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POLITIHUNDEN



leder

en underlig tid
 
I Den Danske Ordbog 
fremstår ordet ”atypisk” 
med betydningen 
”afvigende i forhold til 
det sædvanlige eller 
karakteristiske, så det 
må være helt på sin plads 
at kalde tidsperioden fra 
den 11. marts og 
foreløbigt indtil 
udgangen af april måned 
2020 for atypisk.

 
Til gengæld kender Den Danske Ordbog ikke ordet 
”corona-virus”, men det ord kan borgere i hele landet
 efterhånden nævne som det flittigst brugte ord i det 
samlede ordforråd. Alt var kørt i stilling til et spændende 
forår med masser af træning, sammenkomster, 
uddannelser og konkurrencer i regi af 
Dansk Politihundeforening. 
Dette blev der imidlertid brat sat en stopper for med 
ankomsten af Covid-19 til landet og nedlukningen af store 
dele af landet.
 
Signalerne fra landets statsminister og myndighederne var 
tydelige. Der var tale om en alvorlig situation for landet, 
og det var nødvendigt at lukke ned for en stor del af den 
offentlige sektor og private erhverv samt forbyde 
sports- og fritidsaktiviteter med henblik på at reducere 
smitterisikoen, så vi hele tiden sikrer os, at der var den 
fornødne kapacitet i sundhedssektoren til at behandle de 
personer, der har været så uheldige at blive smittet.
 
Der er udsendt et stort antal bekendtgørelser omkring 
forsamlingsforbud og restriktioner for visse lokaliteter og 
givet en lang række vejledninger om at holde afstand, nyse 
i ærmet mv. Hensigten har alene været, at vi alle tager 
ansvar for at undgå, at borgere rundt i landet bliver syge, 
og indtil nu har den danske befolkning generelt vist de 
nødvendige hensyn.
 
Det betød imidlertid også, at Dansk Politihundeforening 
har måtte overveje situationen og vurderet, at det var 
nødvendigt at indstille konkurrencer, træning og andre
 arrangementer under Dansk Politihundeforening 
foreløbigt frem til og med den 31. maj 2020 for at 
nedbringe antallet af sociale kontakter og forsamlinger, 
der kunne medvirke som drivere i en smittespredning. 
 

Det var både en let og en svær beslutning. 
Vi ved, hvor meget træningen betyder for vedligeholdelse 
og opkvalificering af hundene, det aktive udendørsliv, 
samværet med foreningens medlemmer og de mange både 
sjove, interessante og lærerrige stunder, der følger af
 aktiviteterne. 
Derfor ved vi, at det gør ondt, og det var det svære i 
beslutningen. 
Omvendt må vi være en forening, der udviser det 
nødvendige samfundssind i en periode, hvor hele landet 
mærker effekterne af en længerevarende nedlukning. 

Vær derfor ambassadører for de budskaber og 
retningslinjer, som bliver givet af myndighederne.
 
Corona-situationen betyder også noget for vores blad. 
Der er fortsat interessante artikler og mindst rigtig gode 
billeder at se og læse om, men de mange sjove indslag fra 
træninger og konkurrencer bliver gradvis færre i denne tid. 
Vi har dog nået at få artikler med omkring 
Jyske Mesterskaber for unghunde, og heldigvis skrives der 
om oplevelser set ud fra andre perspektiver. 

Du kan eksempelvis læse om, hvad der sker, når man 
begynder at tænke over, hvor meget tid man egentlig
bruger på træning, samvær og konkurrencer, og som nu 
er ren ”overskudstid”, eller hvilke dilemmaer man står 
over for, når man overvejer, om man skal tage en ledende 
rolle i et område.
 
Der er altså fortsat interessant læsning i bladet. 

Sæt Jer ned og læs det i disse skønne aftensstunder, og så 
krydser vi alle fingre for, at denne periode med nedlukning 
af foreningens aktiviteter snart må være slut. 
 
Vis samfundssind, hold afstand og pas rigtig godt på Jer 
selv.
 
 
Med venlig hilsen
 
Lars Bræmhøj
Formand
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redaktør
Tina Kværnø
Næstelsø Præstemark 15
4700 Næstved
Tlf. 20 45 80 22
redaktoer@danskpoliti
hundeforening.dk

forsidebilledet:
Action foto fra område 2 

næste blad
Udkommer sommer 2020

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

grafisk layout
Side om Side ApS
sideomside@sideomside.dk

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

deadlines
Den 21 hver måned

indhold

krav til fotos
fotos skal være i jpg format
forsøg så vidt det er muligt at tage dine fotos i BredforMAt og gerne tæt på motivet som muligt.  

Forsidebilledet skal fylde ca 4 MB, hvilket svarer til ca 2650x2250 i pixels. Mindstekrav til forsidebillede er ca 3 MB. 
Billedet skal være højformat og skal have så meget luft/ensfarvet/rolig  baggrund (himmel/græs osv) øverst, så man kan læse logo og tekst foroven

billeder inde i bladet skal min. være 800 kb store. Fotos der ikke opfylder kravene vil blive udeladt i bladet.  For optagelser på mobil gælder samme regler som for digital kamera. 
Der vil så vidt det er muligt blive taget højde for original fotmatet af dit foto. Dog vil der blive beskåret i billederne efter behov i forhold til opsætning af resten af bladet. 
Div. Billedeserier / gallerier/ fotos,  der ikke har direkte relation til kronologisk tekst, kan blive sat efter behov i forhold til opsætningen af resten af bladet.  



Tømrer og Snedker�rma

Birch ApS
Ludvig Holsteins Alle 90

2750 Ballerup

 20 40 32 61 • nsbirch@hotmail.dk

Herlev Total Entreprise   ApS
 Hørkær 7-9, 2730 Herlev   

Lerholmvej 36, 2750 Ballerup
 Telefon: 50 50 13 33

 E-mail: david@hte.dk / david@herlevtotal.dk 

15 års erfaring
Kreative gulvdesigns

Førende inden for fugefrie industrigulve 

DanZafe A/S er Danmarks 
største uafhængige sikkerhedsgrossist

+45 38 28 31 11
info@danzafe.dk

Rønnekrogen 15-19, 3400 Hillerød
Tlf.: 48 400 500

stavnskaer@stavnskaer-fragt.dk
www.stavnskaer-fragt.dk 

Gammel Holte
Malmbjergsvej 1

2850 Nærum
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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

H.J. Holst Vej 20-22
2610 Rødovre

Telefon +45 36 36 09 09
E-mail: info@progruppen.dk

Vadsby Stræde 6    DK-2640 Hedehusene Tel. +45 43 99 50 20    www.solum.com

Organisk a�ald
til nye ressourcer



hvordan ønsker vi dansk 
Politihundeforening drevet?

Når vi Dansk Politihundeforening driver en forening, som 
skal fremme hundesagen, gør vi det på frivillig basis. 
Sådan er traditionen i Danmark og den er udmærket. 
Frivilligt arbejde får hjulene til af køre og fungerer efter 
princippet, at alle yder en indsats til egen og fælles udbytte. 

Organisatorisk har vi i Dansk Politihundeforening en 
hovedbestyrelse, der består af civile og politifolk
. Det giver mening i et historisk perspektiv og styrker 
samarbejdet mellem Dansk Politi og det civile foreningsliv. 
Så langt så godt.

Det er på det seneste i Hovedbestyrelsens arbejdsudvalg 
blevet besluttet, at alle figuranter i øvelse 11 skal mønstres 
hvert 2. år. Yderligere er det blevet besluttet, at alle
figuranter i øvelse 11 skal være godkendt figurant i alle 
klasser for at løbe øvelse 11. Det gør sig i øvrigt ikke
 gældende omvendt. Figuranter i eksempelvis øvelse 7, 
spor behøver ikke kunne løbe en øvelse 11. 

Giver det mening?

I min optik giver det mening, at øvelse 11 figuranter skal 
mønstres hvert 2. år. Det er en fysisk krævende øvelse og 
teknikken skal være på plads. 
Ellers kan hunden og figuranten komme til skade. 
Dansk Politihundeforening har længe haft brugt for at 
give niveauet af 11’er figuranter et løft. 

Alt for mange gange har vi set dårligt figurantarbejde, som 
har gjort en konkurrence uskøn. 

At Hovedbestyrelsen imødegår dette er kærkomment. 

Men at man skal være godkendt figurant i alle klasser for 
at løbe øvelse 11 er uhensigtsmæssigt i min verden. 

Det er for stift og de figuranter, der er i øvelse 11, er i 
mange tilfælde dedikerede til netop den øvelse fordi den 
er så fysisk. Hermed er interessen for de øvrige øvelser 
oftest knap så stor.  

Modargumentet er oftest, at tilrettelæggeren skal kunne 
bruge alle figuranter til alle opgaver.
 Det klinger bare hult, når man ikke stiller krav om 
godkendelse af elle figuranter i alle øvelser. 

Det ville i praksis også ende i ragnarok. 

Ved at tvinge 11’er figuranterne til at modtage

 undervisning i de andre øvelser og gå til prøve som 
figurant heri, opnår hovedbestyrelsen 2 ting: 
For det første mister Dansk Politihundeforening gode 
11’er figuranter. Den klassiske 11’er figurant har ikke 
interesse i at være figurant i spor, gerningssted og 
rundering. Så figuranten afstår ganske enkelt. 

