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leder

sPrit, stigegolf og de tre bukke bruse
 
Mange har – som jeg – sikkert holdt deres ferie i det danske 
ferieparadis under vekslende temperaturer og 
nedbørsfrekvens. Men der er også solstråler i den historie. 

Mange har undgået at skulle have sin elskede hund pas-
set, ingen diskussioner om, hvor i verden man skulle rejse 
hen, og ikke mindst muligheden for hundetræning, for her 
er det ligefrem en fordel, at varmen ikke pumper hunden 
flad for tidligt. Når det så er sagt, håber jeg, at der næste 
år bliver plads til, at de der ønsker det, kan få et par rejser 
til de sydlige himmelstrøg.
 
I kan glæde jer til at læse det blad, som I nu sidder med. 
Der er et sandt blomsterhav af gode, lærerrige og 
spændende artikler, som man kan nyde indholdet af. 
Det emmer nemlig af, at træningen og konkurrencerne nu 
har fået et gevaldigt løft ovenpå et corona-forår, hvor det 
var småt med aktiviteterne.  
Mange nye artikler er suppleret med glade oplevelser fra 
før corona-tiden, men fælles for indholdet er, at det er 
oplevelser, hvor man både kan genkende 
politihundeforeningens DNA med sjove, spændende
træninger og konkurrencer, men også få inspiration til 
fortsatte øvelser og aktiviteter.
 
Flere har været ude og lave miljøtræning med hundene, 
og her har kreativiteten virkelig fået rum. 
Et sted at opleve nye indtryk har eksempelvis været i 
Sommerland Sjælland, og her i bladet kan I læse om, 
hvordan ens hund reagerer, når den i bedste Bukke Bruse 
stil i fine ”trip-trap” trin tramper på den store, grimme, 
sorte trolds bro, og efterfølgende stilles til regnskab. 

Andre har holdt sjove events, hvor konkurrencerne har 
haft et helt specielt præg, herunder stigegolf og agility 
forhindringsbane.
 

Der er naturligvis også beskrivelser af de mange 
oprykningskonkurrencer, som har været afholdt, og det er 
generelt en stor glæde at læse, hvordan foreningens 
medlemmer har manglet træningen, sammenholdet og 
kammeratskabet i den tid, hvor corona-virus lod 
foreningens aktiviteter ligge stille hen.
Det vidner nemlig om, at vi i foreningen har det rigtig 
godt i hinandens selskab, og det er værd at huske, også 
når der opstår små irritationer, som aldrig må få lov at 
vokse sig store. Omkring oprykningskonkurrencer kan I 
blandt andet læse et glimrende indlæg om opstart af en 
hund med den ambition at komme i patruljeklassen, selv 
om hunden et stykke inde i forløbet ikke engang gider gø 
af en papkasse. 
Et stort arbejde med et klart mål, men spørgsmålet er 
naturligvis, om det lykkedes for hundepigen Itsi at nå 
patruljeklassen?
 
Jeg er rigtig glad for at læse om de mange aktiviteter, men 
specielt glæder det mig, hvordan man fortsat har den fulde 
opmærksomhed på de anbefalinger, der skal medvirke til 
at holde corona på afstand. Sprit er blevet den nye store 
medspiller i konkurrencerne. 
Jeg tror efterhånden, man kan blive træt af at høre om 
coronavirus, afstand, afspritning mv., men den seneste tid 
bekræfter desværre, at det ikke er tiden, hvor vi skal vi skal 
blive slappe i koderne omkring disse hensyn, for 
smittetallene har potentiale til at stige igen, og ingen af 
os ønsker vel at komme tilbage til den situation, som vi 
havde i foråret. Der skal derfor lyde en stor tak til de mange 
medlemmer, som fortsat tager den forebyggende indsats i 
forhold til corona-virus alvorligt.
 
”Bille” er igen på banen med et indlæg. 
Denne gang vurderes hundelovens bestemmelser omkring 
skambid, men samtidig sætter han alle hundeførere på 
prøve i forhold til, hvad de tre KKK inden for opdragelse/
uddannelse står for. Skulle nogen mod forventning ikke 
havde de tre KKK inden på nethinden, skal I ikke fortvivle. 

Svaret fremgår nederst i ”Billes” artikel.
 
Og så står DM 2020 lige for døren. Vi er ved at være klar 
til at åbne dørene for både de, der har kvalificeret sig, de 
uundværlige hjælpere og de forhåbentlig mange tilskuere. 
Så håber vi igen på et brag af et danmarksmesterskab, hvor 
intensiteten, sammenholdet og de gode oplevelser igen vil 
være noget, som vi kan tale om i foreningen – også længe 
efter at DM er afsluttet.
 
Lars Bræmhøj
Formand
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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.  



onkel bille fortæller

det kan gå så gruelig galt!

Selv om du måske ikke lige er den, der læser 
dyrlægeartikler i diverse blade, så er det måske en god ide 
lige netop at læse denne artikel idet det kan gøre forskellen 
om din hund skal dø eller ej.

Af alle dyr er hunden den eneste som har sin egen lov. 
Der findes for eksempel ikke en ”hestelov”, en ”kanin-, 
ko-, griselov” eller for den sags skyld heller ingen 
”kattelov”. 

hunden har sin egen lov…
Måske fordi hunden står os særligt nær eller måske fordi 
der er så mange aspekter omkring en hund så det kræver 
lovgivning. Det ved kun politikerne som har udformet 
loven. Personligt mener jeg at det er ok med en hundelov. 
Jeg mener dog også, at hvis bare alle kunne opdrage/
uddanne deres hunde korrekt så ville hundeloven måske 
ikke komme til anvendelse så ofte. 

Hvis du ved hvad de tre KKK* inden for opdragelse/
uddannelse betyder så er du godt med. Hvis du ikke ved 
hvad de betyder så mangler du efter min mening noget i 
din viden om hundeopdragelse og -uddannelse. 

I året 2014 blev ”Lov om hunde” eller ”Hundeloven”, om 
du vil, revideret. Senere er der kommet lovbekendtgørelser 
om loven. Den sidste er efter min mening 
lovbekendtgørelse nr. 1373 af 30. november 2017. 
Altså en temmelig ”frisk/ny” lovbekendtgørelse.

