde gør brug af både klubhuset og arealerne,
hvilket man er godt tilfreds med i foreningen, det er rart,
at der er aktiviteter i og omkring huset.
Desuden kan man glæde sig over LED lamperne på banen,
som er sponseret af hhv. Sallingfonden- og Nordeafoden
Videre gjorde Torben også opmærksom på, at når man er
medlem af især så stor en forening, - som Randers PH,forventes det, at alle hjælper til med at få det hele til at
køre både i dagligdagen og til de konkurrencer og andre
aktiviteter, der afholdes i foreningen.
Det gælder også når klubhus og arealer skal holdes ved
lige – alle må hjælpe til!
Her var en særlig tak til Michael for at holde plænerne
klippet.

Pokalen blev overrakt til Mathias Jensen

Fortjenstpokalen – også kaldet formandens valg
Indstiftet af Sonja Svanholm
Der er en klausul på, at hvis man er medlem af bestyrelsen
i Randers PH, kan man ikke modtage denne pokal.

område 2
Valg af bestyrelse
Efter at formanden Torben Støvring nu har siddet i formandsstolen siden 2009, mente han, at det var tiden til,
at der skulle ske et skifte.

Torben ”glemte” alt om klausuler, da han valgte modtageren,
Leif Otte, - som netop er medlem af bestyrelsen.
(Mon ikke salige Sonja Svanholm tilgiver?)

Begrundelsen:
Leif er altid klar til at tage fat såvel ude som inde, det
sidste nye og store træk er renoveringen/genopførelsen af
den nye redskabsbygning,- et kæmpearbejde, som alle har
og vil få rigtig meget glæde af langt frem i tiden.- Huset
bliver i øvrigt kaldt for Leif’s sommerhus, så ved alle i
foreningen, hvad det drejer sig om.

Nyvalgt formand blev:
Jens Henrik Haagensen

Nyvalgt kasserer blev
Annette Thesbjerg

De ændringer, der ud over nævnte er blevet foretaget i
sammensætningen af bestyrelsen, kan efter den har
konstitueret sig - ses på hjemmesiden.

Nyt æresmedlem i Randers PH
Af Jens Henrik Haagensen

Konkurrencebarometeret:
Vinder af konkurrencebarometeret 2019:
blev Leo Vang med Balou med 87,3 p. der vil få overrakt
”æren” ved en senere lejlighed.

Torben Støvring -nyt æresmedlem af Randers PH
Område 2
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område 2
Ved Randers PH’s generalforsamling den 18.2. blev
afdelingens afgående formand Torben Støvring hyldet af
forsamlingen for sit store arbejde i Randers PH.
Samtidig valgte bestyrelsen at udnævne Torben til
æresmedlem af Randers PH for hans engagement og
dedikerede indsats for hundesporten.

De halvandet år, de havde sammen, var ikke en god
cocktail for Gordon.
Passo satte sig på ham psykisk på en sådan måde, at Gordon ikke skulle nyde noget af, at gøre mere end højst
nødvendig. Turde ikke have noget i munden så bold,
bidepølle og skind kunne ikke bruges til noget.

Torben har altid stillet sig til rådighed som hundefører,
instruktør, figurant, dommer og bestyrelsesmedlem af flere
omgange, ligesom han altid er god for et godt råd,
vejledning og hjælp til træningen.
Samtidig kan det også nævnes, at Torben den 29. februar
2020 kan fejre 40 års medlemskab af Randers PH.
Den nye og nykårede formand
i PH blev Jens Henrik
Haagensen med Frække
Frederik

Apport ligeså, så kan roligt sige, at vi ikke har fået noget
foræret. Men ellers gik de fint sammen, spiste og sov
sammen, aldrig nogen form for ballade.

Kåring i Randers
af René Tagmose Eriksen

Hvor skal jeg starte? Jow... Hesselballes Gatos ”Gordon”
var ca. 18 måneder da vi sendte Passo på 9 år over
regnbuen.
Da Gordon halvandet år gammel, startede jeg træningen
op, som var det en 8 uger gammel hvalp.
Havde dog i hans første tid øvet en masse kontakt øvelser
og øvelser på platform.
Sporsøg kunne vi også, genstande kom dog først i
”den nye hvalpetid”.

Så springer vi lige 18 måneder frem i tiden. Jeg ville gerne
på kåringsholdet i Randers. Det gik ikke lige, som præsten
havde prædiket. Der var lige 3 gange dumpning inden det
lykkedes!

område 2
Så TAK til alle i Randers PH.
Et par enkelte personer, nemlig Torben Støvring og Gitte
Aagaard har også brugt noget ekstra tid på mig. Især Gitte
har haft stor tålmodighed, da min måde at gå lydighed på
skulle laves helt om. Så der kom mange råd og fif og det
har bare virket TAK.
Og på de fleste dage ud over den almindelige træning har
jeg slidt på Lulu Christensen og Henning Guldager, I har
lagt mange spor på alle mulige måder i alt slags vejr, været
dommere og tilskuere til mine ideer, tak skal i have.