Husk på, at der er tale om frivilligt arbejde. 
Det bringer mig til en central anke mod den måde, som 
Hovedbestyrelsen forvalter sin store og altafgørende
 indflydelse. 

Vi gør i Dansk Politihundeforening klogt i at huske, at 
langt størstedelen af det arbejde, der udføres, er frivilligt. 
Der er ikke tale om en arbejdsgiver – arbejdstager forhold, 
hvor man kan stille krav til personalet med det argument, 
at der udbetales en fast månedlig hyre for hvilket vi alle 
skal gøre os fortjent. 

Endelig bemærker jeg, at gråt hår med vigende hårgrænser 
er mere reglen end undtagelsen i 
Dansk Politihundeforening. Al respekt for vores mange 
bedagede medlemmer, men ingen af os bliver yngre. 
Derfor har vi i foreningen brug for nye medlemmer – 
eksempelvis til at løbe øvelse 11.
 Men Hovedbestyrelsen gør det så tilpas besværligt, at flere 
af dem opgiver deres forehavende inden de overhovedet 
er kommet rigtig i gang. 

Min opfordring herfra er, at såfremt vi ønsker, at der stadig 
skal være noget, der hedder Dansk Politihundeforening 
om bare 25 år, så skal vi sadle om. 
Drop kravet om, at en 11’er figurant skal være godkendt 
figurant i alle øvelser. 

Stil krav til 11’er figuranterne. 
Men lad dem give mening. Og lad medlemmerne gøre det, 
som de har interesse for så længe, at det sorterer ind under 
Dansk Politihundeforenings formålsparagrafer. 
Det kunne eksempelvis være den, der hedder
at lade afholde konkurrencer, der bygger på praktisk 
politihundearbejde.

At være en god figurant kan ligeså godt være en aktivitet 
i Dansk Politihundeforening som så meget andet. 
Uden figuranter ingen konkurrencer. 
Uden konkurrencer er der ikke noget, der hedder 
Dansk Politihundeforening. 
Husk på, at Dansk Politihundeforenings fundament er 
frivilligheden. 

Den kan ikke tages for givet. 
mikaeL rahn

brev til hovedbestyrelsen
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svar fra hovedbestyrelsen
 
Hovedbestyrelsen er en række af valgte civile og 
politiansatte, der ansvarsfuldt og dedikeret yder et stort
frivilligt arbejde for at varetage 
Dansk Politihundeforenings formål. 
Organiseringen af hovedbestyrelsen matcher de enkelte 
udvalg, sektioner og områder og sikrer dermed en
demokratisk proces for de beslutninger, som løbende må 
tages i de forskellige bestyrelser rundt om i foreningen.
 
Vi arbejder hele tiden på, at sikre en god og hensigtsmæssig 
udvikling i vores konkurrencer, og vi er meget bevidste om 
den betydning retfærdighed ved afvikling af 
konkurrencerne har. 
Mønstringen af figuranter hvert 2. år til øvelse 11 og øvrige 
øvelser er netop besluttet med hensyn til at påbegynde en 
opkvalificering af figuranterne. 

Det behøver ikke at betyde, at der ikke kan udvikles
yderligere på det koncept.
 

Hovedbestyrelsen forvalter sin indflydelse med den 
fornødne forsigtighed, og derfor giver det god mening at 
starte nye processer gradvist op og sikre en løbende 
evaluering af de tiltag, som besluttes. 
Det synes jeg er ordentlig og seriøs måde at forvalte sit 
mandat på. 
 
Det er kompliceret hver gang at træffe beslutninger, som 
alle er tilfredse med, men jeg synes, det er er godt, at vi 
i Dansk Politihundeforening kan give vores meninger til 
kende omkring de mange ting, der foregår i dagligdagen, 
og I kan være sikre på, at vi lytter til Jeres tilkendegivelser 
og bringer dem med i vores kontinuerlige overvejelser om, 
hvordan vi i fællesskab kan udvikle aktiviteterne i vores 
forening til det bedre.
 
Lars Bræmhøj,
Formand

STATSAUTORISERET
REVISIONSAKTIESELSKAB

STORE KONGENSGADE 68
POSTBOKS 9015
1022 KØBENHAVN K

TLF:  33 30 15 15
FAX:  33 13 19 91

E-MAIL:  CK@CK.DK
WEB:  WWW.CK.DK

svar fra hovedbestyrelsen



velkoMMen til dM i søhøjlandet 
Silkeborg Politihundeforening byder velkommen til 
Danmarksmesterskaberne for politihunde 2020, der i år 
afholdes i det midtjyske, nærmere betegnet Gjern. 

Området omkring Gjern er præget af mange bakker og 
skrænter. De store højdeforskelle blev dannet under den 
sidste istid og ved isens tilbagesmeltning. 
Området rummer mulighed for helt særlige 
naturoplevelser. 
Blandt andet kan man opleve Danmarks ældste to-vejsy-
stem, der dateres tilbage til vikingetiden. 
Det er også muligt at opleve mosen, hvor 
Grauballemanden blev fundet. Uanset, hvor du vender 
dig, finder du stier og vandreruter, der fører dig gennem 
et landskab med historisk vingesus. 
Silkeborg Politihundeforening glæder sig til at byde Jer 
velkommen i vores smukke Midtjylland. 

indkvartering, hovedstandPlads og besPisning
I år indkvarteres vi på Landal Søhøjlandet i nærheden af 
Gjern. Vi skal bo i store huse med 4 dobbeltværelser og 
2 badeværelser. 
Det er muligt at tilkøbe hund på værelset og enkeltværelse. 
Der er dog et begrænset antal huse, hvor der må være hund. 
Der er, på gåben, 1500 m mellem indkvartering og 
hovedstandplads. 

Hovedstandpladsen, der findes i forbindelse med Gjern 
Idræts- og Kulturcenter, er åben under indmarch og åbning 
af mesterskaberne og på konkurrencedagene fra kl. 7.30. 

Der vil være stande med handlende og gode muligheder 
for at købe mad og drikke til fordelagtige priser dagen 
igennem. 
Vi åbner under indmarch/åbning af mesterskaberne for 
salg af drikkevarer og lidt at spise fra grillen. 

Alle middage foregår i multihallen på Gjern Idræts- og 
Kulturcenter. Vi vil sætte stor pris på, at I støtter 
arrangementet ved at købe drikkevarer på 
hovedstandpladsen. 
Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer på 
hovedstandpladsen og til middage. 

indMarch 
Indmarchen går i år fra Gjern Idræts- og Kulturcenter 
på en rute gennem Gjern by og retur til Gjern Idræts- og 
Kulturcenter, hvor hovedstandpladsen skal danne 
rammen for åbningen af mesterskaberne. 
Hvis man ønsker at gå med under indmarchen, skal man 
forblive bag ved optoget af musik og hundeførere under 
hele indmarchen. Det er også muligt at blive på 
hovedstandpladsen og se optoget ankomme. 
Det er ikke tilladt at indtage nogen former for alkohol 
under indmarchen. 
På hovedstandpladsen kan I under åbningen købe øl og 
sodavand. 
Priser
Fuldt arrangement    Kr. 2175,00
Enkeltværelse tillæg    Kr.   575,00
Hund på værelset    Kr.   350,00

Kammeratskabsaften,
 gryderet med tilbehør, kaffe og kage 
samt 1 øl/vand/vin     Kr.   175,00

Middag lørdag, 
helstegt pattegris med stor salatbar, 
kaffe samt 1 øl/vand/vin         Kr.   250,00
Gallamiddag søndag 
med øl, vin og vand under forret og hovedret       
       Kr.   450,00

Praktisk
For at undgå parkeringskaos bedes alle gøre sig klart, 
hvordan man skal forholde sig ift. parkering både ved 
husene i Søhøjlandet og ved Gjern Idræts- og Kulturcenter. 
Se mere herom i det udleverede program eller på 
DM-hjemmesiden. 
I skal medbringe håndklæder. 
Der er sengelinned i husene.

