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LEDER
Derfor er vi nødt til, at tænke os godt om når vi er sammen
ude i klubberne, til konkurrencer, socialt mv.
Vi skal undgå at komme tilbage til en situation, hvor lyset
forsvinder og der må lægges nye restriktioner ned over
vores aktiviteter.
Jeg har en stor tiltro til, at det vil lykkes for os at drive
vores foreningen videre på en god og sund måde, hvor
det er træningen og arbejdet med vores hunde, der fylder,
og hvor sikkerhedshensyn og nødvendig afspritning bare
bliver en naturlig del af vores fremadrettede måde at være
sammen og afholde konkurrencer på.

LEDEREN

For at tænde lys.
Så oprandt den tid, hvor vi igen kan se lys på Dansk
Politihundeforening.
Det traditionelle danske forårsvejr og en coronakrise som
medførte, at Dansk Politihundeforening måtte lukke ned
for aktiviteterne i en længere periode, gav ikke grobund
for, at lukke meget lys ind de første måneder af året 2020.
Det har helt klart påvirket vores forening, at aktiviteterne
har måtte lukkes ned, men det er ikke min vurdering, at
skaden har været større, end at vi kan indhente det tabte
igen. Sangeren Lars Lilholt har skrevet en sang om, at der
er en tid for alt – også en tid for at tænde lys, og det lys
skulle gerne være tændt nu.
Hovedbestyrelsen har i coronakrisen været meget optaget
af dels at vise samfundssind og ansvar med henblik på
hurtigst muligt at kunne medvirke til at stimulere en
gradvis åbning af samfundet og dermed foreningens
aktiviteter.
Det var i starten af genåbningen nødvendigt at indføre
nogle få restriktioner, men vi har også været optaget af så
hurtigt som muligt at åbne fuldt op for vores aktiviteter og
tage stilling til, om en del konkurrencer og navnlig vores
DM kunne gennemføres som planlagt.
Vi er heldigvis i den situation, at konkurrencerne kan køre,
og vi har vurderet, at DM gennemføres.
Udviklingen med øget smittefrekvens i nogle lande og
nye smittekilder fortæller os imidlertid også en historie
om, at coronavirus fortsat er derude, og at krisen ikke er
overstået.

Tak for Jeres måde at agere under krisen på.
Det er med til at stimulere Dansk politihundeforenings
gode navn.
Når aktiviteterne har været lukke ned, er der heller ikke
så meget at skrive om, men det er mit håb, at lyset nu
også medfører, at der igen bliver skrevet en masse gode
artikler, som kan virke læselysten hos læserne af vores
blad. Heldigvis er kreativiteten stor, og nogle har valgt
at gå en tur ned ad Memory Lane og har samlet nogle
historier og billeder fra ”gamle dage”, mens andre har
valgt at beskrive særegne oplevelser i forbindelse med en
hjemmearbejdsplads under coronakrisen.
Konkurrencerne er gået i gang igen, og de første resultater
er allerede ”tikket ind”, hvilket I også kan læse om i bladet.
Derudover begiver vi os nu også ud i at lave
boganmeldelser.
Bille giver sit bud på en interessant bog om hunde fra den
Norske Politihøjskole.
Nyd solen, lyset og Jeres dejlige hunde.
Jeg glæder mig til at mødes med Jer under lidt mere
almindelige former i et lyst efterår.

Lars Bræmhøj
Formand.
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DommergoDkendelser
Dommergodkendelser Område 5 og 6
Søndag d. 7. juni 2020 havde dommerinstruktørerne
Dennis de Fries og Johnny Klærke afsluttet
undervisningen og der blev afholdt dommereksamen ved
klubhuset i Ringsted med Axel Ahm fra
Dommer - og Programudvalget.
Herfra deltog tillige Sten Holst-Christensen.
Som hundeførere deltog Jeppe Fabian Ditzel med Debbie
og Mikkel Othar Olsen med Kira.
Alle bestod med et pænt resultat så tillykke til de nye
dommere og foreningerne samt området og tak til i
nstruktører og hundeførere.

Område 5
Robert Pedersen
Carsten Nielsen		
Ernst Rasmussen
Lasse Daugaard

Nykøbing afdeling
Nykøbing afdeling
Nykøbing afdeling
Slagelse afdeling

Område 6
Line Holm Hels,

Skovbo afdeling

Med venlig hilsen
Axel Ahm
Dommer- og Programudvalget

Bille´s BOGANMELDelSE
Boganmeldelse
Der er kommet en ny spændende og unik bog.
Den er skrevet af en politimand, en dyrlæge, en jurist og en
filosof/psykolog. Selve bogen har være flere år undervejs
og fylder nu godt og vel 300 sider med masser af billeder
og relevant grafik.
Ideen til bogen blev til i det norske politi idet man mente
at der var behov for en faglig bog om den norske
politihund og som samtidig skulle være en lærebog ikke
alene for politihundeførere, men for alle i det norske politi
med interesse for politihunden.
Det er den norske politihøjskole som står for udgivelsen.
Redaktør blev Bjarne Stallemo fra Politihundeskolen.
Bjarne skriver bl.a. i sit forord at han havde et ønske
om en lærebog som (velmenende ment) stammede rent
fra politiet og ikke fra civile undervisere med forskellige
meninger og erfaringer.
Bogen kan læses fra start til slut, men kan så sandelig også
bruges som værdifuldt opslagsværk.
Hver af de fire forfattere beskriver det de mener er relevant
for en sådan bog indenfor deres specielle fagområde.
Jeg har ladet flere læse bogen og de er alle kommet tilbage
med særdeles positive tilbagemeldinger.
Bille Ruwald

Bogens navn:
Patruljehunden.
Udgiver: Politihøgskolen, Oslo 2020
ISBN: 978-82-7808-152-5
www.phs.no

AT STILLADSER
RULLESTILLADSER

FACADESTILLADSER

GEDA-HEJS

Vi udlejer Jumbo Alu-rullestilladser i alle
størrelser og til alle formål.
AT stilladser leverer og opsætter.
Rullestilladser er en sikker og oplagt løsning i
forbindelse med arbejdsopgaver i en given
højde, hvad end den skal bruges udendørs
eller indendørs.

Facadestillads i København og resten af Sjælland
AT stilladser anvender +8 stilladser som har
utroligt mange løsningsmuligheder. +8 stilladser
er blandt andet oplagt som facadestilladser
(anvendes blandt andet til facaderenovering,
tagarbejde og vinduesudskiftning) såvel som
renovering af karnapper samt tilladstårne til
elevatorer/materialer.
Derudover udfører vi også understøtning samt
adgangsvej til skurvogne.

AT stilladser leverer og monterer Geda
200 materialehejs og Geda star 250
topmonteret hejs til alle typer af formål.
AT stilladser udfører desuden årseftersyn
samt reparationer af ovenstående, for at
sikre et konstant og tilfredsstillende
niveau af sikkerhed for vores kunder.