Set i bakspejlet var det ”ikk` så ringe endda”.
Den ekstra tid på Mixholdet har gjort, at håndteringen på
rundering er blevet markant bedre.
Udfordringen har hele tiden været lydighedsøvelserne:
Lineføring, fri ved fod og apportering.
Så i de 2 måneder jeg nåede at være på kåringsholdet,
har jeg på nær af 2 dage, øvet lydighedsøvelser i 5 til 10
minutter hver eneste dag. Dog kun delmomenter i
halsgivning og apportering på platform.

Sidst men ikke mindst, en stor tak til dommer og figuranter til prøvekåringen og kåringsmanden og figuranter til
kåringen. I var på alle sporene begge dage i det forfærdelige
vejr. Samt på lydigheds banen i stiv kuling.
Alt for nu - nu gælder det unghunde konkurrencen om
nogle få uger. Vi kan desværre ikke nå at komme til Jysk
med hund. Så der deltager jeg som figurant.

Fri ved fod og lineføring kun i 8 taller og venstre om samt
opstandsninger også ved hjælp af platform.
Så kommer vi til prøvekåringen. Søndag den 9. februar.
Desværre havde metrologerne ikke taget fejl.
Regn og blæst, som bare blev værre og værre i løbet af
dagen.
Her kom vores mange, mange sporsøg os til gode.
Og alle de omveje vi har været på mht. min måde at gå
lydighed på. Vi endte sørme på 106,0 point.
Kåring præcis en uge efter. Søndag den 16. februar.
Vejret var næsten det samme, tror dog der kom lidt mere
vand på kåringsdagen.
Det gik godt hele dagen, dog rejste Gordon sig før tid i
afdækning, det kostede 5,0 point. Vi endte på 100,5 point.
Nu er vi videre og er fuldt ud tilfredse med resultatet.
Og som Jens Henrik siger ”alt over 95 er blær”. Samme
Jens Henrik Haagesen fik kåret Crympes Frække Frederik
samme dag med 100,7 point.
-og JA de 0,2 point mere end mig gør ondt. :)

Sku’ vi så se at komme i gang far ?

Tillykke med kåringen:
René Tagmose Eriksen med Hesselballe Gatos (Gordon)
100,5 point.
Marianne Dyhr Poulsen med Zerberuzdk Ginie 100,0
point. (Herning PH)
Jens Henrik Haagensen med Crympe Frække Frederik
100,7 point.

Skal man sige tak til nogen? JA!
Jeg havde ikke fået kåret uden hjælp.
Alle på mixholdet og alle på kåringsholdet og alle til fællestræning hjælper hinanden. Og da vi kom tæt på kåringen,
blev vi ekstra serviceret.
Område 2
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Hydro Precision Tubing Tønder a.s

Hydrovej 6
En verden af
PO Box 50
aluminium
6270 Tønder
Denmark
+45 74 72 33 13
+45 74 72 03 04
www.hydro.com

norseagroup.com

MANGLER DU HJÆLP MED DINE HÅNDVÆRKER PROJEKTER?
Kontakt os og få et uforpligtende tilbud.

Tlf. + 45 20 26 18 28 • jshbyggeservice@mail.dk
Drosselvej 12 , 4652 Hårlev

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

Milotec Rørisolering
v/ K Jacobsen

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

Tlf. 22 32 32 56

Tømrer og Snedkerfirma

Birch ApS
Ludvig Holsteins Alle 90
2750 Ballerup

20 40 32 61 • nsbirch@hotmail.dk
T.T. Anlægsgartneri
Skelvej 8, 2640 Hedehusene
+45 23 32 98 95

Område 3
Områdeledere
SEK. I

Jesper Steffensen
Tlf.
steffensen99@gmail.com

SEK. II

Martin Blaabjerg
25112211
mbl@p-olesen.dk
Områderedaktør - Trine M. Jørgensen
politihundenomraade3@gmail.com

HORSENS AFDELING
Sydjysk natkonkurrence område 3
En hundeførers oplevelser.
Eller en vinder af aftenens strabadser.
Oplægget fra Horsens PH til natkonkurrencen lød som
følger:
”Kom og hjælp os med at få ryddet den gamle fængsels-by
for de sidste skurke.”
Og jeg skal da lige mene at der var mange af dem.
Mødetid kl. 18,30. Første udkald fra vagtcentralen.
1.
Kør til køreteknisk anlæg på et formodet indbrud. Der
holder en observatør ved porten der har set noget
mistænkeligt. Der er set lys inde i bygningen og der har
være en del indbrud, så observatørerne tør ikke selv
undersøge sagen.
Hundene blev lukket ud på rundering på et kæmpe område
og alle vinduer og døre blev kontrolleret.
Vi fandt en cykelpumpe og en kasket.
Men det var desværre ikke med i opgaven.
Boltsaksen blev desværre ikke fundet.
2.
Ny besked fra vagtcentralen. Kør hurtigst muligt til DSV,
der er anmeldt mistænkelige personer ved p-huset.
Vi ruller stille og roligt ind i et kæmpe P-hus hvor der
lyder skud. Ud af bilen og Gudrun lukker Natan ud for at
eftersætte gerningsmand. Heldigvis er Natan ikke i tvivl
om hvilken vej det skal gå, jeg følger efter ham og kan
bare se han forsvinder 350 – 400 meter mod en bil der