PrograM    
fredag:
13:00    Stævnekontoret med indkvartering åbner på 
 Landal Søhøjlandet (efter anvisning)
14:00    Dommer og figurantmøder på 
 Gjern Idræts- og Kulturcenter
15.00    Hundeførermøder på 
 Gjern Idræts- og Kulturcenter
16.00  Opstilling til indmarch
16.15  Indmarch
16.45  Officiel åbning af DM 2020 på 
 Gjern Idræts- og Kulturcenter
17.15  Fotografering
19:30  Kammeratskabsaften på
 Gjern Idræts- og Kulturcenter

dM i søhøjlandet
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lørdag:
06:00    Morgenmad i husene
07:30    Konkurrencestart
11:00    Madpakker kan afhentes i forplejningsteltet på  
 hovedstandpladsen
17:00    Sektionsmøder (efter anvisning)
19:30    Buffet - helstegt pattegris på Gjern Idræts- og  
 Kulturcenter

søndag:
06:00    Morgenmad i husene
07:30    Konkurrencestart
11:00    Madpakker kan afhentes i forplejningsteltet på  
 hovedstandpladsen
17:00    Danmarksmestrene kåres og døbes
19:30    Gallamiddag på Gjern Idræts- og Kulturcenter

Mandag:
07:00    Morgenmad i husene
10:00    Check ud 
NB! Programmet er foreløbigt, ændringer kan forekomme

tilMelding
Tilmelding foregår online via DM-hjemmesiden. 

klasseledelse 
Patruljeklassen Henriette Aarhus og Tina Faldt 
Kriminalklassen Jan Skov og Bo Rasmussen
Vinderklassen Claus Mortensen og Carsten Steen Hansen

stævneleder 
Vivi Ettrup Hermansen  
40 61 01 71
Viviettruphermansen@gmail.com  

klasseleder 
Patruljeklassen 
henriette aarhus
I 1996 fik jeg min første 
schæferhund, Marco, som 
jeg trænede med i Schæfer-
hundeklubben i Hvidovre 
og vi fik bl.a. en BHP1. 
Desværre mistede jeg ham 
i starten af år 2000, idet han 
blev påkørt af en 
lastbil. Kort tid efter 
flyttede jeg tilbage til 
Jylland efter 4½ år på 
Sjælland.
Her fik jeg en ny shæferhan, 
Lexus, som jeg begyndte at 
træne med i Aarhus PH, og officielt blev jeg medlem af 
PH i 2001. 
Lexus blev desværre en hund, der ikke ville slippe ærmet, 
og det lykkedes mig derfor aldrig at få ham kåret. 
Vi var dog til konkurrencer for ukårede hunde, og jeg blev 
med tiden også figurantuddannet.  I 2007 besluttede jeg 
mig så for at prøve med en schæfertæve, Izza, og 
pensionerede kort efter Lexus. 
Idet, jeg var flyttet fra Aarhus til Låsby, var jeg på det 
tidspunkt blevet overflyttet til Galten PH. 
Sidenhen blev jeg overflyttet til Silkeborg PH, hvor jeg har 
været siden 2009 og fortsat træner. Izza og jeg har haft 
en lang træningskarriere op gennem klasserne og hun var 
i Vinderklassen, da jeg pensionerede hende i slutningen 
af 2017. Det lykkedes os desværre aldrig at blive udtaget 
til DM, men heldigvis nyder nu 13-årige Izza sit otium 
derhjemme. Jeg blev dommeruddannet undervejs og har 
også været med til DM som figurant et par gange. 
I 2011 fik Izza 8 hvalpe, og det var en spændende tid. 
Efter at alle hvalpene var flyttet hjemmefra, var der dog 
en af hannerne, Actos, der kom tilbage til os af flere om-
gange. Den sidste gang i 2017, da han var 5½ år, valgte 
vi at beholde ham. Det viste sig at være en god beslutning 
for mig, idet jeg efter lidt opstarts-vanskeligheder, har fået 
en rigtig god trænings- og konkurrencehund ud af ham. 
Det er blevet til nogle gode resultater og flere 1. pladser. 
De mest mindeværdige er naturligvis fra sidste år, hvor vi 
for det første blev udtaget til DM i patruljeklassen med 
landets bedste resultat, og derefter blev Danmarksmester 
til DM2019.DM 2020 bringer en ny udfordring som
klasseleder i Patruljeklassen. 
Det er en spændende opgave, og jeg vil sammen med min 
klasselederassistent, Tina Faldt, lægge mig i selen for at 
lave en rigtig god konkurrence. 
Vi ser frem til at møde jer alle i Søhøjlandet. 

dM i søhøjlandet



klasselederassistent Patruljeklassen

tina faldt
2007 var året, hvor jeg 
først stiftede bekendtskab 
med Dansk Politihundefor-
ening med min lille hvalp, 
en flatcoated retriever ved 
navn Troels, og så blev jeg 
ligesom bare hængende, for 
der gik ikke lang tid, før jeg 
fandt ud af, hvor sjovt det 
er at træne hund. 

Men efter godt 3 år med Troels fik han desværre 
dårlig ryg, og jeg fik ham derfor aldrig kåret, men jeg lærte 
virkelig meget med ham ift til konkurrenceprogrammet i 
form af små lokale konkurrencer og følte mig klar til min 
første schæfer, som jeg fik i efteråret 2010, den dejligste 
hundepige, Møllers Phoebe, hende fik jeg kåret i foråret 
2012, og i 2014 er vi så heldige at komme med til DM i 
Nykøbing Falster i kriminalklassen. 
Det var en fantastisk oplevelse. Det blev desværre også 
vores sidste officielle konkurrence for i foråret havde 
Phoebe fået konstateret spondylose. 
Det var i en ret svær grad, og jeg besluttede derfor at få en 
ny hvalp, der stille og roligt kunne vokse op sammen med 
Phoebe, da hun var super god til andre hunde. 

Jeg kunne så langsomt få gjort den nye hund klar til kåring 
og konkurrencer. Jeg fik derfor 
Dederthing Hugo i sommeren 2014, men Hugo var af 
en helt anden mening mht. til, at det skulle gå langsomt, 
nej der skulle fuld fart på, og i oktober 2015 fik jeg ham 
kåret, i november deltog vi i unghundestævnet og rykkede 
i patruljeklassen, og i 2016 deltog vi til DM på Toppen i 
patruljeklassen, som også var en helt fantastisk 
oplevelse. 
Hugo var derefter i kriminalklassen, og jeg valgte at stille i 
oprykningskonkurrencen i foråret 2017, da jeg ikke havde 
mulighed for at stille til udtagelsen, og der fik vi en hel op-
rykning, og Hugo kunne kalde sig vinderhund. Alt imens 
jeg har trænet mine egne hunde, har jeg også uddannet 
mig som instruktør, figurant og dommer. 
Jeg har i 2013 og 2017 været med til at arrangere DM, 
primært på forplejningsdelen. Nu har jeg fået chancen for 
at være med på selve konkurrencedelen, og jeg var ikke i 
tvivl, da Henriette spurgte, om jeg ville være med. 

Jeg glæder mig meget til at afvikle et fantastisk DM 2020 
i Søhøjlandet.

klasseleder i kriMinalklassen 

jan skov
Endnu en gang har jeg fået 
æren af at være 
tilrettelægger til 
Danmarksmesterskabet. 
Første gang var i 2013 i 
Herning, da en 
sammenslutning af 
foreninger i område 2 gik 
sammen om 
arrangementet.

Nu her 7 år senere står jeg så her igen, en del 
konkurrencer senere og lige et Danmarksmesterskab på cv 
og denne gang med 2 klubkammerater, der også har stået 
øverst på podiet til Danmarksmesterskabet. 

Min berøring med PH går tilbage til 1986 da jeg deltog i 
et lydighedskursus i Galten med en Labrador tæve. 
Her blev jeg præsenteret for en ukendt og spændende
verden med hunden som omdrejningspunkt. 

Det ene skridt tog det andet og i løbet af de første år fik 
jeg min figurant- instruktør- og lokaldommeruddannelse, 
og senere blev det også til en plads i bestyrelsen.
I min tid i Galten mødte jeg min klasselederassistent, 
Bo Rasmussen. 
Han kom til et par år senere, men det er blevet til rigtig 
mange træningstimer og konkurrencer sammen. 

Nu har Bo endelig fået en ny hund, og jeg glæder mig til 
at følge ham i vores fælles interesse. 
Efter en 10 års tid i Galten overflyttede jeg til Silkeborg. 
Her har jeg været siden med hvad det indebærer af
 instruktørarbejde og tilrettelægger af et hav af 
konkurrencer, bestyrelsesarbejde og de senere år som 
Områdeleder i Område 2. 

Til slut vil jeg ønske alle dommere, figuranter, hundeførere 
og hjælpere et par gode og spændende konkurrencedage 
her i Søhøjlandet.

dM i søhøjlandet
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klasselederassistent kriMinalklassen 

bo rasMussen 
Jeg blev for meget lang tid 
siden kontaktet af min tidli-
gere klubkammerat og gode 
hundeven, Jan Skov, om jeg 
kunne tænke mig at danne 
makker med ham som 
klasselederassistent i 
Kriminalklassen til DM 
2020. 

Det blev et hurtigt ja, men 
skulle lige have vendt det 
med hovedbestyrelsen, da jeg jo normalt har andre 
opgaver at udføre ved DM. 

Jeg startede i Galten PH på lydighedshold i efteråret 1987, 
og blev efterfølgende meldt ind i januar 1988, hvorefter 
jeg stiftede bekendtskab med Jan.
 
I årene herefter blev jeg både uddannet figurant, 
dommer, instruktør, områdeinstruktør og 
figurantuddanner i området. 
Jeg har siddet som formand i Galten PH, første periode 
var på 10 år og anden et par år.

Så har jeg været områderepræsentant i en årrække i 
område II og i 2003 blev jeg valgt ind i arbejdsudvalget 
sektion II. I 2006 blev jeg formand for
arbejdsudvalget-sektion II og dermed medlem af 
hovedbestyrelsen. 
Det var jeg i 8 år, hvorefter jeg blev valgt som
hovedkasserer. 