KONTAKT OS FOR ET GODT TILBUD
CLAUS HUNT 27 28 84 02 | CH@ATST.DK

AT STILLADSER A/S
CVR: 39384256

HEDELYKKEN 8
2640 HEDEHUSENE

KIM JENSEN 41 41 11 61 | KJ@ATST.DK

WEB: ATST.DK

ÅBNINGSTIDER
MAN-FRE 07:00-16:00

Område 1
Områdeledere
SEK. I

pt, ingen

Det blev til en hel oprykning og dermed i patruljeklassen
til Pauline og Vanja, Marianne og Vinder, Birger og Unni.
Og en halv oprykning til Merete og Gilla, Carsten og Gas

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

Unghunde konkurrence

Fra v: Pauline/Vanja, Marianne/Vinder, Merete/Gilla, Birger/Unni,
Brian, Carsten, Hans Jørgen, Diane, Winnie og Britt

Og billeder fra dagen.

Så kom konkurrencerne i gang igen. Søndag den 14. juni
afholdt Hobro opryknings konkurrence for unghunde.
Hanne Cramer havde tilrettelagt konkurrencen. og der
stillede 11 hundefører med deres hunde.
Tak til Hobro for en god dag.
Stort tillykke med resultatet til:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pauline Johansen og Møllers Vanja,
Dronninglund			176,2 p
Marianne Bredevang og Møllers Vinder,
Dronninglund			174,1 p
Merete Hansen og Hesselballe Gilla,
Brovst				167,7 p
Birger Christensen og Møllers Unni,
Vendelbo			165,3 p
Carsten Bloksgaard og
Me´Gas des Plaines de Thierache,
Dronninglund			159,0 p
Brian Kronborg og Glarbo Qudo,
Dronninglund			158,8 p
Hans Jørgen Bentsen og Dobergaarden Forever Quicha,
Vendelbo			154,1 p
Diane Bentsen og Dobergaarden Forever Emiko,
Vendelbo			153,9 p
Winnie Vest og Alma,
Vendelbo			147,2p
Britt Boholt og Schæferhaven Donna,
Vendelbo			138,5 p
Ann Larsen og Bayogi Ellie,
Vendelbo			105,5 p

Pauline får pokal for 1.pladsen

Marianne får pokal for 2.
pladsen

Merete får pokal for 3. pladsen

Birger får pokal for 4. pladsen

Rundering

Så er der indtransport af
figuranten Henrik

område 1
Afslutning på hvalpehold

Dommere på spor Carsten og
John og figurant Johnny

2 der er glade –
Marianne og Vinder

DRONNINGLUND

Efter opstart i januar af hvalpe- lydighedsholdet, ca. 2
mdr. pause og genoptagelse af træningen, blev det tid til
afslutning på holdet. Som vanen tro var der en lille
konkurrence til afslutningen, og alle hunde og deres fører
klarede det rigtig flot.
Ja og næste udfordring er kåringsholdet.
Tillykke til jer alle og resultatet blev:
1.
Jens og Mack
2.
Flemming og Whoopi
3.
Jesper og Basko
4.
Susanne og Luca
5.
Svend og Anton
6.
Laslo og Lullu
7.
Villy og Kenzo

Dommere på gerningssted
Niels og Sofie

Kåring
Torsdag den 11. juni var Carsten Bloksgaard til
kåring med Me´Gas des Plaines de Thierache.
Det blev til en rigtig fin
kåring med 104,9 p.
Stort tillykke til Carsten og Gas.

Jens/Mack, Flemming/Whoopi, Jesper/Basko, Susanne/Luca,
Svend/Anton,Laslo/Lulu og Villy/Kenzo

Makkerparret Carsten og Gas

Susanne og Luca i lydighed

Område 1
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område 1

Susanne og Luca klarer fint spring

Jens får pokal for 1. pladsen

Jens er rigtig glad for sin pokal

Unghundekonkurrence
Jens og Mack på
fremadsendelse

Mack har fundet
figuranten

Den 14. juni havde vi 4 hundefører til
oprykningskonkurrence i unghundeklassen i Hobro.
Stort tillykke til jer alle 4 fire med de fine resultater, og med
oprykningen til patruljeklassen til Marianne og Pauline.

Lulu er tørstig efter dagens opgaver

Flemming får præmie for 2. pladsen

Pauline med Vanja og Marianne med Vinder

område 1
UNGHUNDEKONKURRENCEN HOBRO 14.06.2020

Konkurrencedagen!

Så lykkedes det!

Covid-19 kom lidt på tværs og konkurrencen blev udsat
til 14. juni i Hobro.
Der var sommerfugle i maven og forventningerne var
skruet op, for vi havde arbejdet en del med de svage sider,
og de sad efterhånden ret ”godt i skabet” — men ja — der
er forskel på hjemmebane og udebane.

Forhistorie:
I starten af 2018 var jeg så heldig at få lov til at få en
Møller-hvalp udstationeret. Valget faldt på Vanja.
En kvik, social og madglad hvalp, der altid kom løbende
lige imod mig og ville snakkes med og gnave i sko og
snørebånd (det viste sig senere at blive en dyr fornøjelse
i damesko).
Hun blev hurtig familiens midtpunkt. Charmerende, sød
og livlig.
Træning skal der til. Vanja er den første grå schæfer, jeg
træner, så PH-verden var en ny verden for mig.

Vi fik en dejlig velkomst i Hobro af forventningsfulde og
spændte hundeførere samt dommere, figuranter,
planlæggere, hjælpere mv —ja man bliver glad i låget, når
man gang på gang møder alle de frivillige, der glad møder
op til konkurrencer og bruger en hel dag ofte fra tidlig
morgenstund på en lørdag eller søndag, hvor haven måske
skulle have haft en tur osv.

Startskuddet går!

Vi startede på hvalpehold i Dronninglund PH hvor vi fik
lært en masse om motivation og træning af hvalp og
unghund og jeg fik rettet de allerværste førerfejl
(tror jeg nok).

Vi skulle starte med øvelse 7.
Vanja var lidt ude af boksen, opmærksomheden var også
på omgivelserne udenfor feltet. Koncentrationen blev dog
bedre i løbet af øvelsen.
Alle 4 genstande blev fundet og markeret indenfor tiden,
og vi kunne drage videre med fuldt hus til øvelse 1-6+11.

Senere hen kåringsholdet, hvor vi voksede med opgaverne
under kyndig vejledning af motiverede klubtrænere.
Vanja blev kåret marts 2019.

Efter lidt opvarmning på p-pladsen var vi klar.

Så var verden åben for konkurrencer i unghundeklassen.
Vi har prøvet kræfter med et par lokale konkurrencer,
en område-konkurrence samt en oprykningskonkurrence
inden dagens konkurrence. Jeg fandt ud af, at der var
forskel på at kunne ”det hele” på hjemmebane og stille
op til konkurrence.

Efter en skævtsidning fra start, hvor nysgerrigheden på
dommerparret var lidt større end opmærksomheden på
føreren, gik det godt.
Vi mistede 0.3 points.
Apportering gik godt. Vanja er vild med at hente diverse
genstande og slutter efterhånden pænt af.
Halsgivning kan derimod drille lidt, for Vanja er ved at
eksplodere indeni inden kommandoen kommer, og der
kom et lille løft af kroppen, da det gik løs.