Hvis du en dag alligevel sider og kikker på din PC så find 
hundeloven frem og læs den lige. 
Den er ikke så lang.
 Mest kendt er hundeloven vel nok på grund af de forbudte 
racer, men den er også en stor hjælp i dagligdagen for at 
beskytte både dig, andre mennesker, din hund og andre 
hunde, så vi alle kan leve et godt, fredeligt og vidunderligt 
liv sammen med hundene.

Men hundeloven er meget mere end det. Det jeg vil omtale 
i denne lille artikel, er det i hundeloven som vel nok kan 
koste livet for en helt almindelig (din) hund hvis uheldet 
er ude og det så går grueligt galt. 

Derfor er det helt godt, synes jeg, hvis du lige læser det 
følgende og lige sætter din godt ind i det jeg skriver. 

Måske kan du finde bedre forklaringer et andet sted, så 
gør du bare det. 

Hvad er det så jeg så gerne vil hjælpe dig med? Jo, det er 
hvis du /din hud bliver involveret i en skambidnings sag 
hvor enten din hund er den der skambider eller hvor det 
er din hund som bliver skambidt. 

Det jeg hæfter mig ved i hundelovens § 6 stk. 5 
”skambidnings paragraffen” er at der står: 

 ”hvis …… har bidt et menneske eller en hund … ”.  
Jeg kan ikke nogen steder se at andre dyr er nævnt. 
Dvs.  (sådan tolker jeg det) at skambidningsparagraffen 
kun omhandler skambidning af mennesker og hunde.
Andre dyr der ”skambides eller dræbes ” må falde ind 
under andre paragraffer. Hvis der er tale om skambidning 
så står der desuden i denne samme paragraf (§6. stk5) at 
så SKAL politidirektøren lade hunden aflive. 

Lad os lige tage hele §6 stk. 5 i hele sin ordlyd:
Hvis en hund ved et overfald eller ved anden uacceptabel 
og farlig adfærd har bidt et menneske eller en anden hund, 
og hvis biddet kan betegnes som skambid, skal 
politidirektøren lade hunden aflive.

Dette er hårdt og kontant og kan altså ikke diskuteres. 
Det eneste der kan diskuteres er om der er tale om
skambidning eller ej og det er den behandlende dyrlæge 
eller læge som beskriver læsionerne/skaderne og dette dan-
ner så grundlag for at kunne afgøre om der er tale om  
skambidning eller ej.  

Det er derfor vigtigt at alle dyrlæger og læger er i stand 
til at afgøre dette, hvis der kommer et skadet menneske 
eller hund til behandling. Og dette kan da i sagens natur 
måske være svært. 

Derfor har dyrlægeforeningen lagt et skema til registrering 
af skambidning ud på deres hjemmeside. 

For at få dette skema behøver man ikke at logge sig ind. 
Det kan bare hentes. Jeg har taget et billede af skemaet og 
vedlagt denne lille artikel. Jeg vil stærkt anbefale at alle 
bruger dette skema i bidsager så man altid kan gå tilbage 
og se hvad er var sket. 

Desuden anbefaler jeg at der tages så mange billeder at 
den skadelidte både før og efter behandling.
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Men hvad er skaMbidning?

Puha!  Nu kommer det og det er min fortolkning baseret 
på vedledning/artikler fra dyrlægeforeningen, så det kan 
være at andre har en anden opfattelse af skambidning. 
Allerførst det der står skrevet officielt om skambidning:

Flere dybe, punktformede sår, der når dybt ned i 
underhuden eller penetrer ned i muskulatur; det skal
 tydeligt fremgå, at der er tale om flere bid, og at det er 
foregået med nogen voldsomhed, eller udrivning 
(dyb flænge) i underhud/muskulatur 
(altså ikke kun i huden/skindet), 

eller 
bidlæsioner, der medfører tab af væv (bortset fra 
ubetydelige skader på hundeører) 

eller
bidlæsioner, der medfører døden, herunder situationer, 
hvor en hund rusker en anden hund til døde, uden at 
biddet i sig selv har givet anledning til skader af en 
karakter, som beskrevet i de foregående tre punkter.

Det er så selve skambidningen og ligger det helt fast, at der 
er tale om skambidning så skal  hunden aflives. 

Så er der alle de andre bidsager og dermed følgende 
”gråzoner”. Her kan politiet indhente oplysninger fra læge 
eller dyrlæge om bidskaden. 
Altså en sagkyndig som så ikke nødvendigvis er den 
behandlende læge eller dyrlæge. 
Hvis en hund bider et menneske eller en hund, er det 
politiet, der konkret vurderer og afgør om en hund skal 
aflives. Desuden kan en ejer af hunden der har bidt
 forlange en hundesagkyndiges undersøgelse, inden
politiet træffer en afgørelse. 
Her skal undersøgelsen ved bidepisoden og omstændig-
hederne medinddrages for eksempel om det er sket i leg, 
forsvar eller lignende.

Der skal være tale om to kriterier: 
Hundens adfærd og selve skaden. 

Sagt med andre ord så skal det afgøres: om 
•	 er	der	er	tale	om	overfald	eller	en	farlig	adfærd?	
•	 er	der	tale	om	skambidning?

Min egen tolkning er også at hvis en hund beordres til 
at bide af en eller anden tvungen årsag så kan der aldrig 
være tale om skambidning eller aggressiv adfærd, så har 
den ”bare” udført en ordre, som så for eksempel har givet 
en alvorlig skade eller døden til følge. 

For mig er skambidning en følge af en aggressiv og
 ukontrolleret handling. 
For mig skal der også være tegn på denne ukontrollerede 
handling for eksempel flere bidskader på samme dyr/
menneske.

Pas godt på din hund, så passer den godt på dig.

Knus fra Bille

*KKK kærlighed, krav og konsekvens.



brogaardens foder gør en forskel
foderskiftet gJorde forskellen! 

”Jeg har i 2 måneder prøvefodret med Prestige Junior 
Maxi.  Django er vild med det. Den anbefalede dagsration 
+ *godbidder har bragt ham i flot foderstand. 
Hverken tyk eller tynd men nøjagtig, som han skal være. 
Havde før en ok pels, der i dag er langt flottere.”