Jeg har deltaget ved DM hvert år siden 1994 enten som 
tilskuer, figurant, dommer og en enkelt gang med hund. 
Efter en del år uden konkurrencehund har jeg nu fået en 
ny lille hund, så jeg glæder mig til at konkurrere lidt igen. 

Jeg ønsker alle hundeførere, dommere, figuranter, 
hjælpere og gæster et rigtig godt og spændende DM 2020. 

Vi ses i Søhøjlandet! 

klasseleder vinderklassen 

claus Mortensen 
En dag i skoven midt i en super 
omgang træning med en masse 
Silkeborg PHere, tog snakken 
en anden 
drejning end normalt. 
Jeg fik en tosset ide om at Sil-
keborg PH skulle holde DM 
i 2020! Ideen blev ret hurtig 
godtaget, men kun hvis Vivi H 
og Co. ville være med! 
Det ville de heldigvis gerne, og 
ret hurtigt, ca. samme dag, blev 
der fundet klasseledere, og alle var klar på denne kæmpe 
opgave. Jeg har været medlem af Silkeborg PH siden 1998 og 
har haft 4 hunde i programmet, siden jeg startede. 3 af dem kom 
i vinderklassen og en i kriminalklassen. 
Jeg er landsforeningsdommer i alle klasser og figurantuddannet. 
Jeg har tilrettelagt en hel del konkurrencer og deltaget 16 gange 
til DM både som dommer, figurant og hundefører. 
Jeg er instruktøruddannet og har afholdt et hav af kurser over 
hele landet. 
Til daglig er jeg hundefører i forsvaret og har været det i 26 år 
jeg har været 10 år på forsvares hundeskole ellers på flyvestation 
Aalborg ,Skagen og Karup.
Da jeg skulle finde en klasselederassistent, havde jeg to i mine 
tanker. Da jeg havde brug for en, som havde noget erfaring, 
både i programmet, men også i den praktiske del i vinderklassen, 
faldt valget på Carsten Hansen 
fra Viborg PH. Carsten er, ikke 
mindst, en super god 
kollega fra Forsvarets Hunde-
skole. Carsten kender de fleste 
som medlem af Dommer- og 
programudvalget. 
Carsten startede i Viborg PH i 
1986 og har siden virket som 
dommer, figurant og
 instruktør. 
Carsten har deltaget ved DM 
utallige gange som hundefører, 
men også dommer i kraft af sin 
udvalgspost.
Carsten har desuden været 
med til at arrangere DM flere 
gange. Opgaverne til dette års DM har vi forsøgt at lave som 
nogle anderledes og spændende opgaver, der lægger op til et godt 
hund/førerforhold, hvor samarbejdet skal være i top, og hvor 
sværhedsgraden er sat, som vi synes, den passer til vinderklassen. 

Vi glæder os rigtig meget til DM-weekenden i september.

Klasselederassistent
Carsten Hansen

dM i søhøjlandet



stævneleder 

vivi herMansen
Nogle gange må man 
fravige et princip - i dette 
tilfælde måtte jeg fravige 
princippet om kun at lade 
mig involvere i planlægnin-
gen og afviklingen af DM i 
Dansk Politihundeforening 
hvert fjerde år! 

Når Claus Mortensen 
beder en om noget, kan det 
være svært at finde ”NEJ-
hatten” frem. 
Claus fremførte på poetisk og passioneret vis, hvordan 
han havde opnået alt, hvad man kunne opnå i 
foreningen, undtagen at være klasseleder og afholde DM 
i egen forening! 
Det var jo hundeøjne, bævende underlæbe og hårdtslående 
argumenter, der var svære at modsige og på få øjeblikke 
var der ligesom kun ”ja”, der var det eneste mulige svar! 

Således står jeg nu som stævneleder sammen med min 
forening, Silkeborg PH, midt i planlægningen af DM 2020. 

Min rejse i vores forening startede for mere end 20 år siden, 
hvor jeg med 22 kg Flatcoated retrievertæve, Munkhaven 
Tas Majse, kom i unghundeklassen og senere 
patruljeklassen med den hidtil eneste af denne race og køn. 

Før jeg fik hund, gik tiden med 4-5 jobs og fokus på 
karriere og penge. Sidenhen blev jeg fattig og arbejde er 
noget, der tager for meget af min fritid! 

DM 2020 bliver mit 5. DM på 15 år som koordinator 
eller stævneleder. 
Så skulle man jo mene, at det er ”a walk in the park”, men 
selv om der er masser af erfaring at trække på, er der hver 
gang nye opgaver og nye udfordringer. 

I skrivende stund krydser vi alt, hvad der krydses kan, 
for at Covid-19 er så meget under kontrol, at det ikke får 
indflydelse på vores DM. 

Vi knokler hver dag for at lave et DM, hvor vi kan være 
sammen om vores fælles interesse og følge alle vores 
dygtigste hundeførere og slutteligt fejre dem på behørig 
vis - så kom september - kom DM!!

JATS ENTREPRISE
Thoravej 21

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

info@kp-sikring.dk www. kp-sikring.dk
Ejby Industrivej 109, 2600 Glostrup

Dansk Brolægning
Valby Langgade 76
2500 Valby

Telefon.: 24 83 58 89
Email: clausahl@gmail.com
www.dansk-brolægning.dk
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Forsvarets Hundetræningscenter 
	

 	

Vi søger han hunde af racerne schæfer og malinois i alderen 10 mdr. - tre år. 
Hundene skal bruges til bevogtning, sprængstof eller narkosøg, både nationalt og 

internationalt. 
	

Står du og skal af med din hund, og vil du give den muligheden for at få de bedste 
levevilkår, så sælg den til os.  
 
Vi tilbyder hundene: 
  
• En professionel hundefører, som den  
         følger både på job og i hjemmet. 
 
• Et aktivt liv med mange spændende    
         arbejdsopgaver. 
 
• Dyrlæge kontrol hver 3. måned. 
 
• Gode faciliteter i form af bl.a. moderne kenneler,  

Dyreklinik, svømmebassin, water walker, løbebånd,  
hundekiropraktor, hundemassør, m.m. 

 

Kontaktinformation 
Operations Support Wing 

Military Working Dog Centre 
Flyvestation Karup 

Tlf.: 40802116 
E-mail: osw-obm-001@fiin.dk 

	

										Forsvarets	Hundeskole	søger	hunde.	

Kører du langt i bil?
Med vores Bilforsikring har du
fri kilometer til fast pris...

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

Annonce_Politihunden_86x130.indd   1 18-11-2019   11:56:36

Stamholmen 193, 2650 Hvidovre
www.bombardier.com
Tel.: +45 36 39 46 00



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

oMrÅde 1 
oMrÅdekonkurrence for unghunde

Søndag den 08. marts afholdt Hjørring 
områdekonkurrence for unghunde. Niels Jensen havde
 tilrettelagt konkurrencen og der stillede 6 hundefører med 
deres hunde.
Tak til Hjørring for en god dag.
Stort tillykke med resultatet til:
1. Merete Hansen og Hesselballe Gilla, Brovst 
 173,2 p
2. Birger Christensen og Møllers Unni, Vendelbo 
 171,4 p
3. Marianne Bredevang og Møllers Vinder, 
 Dronninglund 170,2 p
4. Pauline Johansen og Møllers Vanja,
  Dronninglund  159.5 p
5. Birte V. Sørensen og Bayogi Tøssen, Hjørring 
 158,4 p
6. Winnie Vest og Alma, Vendelbo   
 148,1 p

Fra v: Merete/Gilla, Birger/Unni, Marianne/Vinder, Pauline/Vanja, 
Birte/Tøssen og Winnie/Alma

dronninglund 

kÅringsholdet træner

Jette hjælper Jimmy og hund med spring

Så er vi næsten ovre

Carsten og Møllers Betsy gør klar til spring

Det ser godt ud
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Godt på vej

Nick og Junior gør klar

Først sidde pænt

Spring

Det gik godt

Nu må det være nok for i dag

hvalPeholdet træner

Vi øver
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...Vi øver noget mere

..Og noget mere

... Og de er blevet rigtig gode

corona tid

Møllers Gipsy spejder efter træningspladsen, som er på den 
anden side af Limfjorden.

Rammefabrikken
L.Hansen´s Eftf. ApS

 Gammel Kongevej 39, 2
1610 København V

TOTALAFFALD

TOTALAFFALD ApS • Amager Strandvej 232 • 2300 København S
Telefon: + 45 43 69 49 79 • E-mail: mail@totalaffald.dk C. F. Richs Vej 99 D, st.

2000 Frederiksberg

Registreret revisionsanpartsselskab.
Vi tilbyder rådgivning og udarbejdelse af dit årsregnskab

 af kompetente og godkendte revisorer til meget fornuftig pris.