Oveni det skulle jeg også have styr på øvelserne.
Ingen problem med lyden! Minus 0.3 points.
Selvfølgelig måtte jeg, som ny hundefører også lære af
egne fejl og fald-grupper — så som vigtigheden i at søge
læsiden ordentlig igennem i øvelse 9, holde mund i øvelse
1-6 udover de reglementerede kommandoer.
Dernæst erfarede jeg, hvor Vanja skulle styrkes på
hjemmebane for at bibeholde mod, selvtillid og lydighed
på udebane — eksempelvis i øvelse 10 og 11 og halsgivning
i øvelse 9, hvor vi mistede en halv oprykning oktober 2019.

Springet flyvende. Afdækning i fineste stil, hvor hun
majestætisk lå pænt stille og ventede på en yderligere
kommando.
Føreren var lidt langsom til at gøre cyklen klar, der i øvrigt
stod indstillet i 3. gear, så Vanja sprang afsted, da vi endelig
var klar og føreren knap så hurtig ud af boksen.
En lille skævtsidning blev det også til i afslutningen.
Minus 0.7.
Spændt videre til øvelse 11. Var Vanja klar i forhold til mod
og selvtillid og ville hun komme pænt på plads? Yes- she
did it! Ingen fradrag i begge bid.
Område 1
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område 1
Derimod lidt ulydighed og utålmodighed i indtransporten.
Hun gik foran hundeføreren. Minus 2 point.
Videre til øvelse 8. Vi kom lidt skævt ind på selve sporet
— noget vi skal øve videre på. Vanja er glad for at komme
afsted på spor og søger gerne ud, så snart hun har færd.
Derudover arbejdede hun nydeligt med næsen nedad og
markerede flot begge genstande og gik et fint spor uden
”slinger i valsen”.
Så til de øvelser med udfordringer…
De sidste øvelser — øvelse 9+10 — vores udfordring - fund
og hals-givning på død genstand — øvelse 9.
Det var ved at være pænt varmt, og der var tæt på at være
vindstille i skoven.
Der var sommerfugle i maven og vi fik starttilladelse.
Sæt i gang tænkte jeg og husk nu ”Ro på” ikke
kommandere for meget. Vi fik søgt baglinjen igennem og
ud til højre begrænsning — venstre begrænsning — samme
tur igen. Skoven blev tætbevokset og lidt før
venstre-begrænsningen var Vanja ude af mit synsfelt.
Tælle til 10, 20, 30... hvor var hun?! — Havde hun fundet
et vandhul på den anden side at bade i? Var hun løbet
tilbage til bilen og lå i skyggen og grinede af mig.
Der gik mange tanker igennem mig før jeg kaldte på hende.
HELDIGVIS valgte hun at gøre sit arbejde færdig — nemlig at lokalisere den levende figurant!
Flot og insisterende halsgivning tæt på figuranten.
Fint tilbage på plads. Mundtlig visitation og tilbage til
dommer. Eftersøgning af gerningssted.
Nu gjaldt det den døde genstand! Nu skulle det lykkes!
Al vor træning måtte endelig bære frugt — og helst en
oprykning.
Vanja virkede en kende flad. Snusede i skovbunden som
om, vi var færdig med øvelsen men hun blev sendt afsted
med et ”Runder”. Lettere presset af situation glemte jeg
”Ro på” og ”ikke for mange kommandoer”.
Jeg vurdererede hun skulle peppes lidt op og blev nok
for kommanderende, hvilket jo ikke nødvendigvis virker
motiverende på selvstændig hundearbejde.
Da vi kom til en lysning i skoven med en tværgående
vej, stoppede jeg op og tænkte: ”Hmm — fremad? — Til
højre” - hvad gør jeg her? — mens Vanja snusede lidt rundt
i nærheden. Jeg valgte at gå et par forsigtige skridt frem og
heldigvis de forsigtige af slagsen for pludselig var der et træ
i skoven fremad mod venstre, der var meget interessant.

Hun rejser sig på bagbenene og snuser til noget — der på
afstand ligner en jakke — og så kommer der halsgivning.
Jeg tror det gav et mindre spjæt i mig.
”Min hund har noget!” Frem mod Vanja, som heldigvis
stadig bevogtede genstanden på fin vis.
Samme procedure. Øvelse 9 var i hus — py ha.
Og så kom der fart på..
Hvis Vanja havde virket lidt flad efter den levende genstand, skal jeg love for, hun kvikkede op, da manden i
skoven dukkede op og blev råbt an.
Det var sjovt. Fuld fart frem. Efter hende ned ad skovstien
— og dernæst ned ad den næste vej til højre — men stadig
ingen lyd. Hmmm...Hvad sker der?
Er hun hoppet af armen og lunter efter figuranten.
Så lød der et ”AV AV” og lidt efter halsgivning.
Fin vedholdende bevogtning — pænt på plads — igen en
Covid-19 profylaktisk visitation og tilbage med
”forbryderen” til nærmere forhør og varetægt hos
dommerne.
Sidste øvelse var i hus. Vi fik besked om at løbe tilbage til
bilen og give besked til sidste par om at komme på banen.
Jeg svævede nærmest tilbage til bilen i løb.
Lettet, glad —ja ”nærmest lykkelig”.
For det er jo det man bliver — LYKKELIG — når ens
træning lykkedes generelt godt i alle øvelser — og så på
en konkurrencedag!
Jeg fik sunget og hujet den værste rus ud af kroppen, så jeg
tilbage i klubhuset kunne beherske mig og ganske roligt
svare Møller på, hvordan det gik, og han synes at se ud
til at være ganske tilfreds ;-).
Jeg turde dårligt tro på resultatet, da de første lykke-ønskninger kom. Der kunne være regnet forkert ect.
Men resultatet rakte til en 1. plads og en HEL oprykning.
Nu havde vi en ny patruljehund i klubben og en meget
glad hundefører.
Men det resultat kommer jo ikke uden tålmodige og
kyndige trænere og hjælpere! TAK til alle, der har hjulet
mig og troet på mig — selv om der måske ind imellem er
bedt en bøn til de højere magter. Tak til Møller for tillid
og tro på, jeg hen ad vejen kan opbygge de nødvendige
kompetencer for at være en god hundefører.
Træningen fortsætter. Man kan ikke hvile på laurbladene
efter et godt resultat. Det er ingen garanti for næste resultat
— og sværhedsgraden stiger. Men det motiverer.
Pauline og Vanja.

-50% PÅ WEEKENDLEJE AF LIFT*

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

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

Kalkgravsvej 20 . 4000 Roskilde

Se priser og modeller på vores hjemmeside
* Ved afhentning på vores adresse: Sleipnersvej 15, 4100 Ringsted

Hundepension til salg
Beliggende mellem
Frederikssund og Frederiksværk
med 7,2 ha jord
Tvangsauktionslignende vilkår
Dan Mark Ejendomme A/S

Administrationsafdelingen
Hersegade 3
4000 Roskilde

Telefon: 46 30 00 20
Tlf. tid: 11.00-14.00

Discount med holdning
Ved købmandsparret Brian og Katrine
Milnersvej 49- 3400 Hillerød

Æblehavevej 1
3230 Græsted

Tlf. 60 86 01 50
gribskov-tag@mail.dk

Område 2
Områdeledere
SEK. I

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

SEK. II

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

RANDERS

Corona på landet med musik og hund
Af Mathias Jensen

Som musiker i Forsvaret blev jeg allerede sendt hjem dagen
før Danmark lukkede ned.
Det blev hurtigt tydeligt, at der var lange udsigter til at
spille for et live publikum.
Der blev derfor taget initiativ til en række Facebookvideoer, hvor vi hver især spiller hjemme.