Brogaarden er en af landets førende virksomheder 
indenfor salg af dyrefoder og rådgivning om ernæring. 
Det er ikke længere kun hestefolk, der har glæde af 
foderrådgivningen også zoologiske haver, skoler, 
universiteter og virksomheder i forskningsindustrien 
bruger Brogaardens specialister når fodringsmæssige 
spørgsmål skal besvares. 

Nu har vi glæden af også at kunne tilbyde kvalitetsfoder 
til hund og kat, det er 3 forskellige serier fra det 
Franske Pro-Nutrition, som har over 50 års erfaring med 
udvikling af foder til dyr. I denne forbindelse søgte vi 
tilbage i marts måned, i samarbejde med ”Politihunden”, 
kandidater til at afprøve vores foder. 

Vi fik flere positive tilbagemeldinger og udvalgte kandi-
dater til afprøvningen. 

Hundene er alle aktive brugshunde af racen schæferhund 
fra alderen 9 måneder til 10 år. 
Alle ejere har fået grundig rådgivning og vejledning af 
vores Aut. veterinærsygeplejerske til at vælge præcis det 
foder, der passer til deres hunds behov og aktivitetsniveau. 

Her et par af alle de positive tilbagemeldinger: 

Prestige Junior Maxi
Jeg har i 2 måneder prøvefodret med Prestige Junior Maxi.  
Django er vild med det. Den anbefalede dagsration + * 
godbidder har bragt ham i flot foderstand. 
Hverken tyk eller tynd men nøjagtig, som han skal være. 
Havde før en ok pels, der i dag er flottere.
* Har besluttet at bruge Prestige Energy Sport som 
godbidder.
/ FLemming jakoBsen. django, schæFerhund. 

Ordinære sektionsmøder afholdes for henholdsvis sektion I og II 
lørdag den 26. september 2020 kl. 17.00 på

Gjern Kultur- og Idrætscenter
Skovvejen 6
8883 Gjern 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Udvalgsformanden aflægger beretning om sektionsarbejde
5. Indkomne forslag
6. Valg af udvalgsmedlemmer i henhold til vedtægterne
•	 På	valg	er	formand	Jan	Verner	Larsen	sek.	I	-	er	villig	til	genvalg	
•	 På	valg	er	formand	Jan	Lindgaard	sek.	II	-	er	villig	til	genvalg
7. Valg af suppleant
•	 	sek.	I
•	 	Sek.	ll
8. Meddelelser om valg af områdeledere og repræsentanter
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på sektionsmøderne, skal indsendes til udvalgsformanden senest 3 uger før mødets 
afholdelse.

ordinære sektionsMøder sek. 1 & 2
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Prestige energy sPort 
Duncan på 2 år var til den lidt tynde side. Samtidig havde 
han et underligt afføringsmønster, 4-5 gange hver morgen 
hvoraf det sidste var nærmest vand.  Vi testede derfor 
Prestige energy sport og han tog hurtigt på, elsker foderet 
og har fået normal afføring. 
/ Birgit mandrup-pouLsen. duncan, 
schæFerhund. 

Prestige energy sPort
Team Englund´s Nimbus startede med en mat pels, der 
fælled rigtig meget og var fedtet, hans energi har egentlig 
været fin.
Vi var så heldige at blive udvalgt til at prøve Brogaarden 
Prestige Energy sport. Pillerne er dejligt store, sådan at 
han tygger lidt mere på dem, i stedet for bare at sluge 
dem hele, de er også gode at træne med pga. størrelsen. 
En del af træningen med Nimbus foregår nemlig med hans 
madration.
Nimbus er rigtig glad for foderet, der bliver spist op hver 
gang og han har fået mere glans i pelsen og har taget på og 
er blevet bredere og mere som en hanhund skal være, og 
energien er i top. Hans mave fungerer fint på foderet, men 
vi fordeler rationen på 2 måltider da han ikke, kan have 
så meget i maven på en gang, og dette fungere fint for os.
Fodret får den bedste anbefaling herfra, vi er samtidigt så 
glade for Brogaardens hundefoder, at vi sat vores avlstæve 
og kommende kuld på Purelife Puppy
/ team engLund / Lea jensen. nimBus,
 schæFerhund. 

Generelt har hundene været glade for foderet og ejerne 
har set en positiv ændring i både energi, huld og afføring. 

Disse ændringer, ser man pga. foderets sammensætning. 
Foderet indeholder kød fra flere forskellige animalske 
kødkilder, det giver en god synergi at proteinet har 
forskellig oprindelse.
Råvarerne er alle af god kvalitet og der er ikke brugt 
animalske biprodukter. 
Dette giver en høj fordøjelighed, fordi huden ikke skal 
bruge unødig energi på nedbrydelse af foderet, men i stedet 
kan bruge den tilgængelige energi til at arbejde og sætte 
muskler. Den anden positive vinkel, er at med høj 
udnyttelse af foderet kommer der mindre afføring. 

Prestigefoderet understøtter en sund mave- tarmflora, ved 
den unikke kombination af både præ- og probiotika. 
Probiotika er forskellig fra præbiotika. 

Probiotika er levende mikroorganismer, mens præbiotika 
er stoffer, der positivt påvirker udviklingen af 
tarmmikrofloraen. 

Præbiotika bliver ofte kaldt probiotikas ”madpakke”, og 
dækker over en bred og varieret gruppe af ingredienser 
som fructo-oligosaccarider (FOS), opløselige fiberkilder 
(roepulp), såvel som andre forbindelser såsom gær og gær 
cellevægge og endda planteekstrakter. 

Hundens pels genspejler trivsel og sundhed, og det er der-
for altid dejligt med tilbagemeldinger, hvor man har fået 
et iøjnefaldende resultat. 

Prestigefoderet har gode kilder til at styrke hudbarrieren 
og pelskvaliteten. 

Dette i form af højt indhold af omega 3 og 6, fra
 dybhavsfisk og hørfrø gjort nemmere tilgængeligt ved den 
patenterede teknologi Marine Active Benefit. 

Derudover har det også både biotin og chelateret zink. 
Ved at zink er chelateret optages det nemmere af det organ 
det er tiltænkt - i dette tilfælde pelsen, og man får dermed 
stimuleret en bedre hårvækst. 