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

LØSNINGER 
BEGYNDER MED,   

AT NOGEN LYTTER

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

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

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

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

Lån & Spar Bank  kender din  økonomi bedre  end de fleste

Politihunden_200415_Pro-Løsninger_190X130.indd   1 20.04.2020   19.08

MEETINGS@CPCOPENHAGENTOWERS.COM

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

GRØNNE
MØDER
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Altid en elektriker i  
nærheden af dig

www.elcon.dk

Kompetent 
service 

- døgnet rundt
Tel 7266 7066



Område 2
Områdeledere

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

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

Områderedaktør - Grethe Schnell
ph2nyt@gmail.com

kære hundevenner
I skrivende stund racer Coronaen derude til stor
 frustration for os alle i samfundet,- ikke mindst 
hundefolket, der lige nu skulle være i fuld  gang med 
træningen,- nogle for at nå højt satte mål,- andre for at 
hygge  og få almindelig god kontakt til sin 4-benede ven i 
form for ganske almindelig træning på klubbasis. 

Nu er der dømt hjemmetræning, hvilket jo heller ikke er 
så ringe endda, vores 4-benede ven skal nok gøre 
opmærksom på at, der skal ske noget mere, end lige netop 
sofaen.
Det at alt pludselige lukkede ned, har gjort, at også vi i 
område 2, har været nødsaget til at aflyse vigtige 

arrangementer bl.a. unghundeoprykning, bidekursus m.v. 
Disse restriktioner om fællesskab og mødeaktiviteter, har 
efterfølgende bevirket, at der nu næsten ikke har været 
”noget at skrive om” til Politihunden. 

Der skal herfra lyde en tak til de, der hjalp med lidt stof 
til dette blad.
Derudover har vi ved fælles hjælp været i fotoarkiverne, 
hvor vi mindes de gode træningspas, - vi faktisk lige har 
deltaget i for bare få måneder siden, der allerede er historie 
- og som alle ser frem til at genoptage så hurtigt som muligt.
Vi håber, at alt er ved er at være normalt, når dette blad 
kommer på gaden.

De bedste hilsner, - med ønsket om at alle har passet godt 
på hinanden

Grethe schneLL
områderedaktør

grenÅ
aftentræning i grenaa Ph
I Grenaa har vi netop afsluttet vor aftentræning for vinter 
sæsonen. Siden oktober har vi hver onsdag aften trænet på 
forskellige fabrikker og byggemarkeder, på brandgården, 
ved vognmænd samt på nedlagte fabrikker og skoler.

Det styrker virkeligt vore hunde, når de træner i forskellige 
miljøer i mørke med mange forskellige lugte. 
Vi har trænet både med genstande og med figuranter.

Aftentræning ved et dækcenter med et kæmpe areal med masser 
af containere og andet udstyr. 

nrgi værdiPulje støtter grenaa Ph
Støtten er bevilget til nye LED lamper på træningspladsen 
og en varme pumpe til klubhuset.
Derfor har NRGI lavet en video om Grenaa PH, især om 
hvordan belysningen virker med LED lamper.
Dansk Politihundeforening, Grenaa Afdeling har fået 
installeret ny belysning på deres træningsbaner, så de nu 
får en sjovere og mere optimal træning i de sene aftentimer.
Belysningen er både bedre, billigere og bæredygtig.
Værdipuljen ønsker at støtte lokalsamfundet, og vi er glade 
for, at vi kan bidrage til bedre træningsfaciliteter for 
hundeejere i Grenaa PH, lyder det fra NRGi
Se reaktionerne fra ejerne og hundene i videoen på vor 
facebook side: https://www.facebook.com/grenaaph/ eller 
på https://www.facebook.com/mereNRGi/

Susanne  fortæller om fordelene ved LED lys.
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Tage Skifter sender Søvs på en fremadsendelse

Karin Jensen med Ziva

Ny varmepumpe betalt af NRGI’s Værdipulje

sPorkursus i grenÅ Ph 

oPlægget lød sÅledes:
Sporarbejde er en sjov aktivitet for både hund og ejer. 
Kurset henvender sig til alle medlemmer i Grenå PH, som 
ønsker at lære lidt grundlæggende om spor, så man rent 
praktisk kan gå hjem og træne selv med mental stimulering 
og aktivering for øje, kurset vil ind holde teori og praktik.
Vi vil se på forskellige spor f.eks. slæbespor, alm. spor og 
spor med dynefærd, derfor medbring små pølsestykker 
eller lever stykker.

Husk: en sporline ca. 10 m.

jim thrane
træninGsLeder

sPordag i grenaa
aF LeiF sørensen, Grenaa Ph

Da der var flere i klubben, der havde ønsket noget 
undervisning i begynder sporsøg, blev der lørdag d. 22. 
februar afholdt spordag i Grenaa PH.

Det var vores træningsleder Jim Thrane, der havde
arrangeret dagen.

Der var 14 medlemmer, der havde tilmeldt sig. 
Der var både nybegyndere og meget rutinerede 
hundeførere. Der var hvalpe, der aldrig havde gået spor 
før og rutinerede hunde. 

Det var også rygtedes til vores naboer Schæferhunde 
klubben. En derfra ville gerne med. 
Hun var en meget rutineret hundefører især i spor. 
Hun ville gerne se, hvordan PH trænede spor. 
Det fik hun selvfølgelig lov til.
Dagen startede kl. 10.00 med kaffe og rundstykker. 
Uden for væltede regnen ned, og det stormede.
Først underviste vores instruktør, Susanne, der også er 
hundeadfærdskonsulent, i træningsmetoden Target. 
Den kan bl.a. bruges til påvisning af genstande på spor.
Alle fik nogle tips, de kunne bruge i deres videre træning. 
Derefter Jim tog over. Han underviste i, hvordan vi skulle 
træne opstart på sporsøg og lægge sporet.

Vi var nu nået hen til over middag. Lene havde tændt op i 
grillen. Der blev ristet pølser, så alle kunne få stillet sulten. 
Regnen var nu heldigvis stoppet.
Det stormede stadig, men vi skulle nu ud og bruge, det 
vi havde lært.
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Det havde været en udfordring at finde egnede 
sporarealer, som der kunne lægges spor på til 15 hunde. 
Vi kunne sagtens finde marker, hvis det var vandspor, som 
vi ville gå. Anne havde dog dagen før fundet 2 græsmarker, 
der ikke stod under vand.

Vi kørte i samlet flok ud til markerne, hvor alle fik lagt et 
spor. De urutinerede fik hjælp til dette af de mere erfarne. 
Da der var gået ca. ½ time, gik vi sporene. Alle fik gået 
sporet og fandt genstanden for enden.

Vi sluttede af ved klubhuset med kaffe og kage.
Alle gav udtryk for, at de havde haft en god dag og havde 
lært noget, som de kunne træne videre med.  

Deltagere på spor kursus

Susanne underviste i træningsmetoden Target

Jim underviste i opstart på sporsøg og lægning af sporet

Karin Jensen på sporkursus med Ziva
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silkeborg
konkurrence hunde PÅ ”udebane” 
aF mads hoLm oG tina FaLdt, siLkeBorG Ph

I vores program kan begge vores hunde begå sig, nogle 
gange rigtig godt, andre gange knap så godt, men altid 
kan og vil de gøre alt hvad de kan, for at løse opgaverne 
vi stiller dem. 
De er trods alt ved at kende programmet godt, med
henholdsvis 6, og 7 år på bagen. MEN! Én ting får de nok 
aldrig lært. At gå pænt i snor. En tilsyneladende umulig
opgave for Vinderhunden Hugo og Kriminalhunden 
Zanto, der så absolut er af den mening, at jo hårdere 
man kan trække i linen, jo bedre. 
Afstanden bestemmes altid af linens længde, og allerhelst 
skal det være en flexline, for så kan man jo virkelig drøne 
derud af så mor og far får et dejligt ryk igennem hele 
kroppen, så de også kan føle, at de lever lidt! 
Jeg tror vidst bare, vi kan konkludere, at gåture i skoven 
uden line, fungere bedst for begge parter! Men nogle gange 
er en lille landsbytur, altså en nødvendighed, og hundene 
har da ikke sagt nej til en gåtur endnu, om det er i byen 
eller fri i skoven.

”Konkurrence hundene på gåtur”

randers
 
brugshund i corona-tiden
aF maLene doLLeris andersen
Vi kan nok ikke komme uden om at have brugshund i 
disse Corona tider, og få dem aktiveret tilstrækkeligt kan 
være svært. Alt træning er aflyst. 
Da udmeldingen om alt træning aflyses, gik det op for 
mig, hvor meget tid jeg egentlig bruger på træning, og hvor 
meget jeg nyder at være sammen med min 
træningskammerater, jeg skulle pludselig til at være krea-
tiv og selv få trænet.
Endelig er Balou ved at være tilbage i form efter en lang 
skade der strakte fra midt november til starten af januar, 
og endelig begyndte det virkelig at fungere med bidet. 
Nå, jamen hvordan aktiverer du så din hund i disse tider 
uden træning?

Vi går en masse ture på 
stranden, får bygget en 
masse muskler på, han får 
lov at løbe i vandet, op og 
ned ad skrænter, hvilket 
faktisk har vist sig rigtig 
positivt. 