Områderedaktør - Grethe Schnell
ph2nyt@gmail.com

Kære læser
Ak, ja Corona-tiden er i skrivende stund stadigvæk over
os, hvilket jo bevirker, at man må være lidt kreativ, når
man skal lave et læseværdigt blad.
Som det fremgår af de kommende sider, vil man i Område
2 bemærke, at det især er Randers PH der er
repræsenteret på siderne, hvilket har sin naturlige
forklaring, - intet materiale fra de andre klubber i området.
Jeg har været i gang med den eksterne harddisk og har
fundet nogle ”gamle” episoder frem, både fra Randers
men også fra fællestræningen i Hampen.

Jeg blev bedt om at lave et indslag med en masse dyr, så
derfor satte jeg mig ud i gedestalden på en taburet med
vores schæfertæve Ica placeret ved siden af og gederne i
baggrunden.

Der er både en utrolig morsom Corona-historie om
Mathias, der sidder ude i stalden sammen med katten,
geder og hunden og spiller på waldhorn,- han har hjemme
arbejdsplads.
Der så småt ved at komme gang i træningen igen i Randers
PH, man er begyndt i svømmehallen og har også været til
lidt træning i skoven.
God fornøjelse med læsningen, - selvom de fleste er gamle
nyheder.
Grethe Schnell
Redaktør Område 2

”Til alt held” var et kid smuttet ud af folden og stod og
kiggede nysgerrigt på Ica,samtidig med vores store hvide
hankat også puslede rundt.
Jeg startede optagelsen og begyndte at spille, vel vidende
at alt nu kunne ske.

område 2
I starten sad alle dyr og betragtede hinanden pænt, lige
indtil Ica skulle hen og se lidt nærmere på kiddet.
Ica er vant til både høns, geder og katte, og de kommer fint
overens, men hun kan også godt lide at følge efter dem og
måske lige give et puf med snuden for at drille.

Så svømmer vi igen
Foto Bo Johansen

Lulu med Ida og Ulla med Hilma tog en tur i svømmehallen til stor nydelse især for hundene
Lulu med Ida

Man er vel en vandhund

Hvad si’r du mor, jeg har vand i det ene øre??

Således også denne gang, for da kiddet begyndte at løbe,
kom Ica i hælene på det og pludselig havde jeg både hund,
kat og gedekid løbende i en cirkel rundt om mig.
”Fantastisk” tænkte jeg, nu kommer der lidt dynamik i
videoen, men jeg fik også ret travlt med at holde mit fokus
på at spille - jeg havde jo kun den ene chance.
Det lykkedes heldigvis, videoen bragte stor morskab på
Facebook, og snart erfarede jeg at næsten hele Randers
PH havde set den!
Det er interessant, at ”noget med dyr” altid er populært
- det ligger instinktivt i os mennesker. Og det er jo netop
derfor, vi bruger så meget tid med vores firebenede
venner, som vi i PH har et kærligt træningssamarbejde
med.

Jeg ryster mig lige!

Så er jeg klar igen

Ulla med Hilma

Skal du ikke i vandet mor??

KAST NU!!!

Med ønsket om mange glade stunder med jeres dyr indtil
vi atter ses til træning.

Område 2
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område 2
Fint besøg på hvalpeholdet 1999/2000
Hvalpeholdet havde besøg af Politiets Hundepatrulje,
hvilket som altid var et stort tilløbsstykke med masser
af succes, - ikke mindst blandt børnene, der fik lov til at
komme ind i patruljevognen og fik en køretur rundt om
huset,- for fuld musik.

Jeg ta’r lige en tur til

det er min apportbuk!!

Den første træningsdag i skoven efter den l-a-n-g-e pause

Hundeførerne gav også opvisning på dagen.
Jørgen Weinkouff – Frank Hovgesen og Henrik Hove stod
for ”showet”

område 2
FÆLLESTRÆNING I HAMPEN
Allerede inden Coronaen var over os, blev årets
fællestræning aflyst på grund af manglende deltager antal.
For os gamle hundeførere var det et af de helt store
højdepunkter i løbet af året, alene luften og naturen på
den jyske hede var utrolig dejlig, og så havde man en hel
weekend, hvor man kun skulle tænke på hunden og sig selv.
Den følgende fotoseancer skulle give lidt et indtryk af,
hvad man egentlig beskæftiger sig med ved
fællestræningen, der var hold på alle niveauer.
Alle fik en masse erfaringer og oplevelser med hjem i
bagagen, bl.a. fordi man havde nye øjne på hunden og
andre instruktører end de daglige hjemme i klubberne.
Det er klart at de største udfordringer med løsning af
samlede øvelser fik Eliteholdet, der bestod af krim- og
vinderhundene.

GLIMT FRA FÆLLESTRÆNING HAMPEN 2013 – 2015 (cirka)

Område 2
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område 2

Der manglede ikke KREATIVITET og udfordringer fra
tilrettelæggernes side.
Her skulle man selv og hunden over åen for at komme
videre i øvelsen, det var ikke for tøsedrenge/piger men alle
kom svævende over åen:

område 2
Året efter skulle man sammen med sin hund og
kammerater ud og padle i gummibåd for at fuldføre
øvelsen,- det gik vist nok også fint, da der først var styr
på båden.

Lidt hyggetid blev det også til.

Område 2
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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

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

GRØNVOLD & SCHOU A/S
www.gogs.dk
Sorøvej 19 - 4200 Slagelse
58 55 44 00

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

AABENRAA AFDELING
Unghundekonkurrence
Lørdag den 2. november, var Aabenraa
Politihundeforening tilrettelægger for
unghundekonkurrence med oprykning, efteråret 2019.
Fra foreningen havde vi i alt 4 hundeførere med i
konkurrencen, Birthe Kücken med Shiva opnåede i alt
166,1 point og en flot 3. plads, samt en ½ oprykning.
På 4. pladsen kom Kenn Lindahl med Kessi, Kenn fik 161,0
point og ligeledes ½ oprykning.
På 6. pladsen med 151,5 point kom, Kjeld Nissen, med
Twixel, hvilket ikke rakte til den sidste halve oprykning.
Jørgen Rasmussen med Quantas indtog 9.pladsen med
144,3 point.
Tilrettelægger for konkurrencen var Erik Jensen.