Vil du vide mere om mulighederne for dit dyr, kontakt os 
gerne, eller se mere på www.brogaarden.eu
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Et univers af tekniske løsninger

EL:CON Århus A/S
Tel 7222 0666
aarhus@elcon-as.dk
www.elcon-as.dk

Kompetent service 
- døgnet rundt

Tel 7222 0666





Område 1
Områdeledere

SeK. I
pt, ingen 

SeK. II
Møller Christensen
Tlf. 40315213 
kennelmc@outlook.dk

Områderedaktør -Mette Dalsgaard Thomsens
m.j.thomsen@klarupnet.dk 
Tlf 41 93 02 00

dronninglund 

billeder fra lydighedstræningen.

Parkeringspladsen en almindelig onsdag i juli

Carsten / Betsy og Nick / Junior

Marianne og Hejs BidearbejdeNiels og Wendy

Niels og Wendy ved spring

Nick og Junior

Så hygges der lidt
 - Bettina og Nina

Så er vi på vej

Flemming og Whoopi
 ved spring



område 1

Område 1 11

så er der bidearbeJde.

Nick og junior

Villy og Kenso

Endnu et bid

Niels og Wendy

Spring

Flot apport

Jo jo vi kom over

Gipsy i afdækning



område 1

lidt af hvert

Mon pælen er ved at vælte

Eggert og Lea træner Eggerts møde med vandet for første 
gang. Han var ikke heeeelt begejstret

Mon der udveksles erfaringer eller
 sladder

Her ligger Vinder trygt bag ruden når Svanefar puster sig 
op...Tæt på og alligevel langt fra hinanden.

Vi vil også ud og bade.... (Putin og Vinder)



Langelandsvej 4,
5500 Middelfart.
Tlf.: 6441 2400
Mobil.: 2648 5882
www.mnauto-middelfart.dk  email.mnauto@mail.dk

MN AUTO
Alt i service og reparation af person- og varevogn

MODERNE 
DYREKLINIKKER 

& HOSPITALER

DØGNVAGT 
365 DAGE 
OM ÅRET

24t

www.evidensia.dk

CC Montage-teknik
Gartnervej 47
4632 Bjæverskov

Telefon: +45 22 52 17 34
E-mail: ccmontageteknik@gmail.com
CVR: 34996873

Assensvej 219 - 5250 Odense SV
Tlf. 20 15 12 14

www.mpbyggeservice.dk



Område 2
Områdeledere

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

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

Områderedaktør - Grethe Schnell
ph2nyt@gmail.com

Kære læser
Når du læser dette blad, siger kalenderen allerede 
september, hvor blev over halvdelen af året af? 

Det overtog Coronaen. Det har været en rigtig hård 
”omgang” – især for alle de tusinder der blev syge, vores 
egen lille ”andegård” blev af gode grunde også ramt med 
restriktioner om, at man i første omgang ikke måtte træne 
eller mødes, - men heldigvis begyndte det at løsne op, dog 
stadigvæk med påbud om afstand, afspritning, osv. 

Hvilket jo var til at leve med, jeg tror er blevet overholdt 
alle steder.

Nu må vi håbe på, at situationen efterhånden bliver sådan, 
at alle kan mødes mere afslappet til den aften med
hundetræning, som har været ugens højdepunkt for 
mange.

 Rigtig god træning med jeres bedste ven.

gode eFtersommer hiLsner
grethe schneLL
områderedaktør

silkeborg

et ønske der blev oPfyldt
aF mona pedersen 

Det hele startede søndag d. 27. april 2014, hvor jeg skulle 
hente min lille hundepige Itsi ude hos kennel Gen-Chi.

Itsi tager en lur i solvognen

De første mange uger gik med, at vi fandt hinanden, og jeg 
satte et mål for, hvor langt vi skulle i PH programmet. Jeg 
satte mig det mål, at vi skulle i Patruljeklassen. 
Nogle vil nok mene, at man skal sætte højere mål, men 
det ligger ikke til mig.

En lille pige skal have en lyserød bold

Itsi og jeg kæmpede med flere ting i vores træning, som 
ikke lå naturligt til Itsi. 
De første var, at hun ikke kunne se nogen ide i at løbe ud 
og gø af en figurant. Mange timer har Tina Faldt, Vivi 
Hermansen, Pia Hyldig og jeg brugt på, at få Itsi til at 
finde motivationen til at løbe ud og gø. 
Da vi havde fået løst det kæmpeproblem, lå
 den næste hurdle og ventede på at skulle løses, denne 
gang var det afdækning. 
Igen måtte Tina, Vivi og Pia trække i arbejdstøjet og hjælpe 
mig med at løse vores problem. 
Da Itsi havde så svært ved så mange ting, holdt jeg mig 
tilbage med at træne døde genstande, inden vores kåring.
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I sommeren 2018 var vi klar 
til at tage en prøvekåring. 
Den gik desværre ikke i 
første forsøg, men så måtte 
vi op på hesten igen. 
Anden gang lykkedes det 
– så var det ”bare” at stille 
til kåring og håbe på at 
komme igennem nåleøjet. 
Det lykkedes – så nu var det 
tid til at træne hund og lære 
nogle nye øvelser.

Det gider jeg ikke….
Vi startede med at skulle gø af døde genstande, så vi fandt 
papkasser, indkøbsnet, campingstole osv. frem – igen sagde 
Itsi ”det gider jeg ikke”. 
Så der skulle tænkes lidt over, hvordan vi kunne løse dette, 
og få Itsi til at synes, det var sjovt at gø af en papkasse. 
Igen har vi brugt utallige timer ude i skoven på at løse 
problemet- og det er også lykkedes. 

Så var der cykeløvelsen, der skulle tages hul på – der var 
flere gange, jeg tænkte ”det kommer aldrig til at lykkedes”. 
Men pludselig var det som om, at Itsi kunne se en mening 
med den øvelse.

Efteråret 2019 var det tid til unghundeoprykning, som 
skulle afholdes i Odder. 
Nu skulle vores træning testes af og forhåbentlig give pote. 
Vi endte på en flot 2. plads med 169,3 point – så ½ 
oprykning (0,7 point fra 1 hel). 

Men som alt andet med Itsi og jeg, så skal det ikke 
lykkedes i første omgang.