”Vinderhunden Hugo” “Kriminalhunden Zanto” 
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Dem der kender Balou, og så ham lige efter sin skade, så 
også hvor tyk han var blevet, alt dette løben har heldigvis 
hjulpet, og han er ved at være en flot ft1’er igen. 
Derudover har jeg førhen kæmpet utrolig meget med 
genstandsmarkeringer, så hvorfor ikke bruge en masse tid 
på det? Lige inden alt træning blev aflyst havde vi 
sportræning på kåringsholdet med vores nye instruktør 
Kim Rasmussen, og vi knækkede i løbet af få minutter 
koden til at få Balou til marker genstandende.

Jeg skal, meget simpelt, bare tie stille og lade ham gøre 
tingene selv, og tænke sig om. 

Så nu, hvor vi ikke 
kommer så meget ud, laver 
vi en masse felter hjemme i 
haven, og han er gået fra at 
rende over alle 
genstandende, til at be-
gynde også ligge og mar-
kere dem, så længe jeg ikke 
blander mig. 

Derudover har vi også en 
masse sjov, vi er begyndt 
at lave tricks, jeg prøver at 
lærer ham at sidde i bamse, 
det går ikke så godt endnu, 
men han har lært at rende 
igennem en tunnel.

Derudover bruger vi også 
tiden på at gå lydighed 
andre steder, så han lærer, at 
man skal kunne gå 
lydighed alle steder, så vi 
trasker også troligt frem og 
tilbage på stranden, mens vi 
går lydighed. 

Det var lidt om hvad vi 
bruger Corona tiden på. 
Husk at holde humøret 
højt, hold afstand og sprit 
hænder, så skal vi alle nok 
komme helskindet ud på 
den anden side. 

randers
leif’s soMMerhus
aF Grethe schneLL/Foto Bo johansen

Randers PH har længe, meget længe trængt til et nyt depot-
magasin, det der fulgte med i købet af ejendommen i 1995, 
var ved at segne om,- det var bygningen allerede i 1995.

Man fik påbud om ikke at læne sig om ad murene, da de 
kunne falde sammen, hvad øjeblik det skulle være. 
Ingen tvivl om at der har været talt meget om, at det vist 
efterhånden var tiden at der skulle ske et eller andet med 
huset,- og det gjorde der – det blev revet ned!

Godt man har en lille traktor
Randers PH var så ”heldige”, at 

husets handymand Leif Otte 
netop var stoppet på arbejds-
markedet og han havde også 

solgt sit sommerhus, så Leif 
manglede noget at bestille. 
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Der blev gået kraftigt til værks

Så sammen med friske 
klubmedlemmer begyndte 
genopbygningen af huset, 
det var jo nærliggende at 
navnet i daglig tale blev til 
Leif’s Sommerhus. – Om 
det helt var sådan, det gik 
til, står hen i det uvisse, men 
det er næsten ganske vist….

Så flot blev det nye materielhus til stor glæde for de mange 
brugere i Randers PH.

Vi tænker tilbage…og glæder os til fremtiden

Foto Bo johansen
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Områderedaktør - Trine m. Jørgensen
politihundenomraade3@gmail.com

aabenraa afdeling

generalforsaMling
Aabenraa Politihundeforening afholdt onsdag den 19. 
februar generalforsamling. På generalforsamlingen blev 
den siddende bestyrelse, med Jørgen Rasmussen som 
formand, genvalgt. 

På de øvrige poster, blev: 
Diana Rasmussen, kasserer, 
Kjeld Nissen, sekretær, 
Martin Christensen og Anders Skau, 
bestyrelsesmedlemmer.  

Vi synes, at vi efter en tid med lidt turbulens, nu er 
kommet ind i en stabil periode med fremgang på flere 
områder. 

jysk Mesterskab for unghunde
Søndag den 1. marts var, Jørgen Rasmussen og 
Kjeld Nissen, i Silkeborg til Jysk mesterskab for unghunde, 
hvor vi havde, Bent Nydahl, med som dommer. 

Det blev til h.h.v. en 15. og en 9. plads i tabellen. 
Det var en rigtig god dag i det midtjyske, trods en par 
byger og som sædvanlig havde Silkeborg PH tilrettelagt 
et rigtig godt stævne, hvor alt bare klappede. 

unghundeoPrykning
Lørdag den 7. marts, var der konkurrence i 
Unghundeklassen med oprykning i Sønderborg. 

Her stillede foreningen med tre hundeførere, Birthe 
Kücken, der fik en flot anden plads og en hel oprykning. 
Kjeld Nissen, opnåede en 5. plads og ligeledes en hel 
oprykning. Jørgen Rasmussen, opnåede en 10. plads. 

Også tak til Sønderborg for en god konkurrence.

sønderborg afdeling

unghundeoPrykning i sønderborg
Lørdag den 7. marts afholdt Sønderborg PH 
unghundeoprykning. Fra Haderslev havde vi 4 hunde 
med, Lars Østergaard m/ Vom Hause Lunas Mclaren P1 
(Marley) der opnåede en 8. plads med 155,3 point og en 
halv oprykning, 

Lars Mikkelsen med Crympe Enten Eller (Egon) opnåede 
en 7. plads med 155,4 point og en 1/2 oprykning.

Peter Mølgaard m/ Chade’s Falcon der opnåede en 3. plads 
med 170,4 point og Eline Beck med Tigerdyrets Alvin 
opnåede en 1. plads med 179,0 point gik til og er der med 
i patrujleklassen fra dags dato.

Kæmpe tillykke med resultaterne til jer alle. En stor tak 
til dommer og figuranter.
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jysk Mesterskab i silkeborg.
Søndag den 1. marts blev der afholdt Jysk Mesterskab i 
Silkeborg. 

Fra Haderslev stillede Lars Mikkelsen med Egon (Crympes 
Enten Eller) der opnåede en flot 13. plads med 155,1 point 
og Eline Beck med Tigerdyrets Alvin der blev Jysk Mester 
med 173,8 point. Kæmpe tillykke til jer begge to.

Venlig Hilsen
hadersLev Ph
Per skytt Larsen
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Mads Skorup Christensen
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SeK. II
Ulla Petersen
25181686
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Områderedaktør: 
Tina Kværnø, Tlf.20458022 redaktoer@dan-
skpolitihundeforening.dk
www.ph-omraade5.dk

tid til eftertænksoMhed

Mandag den 30. september 2019 var på mange måde en 
helt særlig dag. Jeg kunne, sammen med et stærkt hold fra 
Nykøbing, vinke farvel, sige på gensyn og give en 
krammer til gode PH venner oven på et veloverstået DM. 

Men mest af alt, kunne jeg trække vejret helt rolig. 
Græsplænen, Guldborgsund kommune kort forinden 
havde anlagt for rigtig mange millioner, den holdt! 

Bagefter er det lige til at grine af, men når man mærker 
fodboldfolkets skeptiske blikke, og ved hvad der er på spil, 
ja så er situationen en anden. I Nykøbing var vi sammen 
om at planlægge og gennemfører DM, det er nødvendigt, 
men det vi måske glemmer, er det pres der ligger på en 
bestyrelse? Det være sig under et DM, men bestemt også 
i den helt almindelige hverdag ude i klubberne. 
Onsdag den 15. januar 2020 var der indkaldt til or
dinært områdemøde i område 5. Status var, at området 
stod uden områdeleder! Jeg gik i tænkerboks. Havde jeg 
noget jeg kunne tilbyde området og i givet fald hvad? 

Jeg kunne måske tilbyde området og hundeførerne noget 
af det, jeg selv har manglet som ny hundefører og ny 
formand i Dansk Politihundeforening?
 Allerede her, kommer jeg til at lægge arm med det første 
dilemma, dilemmaet at være ny i Dansk 
Politihundeforening. Med 8 års erfaring, kan det forsat 
give kamp at kommunikere med en hundefører, der har 
stået på podiet flere gang, hvis man som ny vil vise
 retning. Det næste dilemma er vejen til en kåret hund. 
For hvad er vejen? 
Kender du vejen, og giver du din viden videre? 
Det gør rigtig mange heldigvis, men min pointe er, at vi 
skal åbne os op, vi skal være nysgerrige på de nye 
læringsteorier, vi skal være modige, hvis vores ambition er 

at give en stærk klub videre. Et andet dilemma, er 
områdebestyrelsen og områdelederens opgave. 
At koordinere de officielle konkurrencer er en kendt 
opgave, men der må være mere? I et område, hvor 8
klubber ud af 11, har under 40 medlemmer, har vi brug 
for hinanden. 

Områdebestyrelsen og jeg er kommet lidt anderledes fra 
start grunder COVID-19, men det har medført, at der har 
været tid til områdets hjemmeside. 
En kæmpe tak til Jan Priess, for et enestående samarbejde. 
Jeg håber, jeg får lov til både at være ny, men samtidig 
sammen med de 11 formænd, at sætte retning for vores 
område. Jeg har en ambition om, at vi skal finde en form, 
hvor nyeste viden er tilgængelig for alle klubber – store 
som små. 

Jeg glæder mig til at møde Jer alle sammen, min i et Dan-
mark der er lukket ned og med aflysning af forårets of-
ficielle konkurrencer, lader det vente på sig. 
Jeg ved, der er flere i området der mangler post fra områ-
delederen i form af mails. 
Det er ikke en opgave der er glemt, men husk I kan finde 
informationerne på områdets hjemmeside.  
Bedste hilsner 

ULLa Petersen

hvad sker der for oMrÅdets hunde under covid19 
lock-down?