holder og jeg kan helt ærlig ikke se hvad der foregår og
jeg har vinden i ryggen så jeg kan heller ikke høre hvad
der foregår. Men løber ud for at hjælpe min hund.
Da jeg kommer frem har Natan stoppet en mand (med
ærme) og jeg får et slip og visiterer men finder desværre
ikke pistolen, så da jeg vil sætte line på hunde, for at føre
banditten tilbage trækker han pistolen og skyder mig.
Tja øvelsen slut for mit vedkommende, død hundefører.
Gudrun har i mellemtiden anholde den ansatte fra DSV
og fundet en taske, men desværre ikke gerningsmanden,
som var flygtet op ovenpå P-huset.
5 min pause på Q8.
3.
Nyt opkald fra vagtcentralen. Kør til Vrøndingvej hvor I
vil møde en parkeret bil i vejsiden, de mangler hjælp til at
finde nogle genstande.
Gerningssted hvor asfalteret cykelsti gik igennem
gerningsstedet og en pind til højre for cykelstien
markerede hvor ca. der skulle søges.
Foldekniv placeret midt på cykelstien, hen kastet riffel
patron ud i græsset ca. 4 meter væk fra cykelsti og
henkastet Id-kort. Fundet forholdsvis hurtigt men vi fik
lov til at søge inde til tiden var gået.
4.
Indsatslederen sender os videre til næste opgave
Østerhåbsvej.
Vi kommer frem og får at vide at der set noget
mistænkeligt og at der er set en person forsvinde men
hvorhen ved de ikke.
De har sat en pind for at indikere, hvor ca. de har set
personen sidst.
Vi søger gerningssted og finder en knap, og så forsøger jeg
at søge spor op men finder intet og heller ikke den kniv
der er stukket ned i rabatten ved en smal asfaltvej hvor
der var en del biler der lige havde valgt at skulle køre på
den vej, lige på det tidspunkt og jeg turde ikke lade en
sort hund komme så tæt på vejen, så han fik aldrig ro til
at søge i rabatten.
Tog så Natan med over på den anden side af vejen for
at søge spor op, men der havde der ligget en stor bunke
staldgødning og det lugtede ikke ret godt når han gik ud
i det. Han gik i smadder til anklerne.
Så vi opgav og gik tilbage på den anden side af vejen men
fandt desværre aldrig fig. Gudrun og Rina forsøgte også
på at finde spor men uden held.

område 3
5.
Efter det blev vi sendt til Vester kirkegård.
Efter en mindre omvej kom vi til p-pladsen foran kirken.
Hvor et af de andre hold også var.
Det så bare ud til at de var i gang så vi snakkede ikke med
dem. Holdt os pænt i baggrunden ind til det kom en bil
mere hvor damen står ud og spørger hvad vi laver her og
at her har vi ikke noget at søge på den her tid af dagen.
Og hvad laver dem der holder der.
Så ringede telefonen og vi skulle videre til næste.
6.
Kør til DSV.
Denne gang skulle vi ind på området og finde personer
der var smuglet ind i landet på en bestemt trailer og man
forventede at de skulle videre med andre biler til
bestemmelsessted.
Det skulle vi gerne sætte en stopper for. 1 person
flygter over pladsen men stopper så op inden hunden er
helt fremme, (afståelse fra stop øv) Det gjorde Rina fint
men hun skulle lige op og smage på ham nogle gange.
Rundt om på pladsen var der godt nok mange flygtninge
gemt under læsserampe, oppe i trailere, bag ved en masse
paller og der var også gemt tasker med narko og andre
spændende sager, vi fandt dog kun den ene af de 4 gemte
genstande.
Der var også en Russisk chauffør der troede han skulle
have lov at gå i bad, men han blev også stoppet.
(Han var med i spillet). Også de andre personer der blev
fundet kom fra mange andre nationaliteter, de var ikke
nemme at kommunikerer med.
En kvik rundering på en ½ time og heldigvis fandt vi det
meste. I bilen og videre til næste opgave.
7.
GSV. Vi bliver mødt af en meget fortvivlet kvinde, som
fortæller os at det står en mand med hendes kæreste inde
på værkstedet han truer kæresten med en pistol og han
har stjålet en masse penge og beskylder hendes kæreste
for at det er hans penge.
Men det er det ikke, det er hele deres formue.
Og vi skal hjælpe hende så han ikke bliver skudt.
Og I må kun tage en hund med ind.
Jeg rykker Natan ud af bilen. (Kæresten) ”du skal holde
hunden i line, ellers skyder han”.
Vi kommer ind til en meget højt råbende forbryder med
en pistol for panden af kæresten. (forbryderen bliver ved
med at råbe højt og er meget truende)
Jeg vælger så at tage Natan med ud af bygningen for at
snige mig ind ad porten bag ved de to.