Men motivationen for at stille til unghundeoprykningen 
søndag 15. marts 2020 i Randers var stor. Der var stabilitet 
i Itsis præstationer, men så kom COVID 19 til Danmark, 
og oprykningen blev aflyst. 
Jeg er med sikkerhed ikke den eneste hundefører, der var 
meget træt af det og tænkte ”bliver den så først afholdt 
igen til efteråret efter DM?”

Efterhånden som Danmark langsomt blev åbnet, og der 
blev løsnet op for, hvor mange man måtte mødes, begyndte 
det at se lysere ud med, at oprykningen kunne afholdes 
inden sommerferien. I maj måned blev det meddelt, at 
vores oprykning skulle afholdes 21. juni 2020 i Randers 
– jeg skyndte mig at melde os til. 

Den 21.06.20 kørte Itsi og jeg mod Randers for at få den 
sidste ½ oprykning. 
Vi kunne se på vejrudsigten, at det skulle blive en varm 
dag. Så da vi skulle trække lod om, hvilken rækkefølge vi 
skulle til de forskellige øvelser, er det ikke nogen 
hemmelighed, at jeg drog en lettelsens suk, da jeg så, jeg 
skulle starte med spor & felt, derefter rundering og 10´er 
stop og så slutte af med lydighedsøvelserne & 11´er stop-
pet.

Vi gik rent igennem på både spor & felt.

Ingen kære mor..
Der var 1 pause på ca. 1½ time, inden jeg skulle på
rundering, så den blev brugt ude på en parkeringsplads i 
skoven. Jeg fik dulmet nerverne med snak og grin med Vivi 
(som havde trukket loddet at være min støtte den dag). 

Det blev tid til, at vi skulle på rundering, og jeg skal ærligt 
indrømme, at jeg var meget nervøs, og det hjalp ikke, da 
jeg så terrænet, vi skulle rundere i. 
Det var meget bakket, og jeg er meget udfordret med 
hensyn til at løbe i bakket terræn. 

Men der var ingen kære mor, det var bare at komme i 
gang. Vi kom ud igennem banen, og der stod sørme en 
figurant, som der var fin halsgivning og bevogtning af. 
Videre i banen - nu manglede vi den døde genstand, hvad 
mon de havde fundet på?

Jeg kunne se, at Itsi havde noget i næsen – så det var med 
at have is i maven og vente på, at hun selv søgte færden 
op. Der kom et par VOV VOV fra Itsi, og så fik jeg benene 
på nakken, og der stod en campingstol! ”Så flot mors pige 
at du fandt den”. 
Så skulle vi have et 10´er stop – der var jeg ikke nervøs, 
det er en øvelse, Itsi har pænt styr på. 

Banditten, der stak af, blev stoppet, og da jeg var på vej 
ind til Itsi – så jeg 10 mountainbikere med direkte kurs 
mod Itsi og figuranten. Jeg er sikker på, at hvis jeg går 
ind og kigger i min pulsmålers track for den dag, så stod 
mit hjerte helt stille, da det syn mødte mig. 1.000 tanker 
fløj igennem mit hoved – hvad skal jeg gøre nu? Hvad gør 
min hund? Fortsætter de bare med at cykle ned mod min 
hund og figuranten?
 
De stoppede heldigvis, og jeg fik fat på Itsi, så de kunne 
passere. Men jeg kørte fra skoven med endnu 2 øvelser, 
der var klaret uden fradrag.

Vinder er kåringskonkurrencen 
2018 
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Så havde vi 1 time inden de sidste øvelser – vi holdt endnu 
engang pause ude i skoven i skyggen af nogle træer, da 
temperaturen var ved at have sneget sig på den gode side 
af 25 grader.

Da det blev tid til lydighed, startede vi med spring – der 
var ikke noget at komme efter. 
Cykeløvelsen kostede en skævafslutning. 
Afdækningen var dyr, da Itsi havde ligget i 52 sekunder 
var der halsgivning ovre på den anden lydighedsbane, så 
hun lettede og løb ned til mig – øv øv øv. 

Fri ved fod kostede lidt (skævsidninger), halsgivning gik 
vi rent igennem og til sidste,- apport øvelsen. 
Der måtte jeg lige give en ekstra kommando, så det kostede 
1 point. Så var der kun 11´er stoppet tilbage, jeg kunne 
mærke, at Itsi var ved at være flad, og solen bragede ned. 
Men jeg vidste, at jeg kunne stole på, at Itsi ville gøre det 
bedste, hun kunne, og vi gik derfra med et fradrag på 3,8 
point. 

Så var det til at trække vejret og regne sammen – den sidste 
½ var i hus, men hvad blev dagens placering? 

Vi endte på en 2. plads med 
168,7 point. 

Det var en meget stolt og 
glad Mona, der kørte hjem 
fra Randers den dag. 

Alle de kampe jeg har haft 
med at få Itsi til at finde 
glæde i en masse øvelser – 
gav endelig resultat.

Nu har vi meldt os til
Patruljeudtagelsen og er 
spændte på, hvordan det 
kommer til at gå.

Itsi & blomster

randers
aF jens henrik haagensen, Formand

I skrivende stund har sommerferien og dermed pause fra 
forenings træning ramt os. Jeg håber, I alle nyder
sommeren i Danmark med Jeres 4-benede ven(ner) 

Vore instruktører lader op til efterårs sæsonen, så de er klar 
til at guide Jer videre gennem de forskellige hold og klasser.

Flere af vore hundeførere har dog ikke fået så meget 
sommerpause som andre. 
4 hundeførere har trænet frem mod årets DM udtagelse 
i slutningen af august – forhåbentlig er der blevet plads 
til flere af Jer til DM, selvom det godt kan være svært at 
komme gennem nåleøjet og kvalificere sig på en af de 
eftertragtede pladser.

Når I læser dette, er årets store begivenhed – DM – lige 
på trapperne. 

DM skal i år holdes i lokalområdet, da Silkeborg er vært 
for årets DM. Forhåbentlig får I tid til at kigge forbi 
hovedstandpladsen i DM weekenden (den 26 – 27. 
september), og se noget godt hundearbejde – så får I også 
en fornemmelse af, hvad der kræves for at blive udtaget 
til DM.
På siden http://www.ph-silkeborg.dk/dm2020/ finder du 
rigtig mange informationer omkring årets DM.