Tak til områdets medlemmer for at sende billeder til mig, 
som viser hvad der sker, nu man ikke kan komme i 
klubben og træne hund. 
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Her nydes der okseben i det 
lune forårsvejr. Jolly, Debbie 
& Asti tager nu det dersens 

Corona meget roligt. Foto Mille 
Hansen, 

Hvor blev min far af? 
Spørger Messi. Niels Thim, 

Holbæk afd. 

Freja som fotomodel. Pia Reddig, Holbæk afd. 

Pia var åbenbart ikke tilfreds 
med Frejas første fotoshoot på 
træstammen. Så hun måtte på 

den igen.

Bailey må nøjes med lidt 
miljøtræning på lufteturen. 

Foto Birgit Hansen Nyk. F. afd.

Sidder vi for tæt siger du? Foto Karin Tyron, Ringsted afdeling

Rex som ejes af Gunnar
 Christoffersen. Gunnars søde 
kone Käthe Christoffersen har 

taget billedet

Lupus og Elliot leger i haven. 
Foto Karin Tyron, Ringsted 

afdeling
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Møllers Bandit er taget på camping på Feddet.
 Foto Kim Bendtsen, Næstved afd.

Duncan har fået nedkæmpet Snilde. 
Foto Allan Mandrup-Poulsen, Holbæk afd.

instruktørkursus i oMrÅde 5

Kursisterne på vores hvalpe og lydighedshold rundt 
omkring i foreningerne bliver efterhånden mere kritiske 
og ved, hvad de ønsker med deres træning. 
Det stiller store krav til foreningen og de instruktører, som 
skal undervise holdene – og i min verden er potentialet 
stort for at optimere instruktørernes viden og ikke mindst 
deres træningsteknikker! Det skylder vi både instruktører 
samt kursisterne på vores hold – alternativt finder de andre 
steder og foreninger, hvor de hellere vil træne.

Vi skal kunne tilbyde en bred vifte af undervisning på et 
højt niveau, så vi kan holde fast på dem, som fremadrettet 
kan tilbyde klubben noget, på den ene eller anden måde. 
Og selvfølgelig have glade kursister på vores hold, som 
får en masse redskaber med sig og ønsker at komme igen. 
Og selvfølgelig taler godt om foreningen.

I min verden bør vi kigge mere indad i foreningen og se, 
om den undervisning vi tilbyder reelt er god nok? 
Er vi stolte af det vi kan tilbyde? Burde rækketræning 
ikke snart udskiftes med fokus på den enkelte kursist og 
dennes færdigheder? Burde der mere være fokus på at lære 
kursisterne færdigheder omkring gå-pænt-i-snor, hilse 
pænt, springe op ad gæster osv. – frem for halsgivning, 
afdækning, og pladsøvelser?

Jeg er villig til at debattere dette ved lejlighed

Fælles for de instruktørhold, som jeg har stiftet
 bekendtskab med og undervist er deres engagement!
 De ønsker at få tilegnet sig ny viden og blive dygtigere. 
Og det er skønt med deltagere som gør deres bedste og 
virkelig arbejder for at blive bedre.

Afslapning i en coronatid, 
foran brændeovnen. 

Foto Karin Tyron, Ringsted 
afdeling

Stuetræning af Leika. Godbid 
på pote. Foto Tina Kofod, 

Ringsted afd.

Odin en tur på stranden. Foto Brian Poulsen, Vordingborg afd.
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Instruktørkurset bliver revideret fra gang til gang og jeg 
har erfaret, at der er nødt til at være mere fokus på de 
praktiske træningsteknikker. Det er en udfordring for en 
del af deltagerne at få belønnet korrekt og egentlig kunne 
mestre ret simple øvelser. Dette bør der arbejdes på. 
Vi kan ikke forvente at ”Hr. Nielsen” kan lære det, hvis 
ikke instruktøren kan det.

Udfordringen er at kurset hos mig forløber over otte gange 
og det er ikke lang tid til at klæde deltagerne ordentlig på 
og give dem tryghed i diverse øvelser – men det er sådan 
at kurset er sammensat nu og alle gør deres bedste.  
Vi må se, hvad der er af muligheder fremover.

Og kan der være et potentiale i at lave et samarbejde 
mellem de forskellige områder – nogle fælles retningslinjer 
omkring træningen som vi kan og vil tilbyde i PH generelt 
og højne kvaliteten? 
Eller skal vi fortsætte som det er nu, hvor nogle foreninger 
har svært ved at få kursister på holdene og andre har en 
masse nye og/eller gengangere?

Jeg ved ikke hvad der vil fungere bedst. Men jeg ved at vi 
skal følge med udviklingen og forbedre vores standarder, 
hvis vi skal kunne blive ved med at få nye kursister, som 
ønsker andet end PH-træning og medlemskab. 
Hundeejere i dag er kvalitetsbevidste og vi er nødt til at 
være dygtige, både til at formidle vores budskab og til at 
tilbyde træning, hvor alle kan være med.

Med ønsket om en god sommer til jer alle,

karina de Fries

nykøbing f. afdeling

besøg i search house ved Mørkøv
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Et par kolde mørke aftner i efteråret drog en flok hvalpe 
og deres hundefører fra Nykøbing F. Politihundeforening 
af snoede veje og bakker til Search House, som har til huse 
i nogle staldbygninger ved Orelund i Mørkøv.

Formålet var miljøtræning af hvalpene. 
Vi bliver mødt af Johnny, som er vores instruktør begge 
gange.
Hundeførerne får besked på, her må man IKKE give 
kommandoer til sin hund. Formålet med træningen er at 
se, hvad kan hunden kapere/præstere – altså hvor modig 
er din hund til nye miljøer.

Det var lidt svært for nogle af de mere garvede hundefører 
at lade være med at sige – ”kom her” eller ”søg” efterfulgt 
af hundens navn – men ved fælles hjælp lykkedes det for 
alle.

Der er kun en hund inde i stalden af gangen.

første aften:
Første udfordring er en gennemsigtig tagplade, der ligger 
på nogle større rør, hvilket gør, at pladen bevæger sig. 
Næste udfordring er Europa paller med henholdsvis 1 og 
2 rammer på – også kaldet ”sandkassen”. 
Nede i pallerne er der en masse tomme plastflasker. 
Næste step er en større plade, der hviler på hhv. 1 og 
2 Europa paller. En slags balanceplade på en gyngende 
grund. Så kom turen til en trampolin – her måtte 
hundeføreren gerne træde med op for at sætte trampolinen 
i bevægelse – lidt en udfordring for visse hundefører med 
briller med glidende overgang.

Der var også nogle såkaldte ”talebanere” – læs sorte duk-
ker med fastelavnstøj på – der fik en vis appel af nogle af 
hundene. Halsgivning OK!

anden aften:
Første udfordring var en ramme med en rist. Hunden skulle 
nu løse opgaven at finde sine godbidder samtidig med den 
skulle finde sig i, at en masse små jernstænger hængte ned 
fra oven som hunden også skulle forholde sig til.

Anden udfordring var for nogle hunde genkendelig, idet 
det var tid til ”sandkassen” igen. Her var der en hund, 
der gjorde det meget klart, at den godt kunne huske det, 
idet den på nærmeste sprang op i kassen med alle 4 ben 
på en gang.

Næste ting var en slags kasse, hvor der igen hængte nogle 
jernting ned fra oven – forhold dig til dem – find dine 
godbidder og så kom er røg ind i hovedet på hunden.
Trampolinen var igen genkendelig for nogle hunde.

Denne aften fik vi også glæde af støj og lys, hvilket svarede 
til det lyd- og lysniveau, som vi oplever indenfor med 
lukkede døre og vinduer en nytårsaften. 
Det var der ingen af hundene, der reagerede på – så super 
godt.
Noget som var glædende for begge aftner: godbidder i 
massevis. Gerne nogle der larmer, for at skærpe hundens 
opmærksomhed. Det var også gældende for begge aftner, 
at hunden altid sluttede af i ”sandkassen”, inden den kom 
i bilen, således den gik derfra med en god oplevelse.

Jeg tænker, at hundeførerne fik nogle gode input med hjem 
til den videre træning. Vi var i al fald nogle, der fik en 
masse gode ideer til redskaber til miljøtræning i vores egen 
forening. Så nu må vi bare i gang.

Vovserne: Aske, Basil, Blondie, Karma, Kenzo, Loke, Wax 
og Witus giver potedask og siger TAK for en fantastisk 
oplevelse.

Andre hundefører i foreningen har givet udtryk for, at 
de også kunne tænke sig at komme med – så hvem ved – 
måske skal foreningen af sted igen.

Undertegnede var med som tilskuer og forplejningsstation 
– men jeg vil også gerne sige TAK for to skønne aftner i 
rigtig godt selskab med glade hunde og mennesker.

LisBeth hansen

næstved afdeling
h j æ l P Min Mor blander sig i træningen
aF dorte nieLsen

Gennem mange år har jeg arbejdet sammen med en helt 
fantastisk kvinde, der har lært mig utrolig meget om hunde 
og deres opfattelse af deres hverdag, jeg tror så ment, hun 
har været hund i et tidligere liv. Hun lærte mig f.eks. at 
”aflæring” tager dobbelt så lang tid end læring. 