Men bliver opdaget så porten bliver låst og få besked på
at han bliver skudt hvis jeg kommer nærmere.
Går ind samme vej som jeg kom ud for at støtte min makker som jo står inde sammen med kæresteparret og
forbryderen der stadigvæk råber op og er truende over
for alle.
Pludselig smider forbryderen kæresten på gulvet, affyrer
et par skud og løber ud ad døren i porten lige ved siden
af ham. Jeg sender Natan på stop.
Jeg kommer hurtigt hen og hjælper min hund og får stodderen afvæbnet og pacificeret.
Nu skal vi så bare ha’ pengene fundet.
Det hjælper Rina med og hun finder tasken med penge.
Puha for en øvelse, der er nok en grund til at man ikke er
PO’er til dagligt.
8.
Skoven. Vi ankommer til skoven hvor vi bliver mødt af to
personer. ”Det var godt i kom”.
”Vi har hørt skrig og skud på den anden side af vejen” og
vi kan stadigvæk høre skrig fra en kvinde da vi
kommer ud af bilen.
Jeg rykker Natan ud af bilen og sender ham på rundering
for at komme kvinden til undsætning.
Hun står 5 m. nede at en meget stejl skrænt og Natan står
et par meter fra hende med hovedet nedad på den stejle
skrænt, meget overrasket. Jeg kommer frem til kvinder
der er i klædt trusser og bare bryster.
Spørger hende til hvad der er sket hende og hun er meget
ked af det og forvirret og kold. (Kvinden): ”Han løb den
vej og jeg kan ikke finde mit tøj.” Natan finder så hurtigt
hendes trøje, bh og bukser, så kan hun da få noget tøj på
igen. Natan bliver sendt videre og finder så en
mandsperson ligge livløs i skovbunden, får kaldt på min
makker for at hun kan overtage.
Vi får tilkaldet ambulance.
Da manden er sendt afsted med ambulancen, opdager jeg
at Gudrun slet ikke har hunden ud af bilen.
Så hun henter Rina som finder pistolen.
Vi søger videre men finder ikke mere og tiden er så gået
og øvelsen afsluttes.
Kl. er nu 23.40 og vi får nu at vide at vi må køre hjem til
kommandocentralen vagten er slut.
Jeg ved ikke om du som læser er forpustet, men jeg som
hundefører var glad og træt da jeg fik beskeden kør tilbage
til klubhuset.
Det har virkelig været en begivenhedsrig aften.
En realistisk aften.
Område 3
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område 3
Stor tak til Horsens PH og de 5 kreative hoveder med de
krøllede hjerner. Fedt at prøve at leje røvere og soldater
når det kan blive så virkeligt.
Og dommer/figuranterne der bare spillede deres roller til
ug. Og stressmomenterne med at finde rundt i en by hvor
vi absolut ikke er kendt. Blive sendt direkte fra den ene
opgave til den anden uden pause.
Tak til min makker Gudrun og Rina for en virkelig god
aften. Og det med at huske hvem vi skulle forestille os at
være sådan en aften og de ekstra omgange i div rundkørsler
i løbet af aftenen snakker vi ikke om.
Al den tid jeg har skrevet dette har jeg haft en meget stille
hund liggende ved mine fødder, her
dagen derpå.
Jeg er sikker på at Natan har nydt sin 4-års fødselsdag i
fulde drag.
Og at 1. pladsen jo gik til hold 2 fra Tønder PH.
Resultat:
Max point 720
518 point til Gudrun og Connie.
438 point til Jørgen og Bent
260 point til Jacob og Svend.

Første øvelse bød på en forhindringsbane, som både hund
og fører skulle igennem. Fuld af gåpåmod startede Bailey
og jeg på øvelsen – slalom – ingen problem – derfra videre
til en meget stor presenning som var lagt ud over græsset
– det gik også fint med lidt bestikkelse.
Derfra videre til en indhegning, hvor vi skulle under ”stolperne” og videre hen til springbrættet – hvor det heldigvis
kun var hunden der skulle over fra begge sider. Sidste
element var en hulahopring og her skulle Bailey dækkes
af og blive liggende, mens det var mig der skulle forsøge
mig med hulahopringen. Ikke det mest elegante jeg har
lavet, men til gengæld fik de andre et godt grin.
Derfra kørte vi videre til næste øvelse som var feltsøgning
efter en ”genstand” der havde været nedgravet i ca. 96
timer. Det havde vi aldrig prøvet før, så jeg var ret spændt
på om Bailey kunne finde genstanden.
Vi fik startet og Bailey begyndte at snuse godt rundt, mens
jeg kiggede lidt bekymret på og håbede at hun ville finde
genstanden. Og vupti så markerede hun efter et stykke tid
og det viste sig heldigvis at det var genstanden, som viste
sig at være tørrede sardiner i et glas.
Belønningen var at hun måtte få sardinerne, men det ville
hun bestemt ikke have – her var de røde pølser i min
lomme meget bedre.
De sidste to øvelser foregik på to lokale teglværker, hvor
vi havde fået lov til at komme og træne med hundene.

Connie M Birk.

SØNDERBORG AFDELING
Kåring
Den 12. februar 2020 var område 3’s kåringsteam en tur
i Sønderborg afd. for at afholde kåring. Det var et pisvejr,
men heldigvis gik det godt.
Anja Mortensen og Geronimo bestod med 98,6 point.
Stort tillykke!