HORSENS AFDELING

Lidt nyt fra søgegruppen
Jeg blev ringet op i går af søgegruppen i område 3.
Der var blevet ringet fra Flemming efterskole.
Jakob Rasmussen, der arbejder på skolen, kontaktede
søgegruppen, da der mandag aften havde været nogle af
de unge ude for at tage billeder på en rapsmark.
Her var en af pigerne kommet til at trække sine smykker,
der lå i lommen sammen med telefonen, op uden at opdage
det. De havde selv prøvet om de kunne finde smykkerne,
men uden held.
Jakob havde et kort over området hvor marken var.
Efter en snak med Jakob om hvordan han havde mærket
området op og et telefonnummer til den uheldige, tog vi
afsted.
Opmærkningen var rimelig nem at finde, så nu var det op
til min hund, Dinka, at afsøge området.
Ca. 20 cm fra pinden, der viste midten af det formodede
område, lagde Dinka sig ned og markerede for noget, der
var filtret ind i raps/græs.
Det viste sig at være en halskæde og to armbånd!
Vi fik taget kontakt til den uheldige som kom ned til os
og fik sine tabte ting tilbage.
Hun var super glad, og fortalte at hun hele dagen havde
gået og været ked af det og sådan en besked gør det jo
bare meget mere rart at kunne hjælpe.
Nu skal det lige siges at Dinka rent faktisk er gået på
pension og til daglig går og nyder sin alderdom.
Med venlig hilsen
Kasper Andersen
Horsens PH

Vejret viste sig just ikke fra sin gode side, men alle
gennemførte konkurrencen.
Tak til alle, der bidrog til at få konkurrencen afviklet.
Med venlig hilsen
Kjeld Nissen
Aabenraa PH

Pensionisten Dinka

De forsvundne sager

område 3
Fakta om søgegruppen område 3
Formål: Søgegruppen er oprettet for at kunne hjælpe
“hr. og fru Jensen” med at finde bortkomne personlige
effekter. Det kan f.eks. være en pung, nøgler, briller,
høreapparater osv. Medlemmerne af søgegruppen får her
mulighed for at få brugt sin hund på “virkelige” hændelser.
Hvem er vi:
Medlemmer af Dansk Politihundeforening område 3, fra
Sønderborg til Horsens, som har meldt sig frivilligt og som
har aflagt en prøve for at kunne være en del af
søgegruppen her.
Der er IKKE tale om humanitære eftersøgninger.
Hvad vil der foregå i praksis:
Hr. Jensen ringer til koordinatoren for søgegruppen,
Martin Blaabjerg, som så tager kontakt til den
hundefører, der bor tættest på Hr. Jensen.
Hundefører kontakter herefter Hr. Jensen for at aftale
mødested og -tid.
Hvad koster det:
Arbejdet er ulønnet, men der betales kørepenge, svarende
til kr. 2,00 pr. km. tur/retur (max kr. 400,00), dette uanset
om genstanden tilvejebringes.
Her skal det præciseres, at det kan jo ske, at andre har
fundet genstanden forinden.

HADERSLEV AFDELING

Sidste nyt fra Haderslev
Langt om længe fik vi den 20. maj mulighed for at
genoptage træningen på pladsen ved klubhuset.
Vi havde delt banen op i 2 så vi kunne sikre os at
retningslinjerne for afstandskravene kunne overholdes.
Ligeledes var der blevet opsat skilte med retningslinjerne
og den indkøbte håndsprit blev sat frem til fri afbenyttelse.
De fremmødte tog godt imod de nye tiltag, alle var blot
glade for at komme i klubben igen efter at have været
afskåret for træning, konkurrencer og andre
arrangementer.
Vi er også startet op på at renovere klubhuset.
Vi har fået skiftet det ene vindue ud med en stor dør der
kan anvendes som redningsåbning.
Alle tingene i køkkenet er blevet pakket ned, køkkenet er
brækket ud og smidt på en stor trailer.
Når dette her læses skulle vi meget gerne være nået så
langt at al nedbrydning er afsluttet og vi er begyndt at
genopbygge.
Der er også kommet en del nye hundeførere til klubben.
Nogle med helt små hvalpe og andre med voksne hunde.

Hvor kan der søges efter genstande:
Alle tænkelige steder og på alle tænkelige underlag, f.eks.
skove, skråninger, bakker, asfalt, trapper, jord, græs m.v.

Det er dejligt med så mange nye kommende medlemmer.

Genstandens størrelse:
Fra mindre end en 1-krone og op til kuffertstørrelse.

Venlig Hilsen
Haderslev PH Per Skytt Larsen

Velkommen til jer alle.

Tidshorisont:
Vi har mulighed for at kunne finde genstande i rigtig
mange timer efter tabet, sommetider dage, alt afhængigt
af forholdene.
Læs mere på gruppens facebookside
”Søgegruppen område 3 - Dansk Politihundeforening”
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område 3
Fællestræning
Herover sommeren har vi i område 3 planlagt nogle fælles
træningsdage for de hunde og førere der stiller til
udtagelse.
Første samling var i den varme lyng i Gelsbro.
Spor, felt, øvelse 10 med indbygget afdækning og
apportering.
Nogen fandt ud af, hvad de skal træne på, andre hvad de
skal træne mere på. Figuranterne fik genopfrisket deres
evner som sporlæggere, det gik på kryds og tværs

Fortsat go’ sommer!
Marianne Baden

Transport af teknisk udstyr
Kurerkørsel

Full load

Distributionskørsel
Expresskørsel

flemming@flemming-thisgaard.dk

Lantmännen Agro A/S
Lindholm Havnevej 27
5800 Nyborg

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

Tømrermester

Ole Barslund
Mobil 21 21 65 54

Tømrermestrene

Brødrene

BARSLUND

ApS

Stenhuggervej 14 · 5230 Odense M · Tlf. 66 11 31 34 · Fax 66 11 32 25
www.brdr-barslund.dk · E-mail. ole@brdr-barslund.dk

DERFOR SKAL JERN OG METAL GENVINDES
GENVINDING SPARER MILJØET FOR CO2
Det er mindre energikrævende og
forurenende at genanvende jern og
metaller end at fremstille dem fra bunden
- det gør en forskel og skåner miljøet for
unødvendige CO2-udledninger.

Hans Egedes vej 9-11a,
5210 Odense NV
Tlf: 66 16 01 33
Email: info@tc-gulve.dk

Kontakt os i dag eller besøg
os på www.hjhansen.dk

Tlf. + 45 63 10 91 00

Politihundene 86x50 03052013.indd 2

03-05-2013 12:46:11

område 4
Områdeledere

Nyt Nyt Nyt

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

Frank Lux HANSEN, Fåborg PH, er træner/figurant
torsdage 16-18.
Tilmelding via “ODENSE Politihundeforening” interne
Facebookside.
Første gang 18/6 var der 8 hunde fra hvalp til kriminalklassen.
/SRH

Odense

Meddelelse:
Generalforsamling i Odense Politihundeforening 10 juni
2020 på Højstrup
Der var mødt 32 personer
Der skulle vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen.
Valgt:
Riewe Henriksen - 20324866 - nphu@post3.tele.dk (fmd.)
Birgit Hansen - 40261838 - leif-birgit@hansen.tdcadsl.dk
Tillykke med valget

Steen Riewe Henriksen
( Formand )

Frank Hansen, figurant og Bailey

Steen Riewe Henriksen
( Formand )

Bailey i ærmet

OPH medlemmer til generalforsamling

område 4
Middelfart:
En god gang torsdagstræning på vores genåbnede
træningsplads i Middelfart
Heinz var så venlig at komme forbi til en gang
bidetræning i Middelfart en dejlig torsdag i juni.
Og Liam Bravo von Belaja Gora og hundefører
Erik Hedahl Frank var på banen.