En sætning vi gennem vores fælles arbejde, har prøvet at 
få vores kursister til at forstå. Ligeledes har vi prøvet, at 
få hundeførere til at forstå, at det ikke er et nederlag, hvis 
man er nødt til at aflære, tværtimod er det en styrke, at 
turde træffe denne beslutning.

Denne viden har jeg ikke tidligere brugt over for min bedre 
halvdel - for, et langt liv som hundefører kan ikke slå en 
amatør, som blot har haft en hund kåret, og så læst sig 
til resten. 
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Men nu, har jeg taget modet til mig, og brugt nogle af de 
kloge ord, som min hundeveninde og jeg i mange år har 
kæmpet for, at få andre til at forstå - stop al træning, hvis 
der er sket en fejlindlæring, aflær (reset) det indlærte og 
begynd forfra. 

Dette er nu blevet hverdag for vores dejlige Møllers Rex, 
han er inde i en periode helt uden bidetræning; ”for når 
du ikke kan bide, ja så skal du ikke bide”. 
Det er utroligt hårdt, for begge som har hundesnoren 
mellem sig - men jeg tror på de kloge ord, den dejlige 
kvinde lærte mig engang for længe siden. 

Vi skulle egentligt have været til Nordjylland, 
weekenden 20.-23. marts, men desværre satte en 
Coronavirus en stopper for dette besøg, vi skulle til 
træning hos Møller. Vi har valgt at bede kennelejeren om 
hjælp, da han er den eneste (efter min mening) som ved, 
hvad der er inde i den hund, og hvordan Rex kan komme 
til at blive den perfekte hund, den hund der ikke kommer 
hjem efter en konkurrence, helt ude af stand til at forstå, 
far ikke er glad for hans præstation. 
Vi glæder os til Danmark atter åbnes for aktivitet og ikke 
mindst til helt almindelig hundetræning, hvor vi så skal 
på besøg i det Nordjyske. En stor tak til Møller, for at 
ville hjælpe.

Men hvordan foregår 
træningen så pt, når mor
”underviser hjemmefra”. 
Vi har indført nogle nye

træningsøvelser, mens far er 
på arbejde:

Kommer far ikke snart???

De bedste hundehilsner

dorte 

Jeg sover til middag mens mor 
underviser!

Jeg venter stadig - nu med to 
bolde, come on mor!

Er hun ikke snart færdig med 
al den undervisning, så vi kan 

lege med min bold?

Hey mor, nu er vi altså to der 
venter!!!



Tømrer og Snedker�rma

Birch ApS
Ludvig Holsteins Alle 90

2750 Ballerup

 20 40 32 61 • nsbirch@hotmail.dk

Herlev Total Entreprise   ApS
 Hørkær 7-9, 2730 Herlev   

Lerholmvej 36, 2750 Ballerup
 Telefon: 50 50 13 33

 E-mail: david@hte.dk / david@herlevtotal.dk 

15 års erfaring
Kreative gulvdesigns

Førende inden for fugefrie industrigulve 

DanZafe A/S er Danmarks 
største uafhængige sikkerhedsgrossist

+45 38 28 31 11
info@danzafe.dk

Rønnekrogen 15-19, 3400 Hillerød
Tlf.: 48 400 500

stavnskaer@stavnskaer-fragt.dk
www.stavnskaer-fragt.dk 

Gammel Holte
Malmbjergsvej 1

2850 Nærum



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

H.J. Holst Vej 20-22
2610 Rødovre

Telefon +45 36 36 09 09
E-mail: info@progruppen.dk

Vadsby Stræde 6    DK-2640 Hedehusene Tel. +45 43 99 50 20    www.solum.com

Organisk a�ald
til nye ressourcer



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

oMrÅdeMesterskabet del 1
Inden landet lukkede ned pga. corona, nåede vi i område 6, 
at få afholdt Del 1 i vores områdemesterskab. Denne kon-
kurrence blev afholdt af Frederiksværk d. 8. marts 2020.

resultater
unghundeklassen
Nr. 1: 
Rie Ling-Christensen og To-Fast Farlig med 166,0 p. 
(Frederiksværk)

Nr. 2: 
Kim Jensen og Lucky Light Liam med 158,0 p. 
(Birkerød)

Nr. 3: 
David Woodfield og Heitahs Holly med 154,8 p. 
(Skovbo)

Nr. 4:
Martin Vestergaard og Amager´s Turbo med 144,5 p. 
(Taastrup)

Patruljeklassen
Nr. 1: 
Mads Nørgaard og Møllers Leo med 195,6 p. 
(Birkerød)

Nr. 2: 
Johnny Holt og Zerberusdk Fighter med 191,0 p. 
(Taastrup)
Nr. 3: 
Linda Rasmussen og Sund Hund Honey med 180,4 p. 
(Frederiksværk)

kriMinalklassen
Nr. 1: 
Torben Jensen og Møllers Totti med 204,2 p. 
(Frederiksværk)

Nr. 2: 
Mikkel O. Olsen og Sund Hund Kira med 198,8 p. 
(Taastrup)

Nr. 3: 
Erik Goth-Eriksen og Vi-to vom Nessenberg m. 184,7 p. 
(Skovbo)

vinderklassen
Nr. 1: 
Jens Andreasen og Amager´s Helga med 201,7 p.
 (Skovbo)

Den foreløbige stilling i holdkonkurrencen er:
1. Frederiksværk:   550,6 point
2. Skovbo:   541,2 point
3. Taastrup:   534,3 point
4. Birkerød:   353,6 point
5. Helsingør:   0,0 point
6. København:   0,0 point
7. Roskilde:   0,0 point

Del 2 i områdemesterskabet skulle have fundet sted d. 22 
marts, men pga. corona blev det ikke tilfældet. 
Men god grund er konkurrencen blevet aflyst, og vi må 
på et senere tidspunkt se om der bliver plads i kalenderen 
til at kunne afholde konkurrencen. 

De 4 vindere(fra venstre); Mads, Rie, Jens og Torben



område 6

Område 6 41

tyson fra birkerød
Billederne af Tyson er sendt af hans ejer, Lone, som er
medlem af Birkerød afdeling. 

Vinderen af unghundeklassen: 
Rie og To-Fast Farlig

Vinderen af patruljeklassen: 
Mads og Møllers Leo

Vinderen af kriminalklassen: 
Torben og Møllers Totti

Vinderen af vinderklassen: 
Jens og Amager´s Helga



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
stenskovbo@gmail.com
Tlf. 27 28 80 80

Dommer & programudvalg

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

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

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

Palle Lorentzen
Blommehaven 41, 
4800 Nykøbing F.

Tlf. 21 62 86 40
blommehaven41@
gmail.com

Jan Binger Lindgaard 
Lærkevej 24
3650 Ølstykke

Tlf. 21 69 59 24
lindgaard@sport.dk

Jan Verner Larsen
Køllegårdsvej 13
2730 Herlev

Telefon: 2295 9378
janverner@msn.com

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

Bank: 1551-3442046867

arbejdsudvalg sektion ii



tak til vores sPonsorer
rørholt Maskinsnedkeri 
9330 Dronninglund

aalborg anlægsgartneri aPs 
9000 Aalborg

johannes rasMussen-hylke a/s 
8660 Skanderborg

elPress a/s 
8600 Silkeborg

danish fibres a/s  
6800 Varde

valseMøllen a/s 
6700 Esbjerg

suPerbrugsen tinglev  
6360 Tinglev

intension a/s  
6200 Aabenraa

hundefrisøren ch-design - 24419338
5853 Ørbæk

aalykke Markiser aPs 
5772 Kværndrup

h. christiansens eftf. i/s v/brdr 
5610 Assens

fyns gartneriMaskiner a/s 
5600 Faaborg

scanseason a/s 
4700 Næstved

entrePrenør henrik lindegaard 

4640 Fakse

hansen Maskinstation a/s 
4300 Holbæk

j. P. storkøkken service 
4200 Slagelse

v. b. byggeindustri a/s 
3540 Lynge

san reMo 
3000 Helsingør

a.c. ørssleff chartering a/s  
2970 Hørsholm

revisorsaMarbejdet aMager - 
www.revisaMaMager.dk 
2770 Kastrup

kleMco service 
2730 Herlev

rye's MalerfirMa 
2670 Greve 

unibelt aPs  
2600 Glostrup

snedkerMester kasPer nielsen 
2600 Glostrup

det rene glas  
2200 København N

chevy ś 
2100 København Ø



www.volkswagen-erhvervsbiler.dk

Volkswagen Erhvervsbiler støtter 
Dansk Politihundeforening. 
 

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

Giver en god & 
stabil fordøjelser.

Omega 3, aminosyrer & 
biopepteder giver en 

sund & skinnende pels.

HØJKVALITETS 
HUNDEFODER

P R E S T I G E

SPAR 
20% 

på vores webshop med 
rabatkoden POL20

Gælder t.o.m. 
31.12.2020

MARINE ACTIVE
BENEFIT

PROBIOTIC ACTIVE 
BENEFIT