Fællestræning
En våd og blæsende februar dag holdt vi en sjov og
anderledes fællestræning i Sønderborg PH. 14 hunde med
dertilhørende hundefører trodsede det lidt trælse vejr og
mødte op til dagens udfordringer.
Traditionen tro startede dagen med rundstykker i
klubhuset, hvorefter vi blev delt i tilfældige hold ud fra
lodtrækning.

På det ene teglværk foregik øvelsen heldigvis indenfor, og
vi blev sendt ind i fabrikken for at finde både genstande
og personer blandt maskiner, masser af mursten og alt
muligt andet ragelse.
Det gik sådan nogenlunde for os bortset fra at vi ikke er
helt så gode til at give hals på ”døde” genstande. Og så
var der lige den grønne rist, som af en eller anden grund
pludselig var farlig og som Bailey derfor ikke ville forbi –
selvom vi har gjort det mange gang før.
Vi kom ud igen og kørte til det næste teglværk.
Her lavede vi den samme øvelse, men her foregik det mere
i det fri blandt store paller med mursten og jeps – så blev
vi meget våde igen.
Godt trætte og våde kørte vi tilbage til klubhuset, hvor vi
hundeførere fik en gang dejlig varm gullasch-suppe, mens
hundene kunne tage en fortjent hvil i bilen.
En rigtig god dag og en stor tak til alle dem der var med
til at arrangere det. Og Bailey fik lidt ekstra godbidder, da
vi kom hjem – for lidt stolt må man jo godt være, når ens
hund finder sin første nedgravede genstand.
Af Jørn NurkkA

område 3
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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

Odense:

Claus Jørgensen m. Simba ved
præmieoverrækkelsen

Heidi K. Kristensen m. Fenya
på feltsøg

PKV konkurrence d. 23 februar 2020
Konkurrenceleder Jan Lauenborg
Tak til Jan for en god tilrettelagt konkurrence.
Til Dommer, figuranter og hjælpere for at stille sig til
rådighed.
1. præmie 216,3 og vandrepokal for bedste hundefører
på dagen
Klaus Malmos Nørregaard m. Dederthing Morits
2. Præmie 215,5 Steen Riewe Henriksen m.
Smedebakkens Pike
Hundefører giver dommer og figuranter high five

Claus Jørgensen m. Simba efter rundering venter på
dommersedlen

Hundefører giver dommer og figuranter high five efter
konkurrencen.

område 4

Hundefører på række til
præmieoverrækkelsen

Klaus Malmos Nørregaard
m. Dederthing Morits på
cykeløvelse

Jan Lauenborg med Satoris
Xhock ved
præmieoverrækkelseN

Opstilling af hundefører til
præmie overrækkelse

Præmie overrækkelse Heidi K.
Kristensen m. Fenya

Klaus Malmos Nørregaard m.
Dederthings Morits

Rasmus Bøgel m. Oude Herder
Benz ved
Præmieoverrækkelsen

Rasmus Bøgel m. Oude Herder
Benz ved
Præmieoverrækkelsen

Klaus Malmos Nørregaard m. Morits efter sporet
sammen med Dommer Flemming Pedersen og
Figurant Erik Hedahl

Steen Riewe Henriksen
m. Smedebakkens Pike
Renser spaden efter
feltsøg.

Steen Riewe Henriksen
m. Smedebakkens
Pike ved præmieoverrækkelsen

Vinder af konkurrencen
Klaus Malmos Nørgaard
m. Dederthing Moritz
z

Område 4
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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@danskpolitihundeforening.dk
www.ph-omraade5.dk

NÆSTVED AFDELING
Træning i BonBon-land
Af Tina Kværnø

Lørdag den 29. februar var vi 32 klubkammerater som
mødtes i BonBon-land i Holme Olstrup for at træne hund
og få en masse hyggelige timer sammen.
Der var mulighed for at træne PH øvelser men i den grad
også miljøtræning.
Det var tydeligt at se, at for nogen hunde var det f.eks.
ikke rundering arealet skulle bruges til. Måske fordi det
ikke var en skov.
Min egen hund syntes f.eks. ikke at når vi var inde under
rutchebane legemerne så var det IKKE en rundering men
en lufteplads og hermed blev figuranterne ignoreret, ja
altså lige ind til de ”sprang” ud foran ham, så kunne han
da godt klemme et glam ud, hvis det var.
Der blev også prøvet grænser af hvad angår rutchebaner,
legetårne osv. Mens det regnede allermest var vi så heldige
at vi kunne gå i tøjrvejr og få os en grilpølse med brød og
en tår og drikke.
Virkelig en hyggelig dag. Her skal i få lidt billeder fra
dagen, med et lille udpluk af hvad der skete.

område 5
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område 5
NYKØBING F. AFDELING
AF: Monica Themsen

Nye figuranter

Walter eller Felix runderede figuranterne på skift, og de to
dygtige og rutinerede hunde sørgede for at vise hvorfor det
netop var deres hundeførere, der skulle lære figuranterne
op - på trods af Kims evner til at tegne spor på tavlen.
D. 01.03.2020 afholdte Dansk Politihundeforening
Nykøbing F. prøve for figuranterne i øvelse 9-10, spor
og rundering. De cirka ti figuranter havde forinden, og i
løbet af den første af i alt fire kursussessioner, modtaget
teoriundervisning i klubhuset af Kim Busk og
Allan Petersen, før de begav sig ud at prøve teori i
praksis.