Middelfart PH ønsker Schæfergårdens Enzo (Willy)
velkommen.
Hundefører er Heidi K. Christensen som tidligere har haft
hund i Patruljeklassen.
Schæfergårdens Enzo
(Willy)

Fotos: H. Gottwald

Bravo har styr på det

Erik, Bravo og Heinz til en gang træning

Heinz og Bravo har en alvorlig snak

Område 4
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område 4
Off. Ungehundekonkurrence i Nyborg den
21.06.20

PLACERINGER
1.

Merete Mose m. Dederthing Knirke,
Faaborg			175,0 point
Her er der lidt billeder fra off. Ungehundekonkurrence i 2.
Charly Hansen m. Amagers V-bella,
Nyborg.
Nyborg			172,5 point
Der deltog også en hund fra område 3.
3.
Kenn Lindahl m. Kweos Kessi,
Der er billeder af resultatet og stemmingsbilleder.
Åbenrå				169,2 point
4.
Knud Hansen m. Amagers Oliver,
Forside
Om foreningen
Opslagstavler
Lokalafdelinger
Kåringer
Resultater
Politihunden
Kenneller
Eksternt
Billeder sendt af: Steen Riewe Henriksen
Faaborg				152,8 point
5.
Henriette S. Gottwald m. Kochens Ratata,
Middelfart			147,8 point
Resultater fra officielle
Område 4 Unghundeoprykning/Unghundeklasse den 2020-06-21 i Nyborg

konkurrencer

Konkurrence: Unghundeoprykning
Klasse: Unghundeklasse
DKK Nr.
Kåringsnr
Hund

Start
nr
1

DK04766/2016
5/2019
Kochens Ratata

2

Race
køn

Hundefører
Afdeling

Henriette Skjødt
Schæferhund
Gottwald
Han
Middelfart

S
Fra
Hals
e Ø1 Ø2 Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 Ø9 Ø10 Ø11
Point
drag
død
k.
2 0,5 1,0 0,2 0,0 1,0 2,5 0,0 0,0 15,0

1,0 11,0 32,2 147,8 NEJ

DK06384/2016
Schæferhund Charly Hansen
64/2018
Tæve
Nyborg
Amagers V-Bella

2 0,2 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

6,0

7,5 172,5 JA

3

DK03400/2016
72/2019
Dederthing
Knirke

Schæferhund Merete Mose
Tæve
Faaborg

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

0,0

0,0

1,0

5,0 175,0 JA

4

DK02775/2015
9/2017
Amagers Oliver

Schæferhund Knud Eigil Hansen
Han
Faaborg

2 1,0 0,0 0,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0

1,2

0,0 20,0 27,2 152,8 JA

5

DK15806/2017
6/2019
Kweos Kessi

Schæferhund Kenn Lindahl
Tæve
Åbenrå

2 0,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0

0,0

0,0

Stadig i
Alle øvelser
konkurrence afsluttet

Udgået

3,0 10,8 169,2 JA

0 mangler at fuldføre. - Konkurrencen er afsluttet

Dagens resultat
Konkurrence: Unghundeoprykning
Klasse: Unghundeklasse
Placering

Start
nr

Kåringsnr
Hund

Race
køn

Afdeling: Nyborg
Dato: 21-06-2020
Hundefører
Afdeling

S
e
k.

Point

Hals
død

Før

Nu

Ialt

1

3

72/2019
Dederthing Knirke

Schæferhund
Tæve

Merete Mose
Faaborg

2

175,0 JA

Nej

Hel

Hel

2

2

64/2018
Amagers V-Bella

Schæferhund
Tæve

Charly Hansen
Nyborg

2

172,5 JA

Nej

Hel

Hel

3

5

6/2019
Kweos Kessi

Schæferhund
Tæve

Kenn Lindahl
Åbenrå

2

169,2 JA

1/2

1/2

Hel

4

4

9/2017
Amagers Oliver

Schæferhund
Han

Knud Eigil Hansen
Faaborg

2

152,8 JA

1/2

1

5/2019
Kochens Ratata

Schæferhund
Han

Henriette Skjødt Gottwald
Middelfart

2

147,8 NEJ

1/2

5

Resultater er hentet fra www.danskpolitihundeforening.dk med tilladele.
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DANSK MILJØFORBEDRING A/S
Beredskabsvej 19, DK - 2640 Hedehusene
Telefon: +45 7070 2480
E-mail: info@damifo.dk

SBC-inter ApS
Håndværkerbakken 17
DK-2630 Taastrup
tlf: 4053 0366 og tlf: 2625 1766
post@sbc-inter.dkhttp://sbc-inter.dk/

VIGGO PETERSENS
Eftf. A/S
Letlands allé 3 opg. 47
2630 Tåstrup

More Electronics ApS
Lyngager 10 C
DK-2605 Brøndby, Denmark
TLF: +45 43 29 06 00
Email: denmark@moreelectronics.dk

TOTALAFFALD

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

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

DanContainer A/S
Orient Plads 1, Mezz. DK-2150 Nordhavn
Danmark
Tlf. +45 7023 4100
cph@dancontainer.dk

Translatør
Richard Bunimowicz
Vagtelvej 3. st. th 1925 Frederiksberg
mail: rbun@mail.dk
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EN ANDERLEDES KOGEBOG
Den første bog i serien byder på inspirerende opskrifter og spændene fortællinger fra.
Kirsten Siggaard, Marie Carmen Koppel, MC Einar, Niklas Lykke, Hanne Fischer,
Nulle, Thomas Dannemand, Jesper Juul, Ebbe Munk, Benjamin Koppel, Sussi & Leo,

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

Allerede fra de første år har der været klubhus på stedet, og
i 1948 nævnes indkøb af flag til flagstangen ved klubhuset.
Klubhuset er naturligvis blevet ombygget og udvidet i flere
omgange, bl.a. i 1967 hvor der afholdes byggemøder om
færdiggørelse, installation af el m.v.
Foreningen udfører jævnligt bevogtningsopgaver i forbindelse med arrangementer i byen, byfester og lignende,
ligesom protokollerne beskriver både vejrlig og andet ved
bevogtning på Nisseringen i forbindelse med motorløb.
Indtægter herfra benyttes bl.a. til etablering af den kloakledning, som i dag er under udbygning.

NÆSTVED AFDELING
Dansk Politihundeforening Næstved afdeling bliver 75 år.
Efter forudgående annoncering i samtlige Næstved-aviser,
og på foranledning af Otto Pedersen, mødte 28 personer
op på Axelhus tirsdag den 31/8 1945, med henblik på
stiftelse af Næstved afdeling af
Dansk Politihundeforening.
Samme aften indmeldtes 29 medlemmer.

Renovering/udbygning af kloakledning, (2020).

Udover lydighedskurser og opvisninger, har der gennem
tiden været forskellige tiltag i foreningen. I 1958 vedtog
man at forsøge sig med indkøb af en drægtig tæve fra
København. Det gik godt; tæven fik 10 hvalpe den 14/9,
og alle hvalpe blev solgt.