Også kåringsholdet har kørt på med krum hals. 
Jeg håber også, det lykkes for jer at komme gennem 
nåleøjet og videre i konkurrence programmet, så I kan 
komme med til efterårets konkurrencer.

I løbet af efteråret har bestyrelsen også sat nogle forskellige 
aktiviteter på programmet, bl.a. foredrag med
ernæringsekspert, bidedag, medlemsaften hos Kenjan 
m.v., så hold godt øje med hjemmesiden og vores FB side 
og tilmeld dig de forskellige arrangementer.

Så lykkedes det at komme i 
patruljeklasse

Elsker at posere i haven ved 
de smukke blomster & hjælper 
også gerne med havearbejdet

Hygger med lillebror Hugo
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Hvis du har en ide til en god medlemsaktivitet eller har 
andet på hjerte, er du meget velkommen til at tage fat i 
mig eller skrive til mig – så tager vi det op i bestyrelsen.

Slutteligt vil jeg gerne minde Jer om, at vi har alle vore 
små særheder – men vi er også alle afhængige af hinanden 
– Vi er nødt til at acceptere, respektere og have tillid til 
hinanden - det skal være sjovt at gå til hund!!

Tænk over det, når I begiver Jer rundt på træningspladsen, 
på spormarker og i skoven.

HUSK at dyrke fællesskabet og husk at tale pænt sammen 
– Tillid og venlighed er nøgleordet for vores Fællesskab 
og vores fælles passion for hundesporten.

Så vær søde ved hinanden – vær søde ved hundene –

Rigtig god træning.

thisted

betragtninger i en coronatid
aF charLotte Frost

Tjaa – der har jo været relativt stille mht. træning siden 
kære DK lukkede ned midt i marts. 
Enkelte i klubben har holdt træningen ved lige på egen 
hånd og enkelte har mødtes og trænet sammen – 
selvfølgelig med behørig afstand
For mit og Carstens vedkommende har vi holdt 
fuldstændig træningsfri siden nedlukning og frem til sidst 
i maj måned. 
Som statsansat skulle jeg arbejde hjemmefra og for mit 
vedkommende, var det en perfekt løsning, da vi skulle 
passe min mor som var nyopereret og i en af risikogrup-
perne og derfor var helt isoleret. 

Så det var helt perfekt, at jeg ikke var ”ude i samfundet”. 
Og hundene de opførte sig som det altid når det har været 
sådan – at jeg arbejdede hjemmefra og de kunne holde øje 
med mig hele dagen.

 Selvom der var lange arbejdsdage blev der også tid til lidt 
mere havetid, som hundene jo gerne deltager i. 

Om end ikke andet så for at holde øje med kattene, som 
også var med i haven.

Isla og Goliath i haven.

Er det så et problem man ikke har trænet i et par måneder 
– måske og måske ikke. 
Jeg kan ikke mærke nogen forskel på hundene – de er lige 
så ”skarpe” som i tiden før corona – måske har de også 
haft godt, bare at være hunde uden at skulle noget andet 
end at deltage i dagligdagen på ”bondegården”?
Men nu er vi i gang igen og det er også rart og vi synes, 
selv at vi er kommet godt fra start.
Vi har haft besøg af de flinke Randers folk, som låner 
nogle af vores træningsarealer og så laver Jens Henrik 
lidt bidetræning med dem i klubben, der er interesseret. 
Vi lider jo som klub under, at vi ikke har en bidefigurant/
indlæringsfigurant og må søge hjælp uden for klubben. 
Og det løser vi som regel også med hjælp fra vore gode 
”nabo”-klubber i område 2.

Inger og Fasra i gang med tre-skridts øvelser.

En trist nyhed er, at vores lokalmedlem Susanne Baisner 
desværre mistede skønne Aja i maj måned grundet alvor-
lig sygdom. Øv-øv – det er så hårdt at sige farvel til en 
trofast ven. 
MEN glædeligt er det, at Susanne nu har fået en lille ny, 
Sia, som vi glæder os meget til at hilse på. 
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Og noget som nok lige tåler at bliver nævnte endnu en 
gang er,…….. at Bjarne og Houston opnåede den sidste 
halve oprykning til patruljeklassen ved 
oprykningskonkurrencen i juni, som blev afholdt af 
Randers. 

Så endnu engang KÆMPE STORT TILLYKKE til Bjarne 
og Houston med oprykningen til patruljeklassen. 

Patruljehunden Houston

Jørgen og smukke Matti på vej til apportering

Starten på året har også budt på endnu et lokalmedlem 
og et nyt medlem – nemlig Susanne og Asti (SIL), som er 
hovedforeningsmedlem i Viborg og Astrid, som manglede 
et sted at få hjælp og lidt træning til store Semper. 
Velkommen til begge.

Astrid og store Semper 

Store Semper – hel tæt på…

Vi har ikke haft lydighedshold i efteråret og ej heller her 
i foråret naturligvis, da vi ikke har ressourcerne til det pt. 
og så skal man lade være. 
Vi ”sluser” derfor nænsomt evt. interesserede ind i klub-
ben og de deltager i træningen, hvor alle skiftes til at hjælpe 
hinanden på det niveau, man nu er. 
Og det fungerer godt. Faktisk så godt at et af vore gamle 
medlemmer, Henriette (og Søren) muligvis også er på vej 
som medlem igen. De har fået en lille ny Bella, som selv-
følgelig skal gå til træning hos os. 

Lækre Frodo vil da også lige 
hilse på med John for enden 

af linen.

Så helt ringe er det da ikk’ 
– corona-tid eller ej.

Pas på jer selv og hinanden 
derude – husk at spritte 
hænder og hold afstand

Herlige sommerhilsner Lotte (og Carsten) og selvfølgelige 
prinsesse Isla og ”lille” Nemo

Lækkermåsen Nemo
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den var lige oPPe at ringe”
aF grethe schneLL

Nedenstående artikel er af ældre dato men kan desværre 
stadigvæk være højaktuel!

Det hele begyndte med, at vores schæferhund Gaiko 
vækkede mig en tirsdag morgen ved 5-tiden, han skulle 
ud, men jeg var jo sikker på, at det nok bare var enten 
katte- eller avisdrengealarmen, der gik, så jeg bad ham 
venligst om at gå hen og lægge sig igen.

Dette skulle jeg komme til at fortryde, for da jeg står op, 
har han kastet sin aftensmad op to steder på tæpperne i 
stuen.