Da bideærmet skulle på, måtte herrer såvel som damer
konstatere, at der er klemt med plads i sådan ét, og at man
skal huske at være i glidende bevægelse, så både hund og
figurant kommer ud af skoven med lyst til “en tur mere”.
De nysgerrige forbipasserende må have tænkt sit, da de så
kursisterne ase og mase for at klemme armen ned i ærmet.
På trods af at al begyndelse er svær, sørgede Kim og Allan
på en varm og engageret måde at gennemgå øvelsernes
elementer, så ingen var i tvivl om hvad øvelserne gik ud
på undervejs.
Forfulgt af blæsevejret gik kursisterne ud på sporet på dag
4. Afsted de gik med tanke på hvor lange skridt man hver
især tager, så det var de store matematiske udregninger,
der blev foretaget imens skridtene blev gået, pejlepunkter
blev fundet og færd blev gnedet på genstandene.
De kom tilbage med røde kinder og næsten alle genstande
- blæsevejret havde jo “blæst dem væk”. Kim talte derefter
højlydt ind i vinden om nedgravede genstande, mens han
ihærdigt demonstrerede hvordan man IKKE må trampe
på en genstand.

Kim og Allan gav på dag 1 i klubhuset livligt fra dem
af viden og erfaring om øvelserne, selvom Kims krøllede
sportegninger på tavlen af og til efterlod flere spørgsmål
end svar.
Allan viste sig som den gode undervisermakker, der trådte
til med lige så krøllede svar og efterlod kursisterne i
latterkramper.
I skoven gik det over stok og sten, hvor kursisterne på
skift fik livet som figurant at føle i stormvejr.

Da turen kom til at gennemgå gerningsstederne, var Allan
og Felix igen ude at vise sig som det gode eksempel på en
ivrig ekvipage.
Bagefter svarede Allan og Kim grundigt på spørgsmål, så
vi så gerningsstedet fra forskellige vinkler som figurant,
dommer og hundefører.

område 5

Senere kom formand Ulla ud på marken for at invitere
kursisterne på kaffe og fastelavnsboller.
Med røde kinder og uglet blæsevejrshår gik holdet fra at
være kursister til uddannede figuranter. Nu venter et forår
med en masse øvelse i at være figurant, ømme lår og nogle
glade skridttællere.

Område 5
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område 5
Kåringsstatestik for område 5
Der har været 18 kåringer i 2019
14 bestod kåringen
4 dumpede
•
1 på rundering
•
1 på spor
•
1 på stop med stok
•
1 på stop med skud
			
Antal stillet til kåring
Antal bestået kåring

2016
16
8

2017
32
19

2018
22
17

2019
18
14

RINGSTED AFDELING
Unghundekonkurrence:
Den 23/2 afholdt Ringsted ph unghundekonkurrence. Dagens resultater blev som følger:
1. Lyal Dumlu med Aslan, Næstved

164,0p

2. Palle Hansen, med Bently, Vordingborg

153,4p

3. Axel Ahm, med Bobby, Østsjælland

152,2p

4. Ole Jensen, med Figi, Slagelse

149,7p

5. Hans Jørgen Olsen med Prins, Ringsted

149,7p

6. Henning Pedersen med Ratis, Slagelse

144,8p

7. Marianne Jensen med Kari, Ringsted

144,6p

8. Bent Hougesen med Vuffi, Kalundborg

141,4 p

9. Niels Hvid Jensen med Fake, Kalundborg

136,5p

10. Leo Sørensen med Rex, Næstved

121,1p

11. Ida Borberg med Daim, Næstved

102,4p

Layher – Verdens største stilladsproducent
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Vi tegner din næste
stilladsløsning i 3-D og 5-D
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VIGGO PETERSENS
Eftf. A/S
Letlands allé 3 opg. 47
2630 Tåstrup

g er i v ores D

Marry & Me - Smykkeforretning & Guldsmed

Naverland 2, 2600 Glostrup

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

www.tekemas.dk

Københavner Caféen

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

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

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

OMRÅDEMESTERSKABET
Nu starter forårssæsonen så småt op igen, og vejret er også
på vej i den rigtige retning.
Vinteren har, indtil videre, aldrig rigtig nået at melde sin
ankomst, så foråret ligger allerede nu og lurer så småt.
Marts måned står for døren, og i område 6 betyder det at
det er blevet tid til Områdemesterskabet.
Med frygt for at gentage mig selv for de tidligere år, vil
jeg alligevel kort opridse hvordan Områdemesterskabet i
område 6 fungerer. Konkurrencen består af en del 1, del
2 og finalen.
Hver klub i området har mulighed for at stille med et hold.
For at stille med fuldt hold skal man stille med 2 unghunde,
2 patruljehunde, 2 kriminalhunde og 2 vinderhunde.