Et kig ud over arealerne.

Det var starten på det vi i dag kalder PH Næstved, og
læsning af de gamle protokoller giver interessante
oplysninger og anledning til små smil. F.eks. har
træningspladsen, helt tilbage fra den tid, ligget på samme
arealer som i dag.
Dengang var det en aftale med militæret, der bød på den
mulighed, og hvis der var hejst “bolde” i de gul/sorte
stolper, advarede de om skydning i terrænet.
Man kunne også pludselig støde på menneskestore
silhuetter i metal, opstillet som mål.

Flemming Jakobsen og Bella (i 1960’erne).

område 5
Og så er der beretningen om avisdrengen, der begyndte
at træne ikke så venlige hunde, som han mødte på sin
avisrute (gengivet med tilladelse fra Flemming Jakobsen.
Rosenvej 14 var den næste på avisruten.
En schæferhund springer frem i sin lænke, spærrer
adgangen til brevsprækken og viser tænder.
En gammel, krumbøjet mand kommer frem i døren, halter
forbi sin hund og modtager med stenet ansigt og rystende
hånd, avisen.
“Bella er ikke så venligsindet; hun passer på sin mor, der
ligger syg, og vi ønsker ingen ubudne gæster.
Hvad hedder så det nye avisbud?” spørger han hæst.
“Flemming. Hvor gammel er Bella?”
“7 år.”
“Jeg er 12. Må hun få et kødben fra slagteren i morgen?”
“Det går nok, og avisen putter du i trækassen, der hænger
derhenne i pæretræet.”
Sådan startede det for Flemming, der i avisen havde læst
om Dansk Politihundeforenings 12 ugers lydighedskursus.
- Glad og stolt med Bella i kort snor når han på første
træningsaften frem til det militære terræn ved klubhuset
for enden af Fasanvej. “I er gået forkert.
Det her er ikke for børn, og den hund er syg i hovedet”,
vrisser en sur mand i store gummistøvler.
“Det er dernede, det foregår”, siger murer-Børge, der
kommer gående i murertøj med den største og flotteste
schæferhan - UDEN SNOR.
“Jamen, der står en høj mand og siger at .….”
får Flemming fremstammet.
”Jamen, jamen, jamen – det er bare Dahlmann!
Kom med mig, så skal vi nok få sat skik på din hund.
Hun er køn. Hvad hedder hun?”
“Bella” svarer Flemming og er glad igen.

Et halvt år senere:

Men de gamle protokoller
afspejler også
diskussioner, som dem vi
har i dag; omkring køb af
ekspertise udefra i
forbindelse med
bidearbejde, omkring ikke
stambogsførte hunde,
omkring indtægter og
investeringer og så videre.
I dag er Dansk Politihundeforening Næstved afdeling
en forening der, som mange
andre foreninger, kæmper Møller’s Django, ejet af Flemfor at bevare medlemstallet og
ming Jakobsen.
de enkelte medlemmers
engagement i foreningslivet.
En del yngre medlemmer er kommet til de senere år,
heldigvis, og i forbindelse med foreningens gennemførelse
af lydighedskurser kæmper de en brav kamp i konkurrence
med mange private udbydere af lignende kurser.
Jubilæet markeres ved åbent klubhus mandag den 31/8
fra kl. 17, og alle med interesse i hundearbejde og vore
naboer m.fl. er velkomne!
Der vil være mulighed for at købe en grillpølse med
tilbehør og noget koldt at drikke.
I løbet af aftenen vil der foregå forskellige aktiviteter.

Ny hund i klubben
Så er der kommet endnu en lille vaps i Næstved PH. Lisbeth
Dahl har hentet Epo hjem til Havrebjerg her i juni måned.
Her skal i få et billede af den lille charmebøf.

Nybørstet og smuk, fri ved cykel i langsomt tempo ned
ad Fasanvej: Bellas store dag! For et halvt år siden en
farlig lænkehund - i dag for dommeren og vise, hvad hun
har lært.
Lydighed, apportering, spring, spor, eftersøgning og
anholdelsesopgaver. - “Dagens bedste resultat er 8- årige
Bella”, proklamerer politiassistent Helsted Mortensen fra
Nykøbing Falster, der kårer årets politihunde. “Godt gået,
Flemming”, siger murer-Børge med Jack ved sin side, og
Flemming er naturligvis stolt som en pave.
Beretningen er fra før 1970, og Flemming Jakobsen
trænede senere andre hunde i PH Næstved, og var aktiv
som instruktør og dommer.
I dag er Flemming aktiv i Tønder PH, og arbejder frem
mod kåring af hans dejlige schæfer Django.

Lisbeth og Epo
Område 5
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område 5
Unghundeoprykningen 21. juni
Endelig!
Efter flere måneders stilstand, kunne der igen afholdes konkurrencer.
Unghundenes oprykning nåede området ikke atafholde før lock-down. Så den. 21. juni blev der afholdt
unghundeoprykning i Nykøbing og Ringsted afdeling.

Resultaterne fra Nykøbing:

Resultaterne fra Ringsted:

1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Axel Ahm m. Sch-Ca Bobby,
Østsjælland
162,4 point og ½+ ½ oprykning
Gorm Andernsen, Møllers Wil-Tøsen,
Nyk. F.		
160,7 point
Lyal Dulum m. Aslan,
Næstved		
159,0 ½ oprykning
Claus S. Jensen m. Le-Wans Ero,
Østsj.		154,6 point
Claus G. Ludvigsen m. Lærkbo´s Jasko,
Nyk. F. 		
148,3 point
Søren Larsen m. Team Kratmosen Boxster,
Nakskov
144,4 point
Palle Hansen m. Naboens Bentley,
Østsj. 		
135,5 point

Gorm og Tøsen i gang med rundering. Foto Jytte Vognsvend

2.
3.
4.
5.
6.

Marianne Larsen m. Flottenheimer Uron,
Ringsted			151,7 point
Marianne Jensen m. Felukkas Kari,
Ringsted		
140,3 point
Bent Hougesen m. Jinks Clever Fox,
Kalundborg		140,2 point
Henning V. Pedersen m. Disagers Ratis,
Slagelse			137,1 point
Hans-Jørgen Olsen m. Jen-Agers Prins,
Ringsted			132,0 point
Ole L. Jensen m. Sch-Ca Rikke,
Slagelse			122,6 point

Axel Ahm og Bobby på felt

Præmiemodtagerne fra venstre: Gorm, Axel og Lyal

Husker du at passe på dig?
Vores Ulykkesforsikring kan hjælpe dig,
hvis du kommer fysisk til skade...

Med Vores Ulykkesforsikring passer du godt på dig selv.
Kommer du fysisk til skade, kan du nemlig få økonomisk
hjælp til behandling eller erstatning ved varige mén.
I en svær tid kan det give dig mere tryghed og overskud
- og lige nu kan du have færre bekymringer.