Nå, men han så tilsyneladende frisk ud, så vi tog på fa-
miliebesøg, - og dog - han var nu meget stille i bunden af 
buret i bilen både på ud- og hjemtur, normalt larmer han 
ikke, men nysgerrig er han da. 
Desuden lagde jeg mærke til, at da han på lufte turen 
skulle løbe ned ad en bakke slingrede han lidt, da han 
skulle stoppe op.
Vi kom hjem igen og min mand Thorkild og Gaiko tog 
til hundetræning, Thorkild bemærkede også, at Gaiko lå 
i bunden af buret under hele turen.

Gaiko spiste altid sent om aftenen – efter eget valg- så jeg 
serverede god skånekost med ris, tun fra dåse og A38, det 
guffede han i sig med velbehag.
Men om natten stod han igen ved min seng, - så klog af 
skade – sprang jeg ud af sengen og lukkede ham ud, jeg 
lurede ved vinduet og kunne se, at han besørgede nede 
ved piletræet i haven, det måtte tjekkes, når det blev rigtig 
morgen.
Det første, der mødte mig, var hans aftensmad rundt om 
i haven, ved piletræet var der kun spyfluer og intet andet!
Nu var jeg klar over, at den var gal, så jeg ringede til 
dyrlægen og fik presset en tid igennem ved middagstid.

Da vi kom ud til dyrlægen, kunne jeg nu rigtig se, hvordan 
Gaiko slingrede, da vi gik ind,- det kunne dyrlæge også se!
Så hun startede med at tage Gaikos temperatur og så ud-
brød hun: ”Hold da op! Han har godt nok feber, så det 
vil noget,- den er på 40,4!!”

Vi skal i gang med en kraftig behandling lige med det 
samme.
Dyrlægen spurgte, om Gaiko havde haft tæger, og da jeg 
tænkte tilbage, havde han faktisk haft 2 døde skaller og 
2 levende, hvoraf den ene sad på hans lem. Gaiko var 
nemlig kommet for et par dage siden og stillede sig an for 
at vise mig tægen, som jeg fik pillet af og jeg bemærkede 

godt nok, at der var meget rødt og hævet omkring stedet, 
men det kunne jo være på grund af naskeri, så jeg rensede 
stedet grundigt med klorhexidin.
Han havde for nylig fået Bayvantic med 8 dages 
mellemrum, da der var højsæson for badning.

Dyrlægen besluttede at behandle for borelia,- og hun op-
lyste mig om, at vi ikke kunne vente på analyseresultater 
mv. det ville tage 6 uger, det kunne vi jo ikke bruge til 
noget som helst lige nu.

Så Gaiko fik et par store sprøjter i nakken og en helt masse 
piller med hjem.

Med hensyn til kosten havde jeg handlet korrekt, dog var 
portionerne alt for store, man skal kun servere en håndfuld 
af skånekosten 4-5 gange daglig og tunfisken var for fed.

Kogt torsk, sej eller fiskeboller, udkogte ris og gerne lidt 
opblødt franskbrød uden skorpe + A-38/youghurt, disse 
ting var hovedbestanddelene. 
Så må man selv lave en menu, hvor man er sikker på, at 
hunden optager de knuste tabletter, brug fantasien. 
Efterhånden begynder man efter ca. en uge  vende tilbage 
til normalfoderet.

Fredag i samme uge fik jeg Gaiko tjekket, feberen var 
væk og Gaiko holdt maden i sig,- og da var det dyrlægen 
udbrød: ”Den var altså lige oppe at ringe”!

Dog fik vi besked på at holde nøje øje med Gaiko og hans 
adfærd, da han kunne få et tilbagefald ca. 6 uger efter, - 
hvilket vi heldigvis undgik. 

Derfor tjek jeres hunde for tæger, i dag findes der rigtig 
gode midler, som man køber hos dyrlægen til indvordes 
brug og som man kan give i maden, hvis man har en lidt 
kræsen hund.

Lige en opskrift, hvor man begrænser væskemangel, indtil 
man kommer i kontakt med dyrlægen. 

F.eks. hvis hunden pludselig får det rigtig dårligt med 
opkast og diarre og dehydrerer: Havrevælling kogt på 
vand, tilsættes 1 tskf. salt, 1 tskf. sukker+ en rå 
æggeblomme. Kogt vand i skålen. 

Denne opskrift har reddet mange hundes liv, 1 tskf ind i 
mundhulen ad gangen, meget ofte. 

Opskriften har jeg fået af en god gammel dyrlægeven for 
mange år siden.
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Fra højre:
1:  Marianne Dyhr Poulsen/Zerbezuzdks Ginie/Herning  168,8
2:  Mona B. Pedersen/Gen-Chis Itsi/ Silkeborg   168,7
3:  Maia Henriksen/Smedebakkens Platon/168,2/Århus  168,2
4:  Rene Tagmose Eriksen/Hesselballe Gatos/Randers  167,7
5:  Morten Bille Christensen /Randers     161,8

Forsikring for de udvalgte

Popermo Forsikring GS
C.F. Tietgens Boulevard 38
5220 Odense SØ

Telefon 66 12 94 48
popermo.dk
CVR 61 67 23 11

Popermo er et dansk forsikringsselskab
og er medlem af Garantifonden
for skadesforsikringsselskaber

• Hurtigt overblik over dine forsikringer.
• Direkte telefonnumre til Popermo Hjælp.
• Mulighed for at anmelde skader.
• Nem adgang til digital post fra os.
Download Vores app nu - den findes både til iOS og android.

Det skal være ligetil!
Med Popermo appen har du de vigtigste 
informationer lige ved hånden...



Ejetoften 42 
4632 Bjæverskov 
Tlf.: +45 22 62 06 53 
E-Mail: kontakt@broedtransport.dk
web: broedtransport.dk

 Broed Transport er dit transport-�rma, når du skal have 
fragtet temperatur-følsomme varer..