LOKALUDTAGELSE TIL OMRÅDEMESTERSKABET
2020
I Skovbo fik vi lørdag d. 29/2 2020 udtaget de 2 unghunde
som skal repræsentere klubben til områdets årlige
områdemesterskab. Der var 4 hunde tilmeldt til
konkurrencen denne dag, og de to bedste skal stille i
henholdsvis del 1 og del 2 her i marts måned.
Vi sad alle i klubben igen kl 12:00, hvor Keld Andersen
læste dagens resultater op:
Nr. 1:
Rene Bo Lindhardt og Amager´s Harvey med 173,2 p.
Nr. 2:
David Woodfield og Heitahs Holly med 170,8 p.
Nr. 3:
Annitha M. Alrik og Amager´s Figo med 169,5 p.
Nr. 4:
Dennis Rasmussen og Zerberuzdks Fighter kld. Messi med
167,0 p.
Alle 4 lavede gode resultater, og det kunne også tegne på, at
der d. 5. april kommer nogle nye patruljehunde i Skovbo.

Der stiller en fra hver af klasserne i hver sin delkonkurrence. Fx stiller den ene unghund i del 1, og den anden
unghund i del 2.
Hvis der er mere end 2 hundeførere i fx patruljeklassen
som vil repræsentere klubben, afholder man en
lokaludtagelse i den pågældende afdeling.
I de to delkonkurrencer (del 1 og del 2) samler man point
ind til holdkonkurrencen. Fra hver klub tæller man de
2 unghunde resultater sammen med 4 P-K-V resultater.
De to dårligste P-K-V resultater tæller man altså ikke med.
Vinderen af områdemesterskabet får også ”fadet”.
Vinder man sin delkonkurrence, fx hvis man som unghund
vinder i del 1, går man videre til finalen og vinder man også
her, bliver man områdemester i den pågældende klasse.
Finalen finder sted i april måned.
Finalepointene tæller ikke med i regnskabet til
holdkonkurrencen.
De sidste par år har finalen fundet sted på Kildegården, og
her kan sektion 1 også stille med nogle hunde i kampen
om titlen som områdemester i de respektive klasser.

område 6
Sidste års vindere
Sidste års vindere af holdkonkurrencen blev: SKOVBO.
Efter del 2 i Roskilde, kunne regnskabet gøres op og
Skovbo kåres som vindere af holdkonkurrencen.
Tallene så således ud:
1.

Skovbo: 1137,7 point

2.

Frederiksværk: 1122,5 point

3.

Taastrup: 1089,6 point

4.

Helsingør: 166,4 point

5.

Birkerød: 0,0 point

Dette års deltagere
Nu gælder det områdemesterskabet 2020.
Nye hundeførere er tilmeldt, nye områdemestre skal
findes, og vi skal finde ud af om ”fadet” skal have et nyt
hjem det næste år.
Tilmeldt til del 1 d. 8. marts 2020 i Frederiksværk er:

6.

København: 0,0 point

7.

Roskilde: 0,0 point

Sidste års områdemestre blev:
Unghundeklassen:
Erik-Goth Eriksen og Vi-to vom Nessenberg(Skovbo)

Patruljeklassen:
Gitte Pedersen og Froulund Endo (Taastrup)

Unghundeklassen:
Rie Lind-Christensen og To-Fast Farlig (Frederiksværk)
Martin Vestergaard og Amager´s Turbo (Taastrup)
David Woodfield og Heitahs Holly (Skovbo)
Kim Jensen og Lucky Light Liam (Birkerød)

Patruljeklassen:
Linda Rasmussen og Sund Hund Honey (Frederiksværk)
Johnny Holt og Zerberuzdks Fighter (Taastrup)
Mads Nørgaard og Møllers Leo (Birkerød)

Kriminalklassen:
Torben Jensen og Møllers Totti (Frederiksværk)
Mikkel Olsen og Sund Hund Kira (Taastrup)
Erik Goth-Eriksen og Vi-to vom Nessenberg (Skovbo)

Vinderklassen:
Christian Bonnett og Amager´s Ixi (Taastrup)
Jens Andreasen og Amager´s Helga (Skovbo)

Kriminalklassen:
Bente Ritter og Laguso Emma (Skovbo)

Vinderklassen:
Jan Lindgaard og Daneskjolds Arti (Frederiksværk)
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område 7
Områdeledere
SEK. I

Anders Marcusen - Tlf. 4148 1448
ABM006@politi.dk

SEK. II

Ann-Sophie L. Carlsen.
Tlf: 60 22 15 98
annsophie.carlsen94@gmail.com
Områderedaktør
Harriet Larsen
harrietlarsen@live.com

BORNHOLMS AFDELING	
Dagøvelse
Søndag d. 16. februar blev der afholdt årets dagøvelse for
ikke-kårede hunde. Denne gang var det Hanne Nicolaisen
der var tilrettelægger. Der var tre hundeførere tilmeldt til
start, Ann-Sophie Carlsen, Sanni Marcussen og Susanne
Annas.
Hanne havde lavet 5 øvelser som hundeførerne med deres
hunde skulle igennem.
Øvelserne skulle udføres uden line, men der måtte
selvfølgelig godt bruges en masse godbidder.
De var tilrettelagt så hundeførerne kunne se hinanden
udføre opgaverne.
Det kom der mange grin og klapsalver ud af.