Vandsjov i verdensklasse
Lalandia Aquadome™ er et tropisk vandland fyldt med
vandsjov for store og små. Hop i bølgen blå, sus af sted
i de mange vandrutsjebaner, og nyd vores bassiner
og spapools for hele familien. Oplev også de sjove
aktiviteter, hyggelige spisesteder og spændende butikker
i feriecentret.
Se åbningstider og priser på lalandia.dk
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område
66
område
Områdeledere
SEK. I

Mette Lindegaard
Tlf. 22 16 02 63 - melihund01@gmail.com

SEK. II

Mikkel Othar Olsen
Tlf. 51 92 03 91 - mikkelothar@gmail.com
Områderedaktør - Line Holm Hels
Linehels@hotmail.com
Område kasserer: Maj-Britt Andersn
omr6kass@hotmail.com - Tlf.: 2859 7577
Bank 1551 8348111

Mindeord over Torben Petersen.
Dybt berørte modtog vi i Skovbo torsdag den 7. maj underretning om vort medlem Torben Petersens alt for
tidlige død kort før sin 62 års fødselsdag.
Efter kort tids indlæggelse på hospital var Torben afgået ved døden samme morgen.
Underretningen om hans indlæggelse en uge tidligere kom den gang meget overraskende.
Torben havde ikke vist tegn til at være ramt af alvorlig sygdom.
Da underretningen om hans død kom, ramte den derfor ubarmhjertigt hårdt og med stor sorg.
Ved Torbens bortgang har vi mistet et medlem, som var kendt over hele landet for sin venlighed, åbenhed,
hjælpsomhed og hundefaglige dygtighed.
Torben var gennem årene instruktør ved utallige seminarer og træningssamlinger over hele landet, og han
havde noget at have det i. Han var dommer- og figurantuddannet, havde selv ført hund til vinderklasse og
havde deltaget i Danmarksmesterskaberne.
Den hund han satte det største aftryk med var nok Hulgaards Tito, hvilket også kan ses i den mailadresse
han siden benyttede.
Torben blev indmeldt i foreningen i 1992. Han var nogle år i København afdeling inden han omkring årtusindskiftet flyttede til Skovbo.
Han blev en ægte Skovboer og var meget vellidt og velanset i afdelingen.
Vi vil savne Torben, men han er gemt i vor erindring og hvor Skovboere mødes vil Torben blive mindet.
Medfølelse og varme tanker går til Torbens efterladte.

Æret være Torbens minde.
-

Keld Andersen, Skovbo

Torben blev bisat fredag d. 22 maj.

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

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

Geminivej 10, 2670 Greve

Dansk politihundeforenings Hovedbestyrelse

Næstformand/
Sekretær

Formand

Jørgen W. Petersen

Eskildsvej 8
8960 Randers SØ
Mob. 51 80 87 34
sekretariat@danskpolitihundeforening.dk

Lars Bræmhøj

Erik Goth-Eriksen
Tlf. 42 22 14 25
Snogebækvej 10
4600 Køge
erikgotheriksen@
gmail.com

Palle Lorentzen

Jan Binger Lindgaard

Jan Verner Larsen

Tlf. 21 62 86 40
blommehaven41@
gmail.com

Tlf. 21 69 59 24
lindgaard@sport.dk

Telefon: 2295 9378
janverner@msn.com

Lærkevej 24
3650 Ølstykke

Blommehaven 41,
4800 Nykøbing F.

Køllegårdsvej 13
2730 Herlev

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

Klempegårdsvej 73
4140 Borup
Tlf. 22 64 21 86
bjevs@cool.dk

Hovedkasserer/
dommerkartotek
Bo Rasmussen

Møller Meyers Vej 12
8240 Risskov
Mob. 24 66 89 93
kassereren@dansk
politihundeforening.dk
Bank: 1551-3442046867

Dommer & programudvalg

Arbejdsudvalg Sektion I
Jan Verner Larsen - Køllegårdsvej 13,2730 Herlev
Telefon: 2295 9378 - janverner@msn.com
Mads S. Christensen
Koldemosevej 37
4180 Sorø
mob. 2288 5133
mads.skorup@gmail.com

stambogsfører
Søren Bjeverskov

Torben Dalsgaard
Andersen
Tlf. 41 32 81 70,
katch@stofanet.dk

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

Sten Holst-Christensen
stenskovbo@gmail.com
Tlf. 27 28 80 80

Arbejdsudvalg Sektion II
Jan Binger Lindgaard - Lærkevej 24 - 3650 Ølstykke
Tlf. 21 69 59 24 - lindgaard@sport.dk

Didde Stærk Riber
Trunderupgade 6,
5772 Kværndrup
mob. 2862 4669
didderiber@
get2net.dk

John Hansen
Telefon:
20680970
E-mail: fix@
stofanet.dk

Carsten Steen Hansen

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

Dansk Phf hjemmeside : www.danskpolitihundeforening.dk
Webmaster : webmaster@danskpolitihundeforening.dk

Tak til vores sponsorer
Aalykke Markiser ApS	
5772 Kværndrup

Dansk Klima Center ApS	
4700 Næstved

J.H. Administration
2800 Kgs. Lyngby

Ringsted Gulvservice
4100 Ringsted

Skovgaard vvs A/S	
2860 Søborg

Vestfyn Undervognscenter
5560 Aarup

Bøgelund Maskinstation
7700 Thisted

Korup VVS	
5200 Odense V

Rye's Malerfirma
2670 Greve

Mads Bonderup A/S	
2640 Hedehusene

Snedkermester Kasper Nielsen
2600 Glostrup

Serridslev Tanktransport A/S	
8300 Odder

Præmal Industrilakering A/S	
2860 Søborg

REalVISION	
8000 Århus

A.C. Ørssleff Chartering A/S	
2970 Hørsholm

Borkes Entreprenør ApS	
8600 Silkeborg

P. T. Fundering ApS	
4030 Tune

Vesterbo Huse A/S	
8362 Hørning

Scanfilter A/S	
2640 Hedehusene

Rørholt Maskinsnedkeri
9330 Dronninglund

Bygge & Anlægsentreprenør Leif Petersen
3100 Hornbæk

Revisorsamarbejdet Amager www.revisamamager.dk
2770 Kastrup

PRESTIGE

HØJKVALITETS
HUNDEFODER
PROBIOTIC ACTIVE
BENEFIT
Giver en god &
stabil fordøjelser.

SPAR

20%

på vores webshop med
rabatkoden POL20

MARINE ACTIVE
BENEFIT

Gælder t.o.m.
31.12.2020

Omega 3, aminosyrer &
biopepteder giver en
sund & skinnende pels.

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

Du har produktet
... Vi har løsningen
Nemco er eksklusiv leverandør for førende
internationale producenter. Vi leverer løsninger
til fødevareindustrien - maskiner, teknisk udstyr,
folie, krympeposer og service.
Ingen opgave er for stor eller for lille. Vi
leverer alt fra enkeltstående maskiner til hele
produktionslinjer - uanset om kunden er en
stor eller mindre producent.
Du kan regne med Nemco fra rådgivning til
levering, opstilling, indkøring og efterfølgende
service.

Løsninger til fødevareindustrien
Nemco Machinery A/S
Lyngager 13 | DK-2605 Brøndby
Telefon: 4345 6000
www.nemco.dk