Dommeren ser på et flot indkald af Fie og Pixie.

Første øvelse var et indkald. Det i sig selv er jo nemt nok,
men der var en lille forhindring.
For hundene skulle passere igennem et tæppe fyldt med
bolde, tøjbamser, godbidder og pølser for at komme frem
til deres fører. To af hundene klarede det i fin stil uden at
tage noget fra tæppet.
Men den ene synes at de godbidder/pølser var for fristende,
så hun gik i gang med at guffe i sig.
Til sidst måtte hundeføreren gå hen og hente sin hund
fra fristelserne.

Susanne prøver at få Bertha væk fra alle boldene og
godbidderne.
Sanni og Olga på vej til første øvelse.

område 7
Anden øvelse var en forhindringsbane, der startede med
at hundeføreren skulle køre en trillebør hvori deres hund
var placeret. Den skulle køres 10-12 m., mens hunden
var i trillebøren.
Derefter skulle de igennem en slalombane hvor ”keglerne”
var byttet ud med bidearm, bidestyr, bolde og bideskind.
Den der kom først og helst fejlfri gennem
forhindringsbanen fik flest point.
Så ved denne øvelse blev der taget tid.
Sanni og Olga fløj nærmest igennem banen.
Da først Olga var i trillebøren, så gik det fint derud af.
Og ved slalombanen gik det også fint, ingen ”kegler” blev
sprunget over. Flot samarbejde.
Hundeførere og tilskuerne

Fie og Pixie fløj også derud af, Pixie hoppede ud af trillebøren en enkelt gang og så måtte hun bare op igen i
trillebøren, men ellers også et godt samarbejde her.
Ved slalombanen så syntes Pixie at nogle af tingene var
spændende, så hun løb forbi tre af dem og måtte tilbage
igen. Så det kostede lidt ekstra tid.
Susanne og Bertha skulle også på banen. Susanne prøvede
at få Bertha op i trillebøren.
Men Bertha var ikke så glad for den opgave, så de sprang
den del af øvelsen over.
Ved slalombanen sprang Bertha en ”kegle” over.
Så de få ting kostede lidt ekstra tid.

Harriet var dommer denne dag.

Hanne var tilrettelægger, det gjorde hun godt.

Sanni har fået Olga op i trillebøren.
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område 7

Fie prøver at få Pixie til at komme
tilbage med den rigtige apport.
Bertha er ikke helt med på idéen med trillebøren.

Fjerde øvelse var et spring over et springbræt på ca. 120
cm, efter springbrættet stod en stol som hundeføreren
skulle sætte sig på. Men med hunden på skødet.
Hunden skulle blive på skødet i 5 sekunder, før øvelsen
var færdig. Hunden skulle over springbrættet, men om
hunden sprang selv eller blev løftet over, var underordnet.
Fie og Pixie klarede det hurtigst, derefter kom Sanni og
Olga.
Til sidst kom Susanne og Bertha.
En sjov øvelse, i hvert fald for tilskuerne.

Fie og Pixie er ved at være ved forhindringsbanen.

Ved den tredje øvelse skulle hundene apportere et
pivedyr. Der var bare den lille forhindring at genstanden
skulle kastes ind i område på 5x5 m som var fyldt med
forskellige bolde, pølser, godbidder og flere pivedyr.
Hvis den rigtige genstand blev apporteret, så blev det
belønnet med 10 point, hvis ikke så fik man kun 5 point.
De to første hunde der kom på, løb ud i feltet og begyndte
at spise pølser og godbidder så selvom hundeførerne stod
og kaldte, så virkede som om at hundene lige pludselig
ikke kunne høre.
Den sidste hund løb ud til genstanden og opdagede vist
aldrig at der var godbidder lige ved siden af, så efter flere
indkald så kom den ind med den rigtige genstand til
føreren.

Sanni med Olga på skødet.

område 7

Fie med Pixie på skødet.

Femte øvelse var lydighed, fri ved fod. Men der var et
lille twist: hundeførerne skulle ha bind for øjnene
undeøvelsen. Som sagt, så foregik det uden line, men
hundeførerne måtte selvfølgelig godt bruge godbidder.
En enkelt hundefører klarede det så flot, lidt langsomt
men sikkert kom hun igennem øvelsen.
De to andre hundeførere fik lidt minus point, da de lavede
lidt førerfejl. Hundene fulgte ellers så fint med.

Fie og Pixie’s tur til ”fri ved fod”

Bagefter gik vi alle ind i klubhuset hvor resultatet blev læst
op og vinderen blev hyldet.
Alle hundeførerne fik hver en stor pose med godbidder og
andre gode ting til hunden.
Disse poser var sponsoreret af Parly Carlsen fra Butik
Sund Hund.
Mange tak til Parly.
Der kunne opnås max point 50 point
1.plads: Sanni Marcussen med Olga fik 48 point
2.plads: Ann-Sophie Carlsen med Pixie fik 39 point
3.plads: Susanne Annas med Bertha fik 27 point

Sanni og Olga i ”fri ved fod”

Sanni, Fie og Susanne med deres præmier.

Ovenstående skrevet af Harriet Larsen

Susanne og Bertha i gang med ”fri ved fod”
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