Milotec Rørisolering
v/ K Jacobsen

Harboes Vænge 2 - 4230 Skælskør

Info@milotec-rorisolering.dk

Tlf. 22 32 32 56

Enemærke & Petersen a/s
Ole Hansens Vej 1 

4100 Ringsted
Tlf. 57 61 72 72  
www.eogp.dk

Mennesker, der bygger for mennesker

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

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

Kalkgravsvej 20 . 4000 Roskilde

 Vallekildevej 74 - 4534 Hørve    www.maskintransp.dk
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chicoPee challenge 2020
aF juLie Brauner BirkeFeLdt
 
Igen i år afholdte ABC Hundeudstyr konkurrence for sine 
foderkunder. På trods af Covid19, fandt de fantastiske 
arrangører en løsning, der kunne overholde
myndighedernes retningslinjer og så alle kunne være 
trygge i at deltage og være tilstede på dagen. 
Normalt bliver Chicopee Challange afholdt hen over en 
hel weekend. Men i år var det kun lørdag den 27. juli, 
der var arrangeret noget. Arrangementet blev afholdt ude 
på ABC hundeudstyrs egen træningsplads ved Thorning. 
 
Konkurrencen er for alle foderkunder, der fodre deres 
hunde med Chicopee. I år var der hunde tilmeldt i 
følgende klasser: BPB, IBGH1, IBGH3, IGP1, IGP3 og 
PH unghunde. 
 
BPB og IBGH konkurrer imod hinanden, om podiepladser. 
IGP og PH konkurrerer om podiepladser. 
I begge konkurrencer er der rigtig fine præmiere på spil. 
Bl.a. 1 års forbrug af foder, gavekort, wetbeds og 
godbidder. Igen i år havde arrangørerne skaffet så fine 
præmiere fra forskellige sponsorer. 
Det er fantastisk, man som hundefører kan få lov at 
konkurrere sådan en dag, og så er der nogle mennesker, der 
bare har sørget for, at det bliver en fantastisk dag hvert år. 
 
Når vi begynder at nærme os konkurrencedagen bliver 
alle deltager løbende præsenteret inde på 
Chicopees Facebook side. Der bliver også på dagen udle-
veret et program der indeholder beskrivelse af deltagerne, 
sponsor, præmie oversigt og tidsplan. 
I løbet af hele dagen er der speaker på der præsenterer 
deltagerne og dommerne får lov til efter hver hundeførers 
deltagelse at fortælle deres resultat. 
 
Dagen starter med fælles morgenmad, udlevering af 
T-shirt og goodiebags til hundeførerne og efterfølgende 
indmarch med alle deltagerne. 
Så publikum kan se alle deltagerne med deres hunde. 
Kort tid efter starter selve konkurrencerne i de forskellige 
klasser. 
 
Udover de officielle konkurrencer var der mulighed for 
at deltage i rallylydighed, som Helle Laustsen fra VIPdog 
havde arrangeret. 
Tilmelding skulle ske på dagen og her havde tilskuer også 
mulighed for at deltage med deres hunde. 

I rallylydighed var der også stor chance for at rigtig fine 
præmier. 

 

Julie og Ezzi er ved at gøre klar til Feltsøg/Foto: JNJ Foto

 
Jeg selv stillede i PH unghundeklassen, hvor vi i alt var 
4 deltager i klassen. Holgerd Virenfeldt, der var dommer 
ville ikke afsløre hvilke øvelser i PH programmet, vi skulle 
op i fra morgenen af. Men vi fik det af vide løbende
igennem dagen. 
Derfor var der lidt ekstra nerver på. 
Vi endte med at skulle igennem følgende øvelser: 
Gerningssted, apportering, cykel øvelse og 11 stop. 
 

Maja og Platon på Feltsøg/Foto: JNJ Foto
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Mona og Itsi på Feltsøg/Foto: JNJ Foto

Ann og Peppi efter Feltsøg/Foto: JNJ Foto
 

På gerningsstedet var alle hunde og førere lidt udfordret. 
For det første var gerningsstedet ikke overtrampet og så lå 
det på en hestefold, med 0,5 meter højt græs, med masser 
af fært og efterladenskaber fra hestene. 

Ydermere var hunde udfordret på miljøet fra tilskuerne 
og hestene omkring dem. Næsten alle hunde finder alle 
genstande. 

 

Julie og Ezzi under Cykeløvelsen/Foto: Lykke Jensen

Ezzi henter apportbukken/Foto: Lykke Jensen

Efterfølgende var der apportering med en ganske almin-
delig apportpind og cykeløvelse. Hundene var lidt ud-
fordret på, at der var en del tilskuer ude på sidelinjen af 
banen. Men alt i alt klarede de begge øvelser rigtig godt 
alle sammen.

 
Figurant David Mach i Øvelse 11/Foto: Lykke Jensen
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Ezzi i Øvelse 11/Foto: Lykke Jensen

Ezzi og Julie i Øvelse 11/Foto: Lykke Jensen
 

Den sidste øvelse var et 11 stop.
 Det blev et noget anderledes stop end vi lige havde regnet 
med. Det var først, da vi kom op på banen, at vi fik at 
vide, hvad der skulle ske. 

Øvelsen startede med en almindelig patruljegang ned af 
pladsen. Pludselig kommer der en stor Porsche Cayenne 
blæsende ind på banen, den stopper pludseligt op og ud 
af bagrummet springer en figurant (David Mach). 

Hundeføreren råber figuranten an, figuranten skyder og 
hundefører sender hunden. 
Hunden standser figuranten og herefter foregår resten af 
øvelsen som et 11’er stop ifølge PH’s 
konkurrenceprogram.

Det var et noget anderledes stop, end vi typisk ser i et PH 
unghunde program, hvilket også gjorde at alle hunde var 
udfordret på miljøet. 
Til gengæld var det super fedt at prøve noget, der afviger 
lidt fra det normale konkurrenceprogram. 

Ezzi og jeg ender på en samlet 2. plads i IGP/PH 
konkurrencen. Hvor vi vinder ¼ års forbrug af foder fra 
Chicopee, 1 stk. wetbed og godbidder. 
Ydermere vinder vi en 3. plads i rallylydighed. 

Jeg var en meget tilfreds og stolt hundefører! 
 
I kontrast til vejret sidste år, hvor det nærmest stod ned 
i stænger konstant. Var der nærmest hedebølge i år og 
hundene var noget presset på varmen. 
Men de klarede det rigtig godt.
 De IGPhunde der skulle lægge langtidsafdækket, var der 
sat et skyggetelt op til. 
Og der var friske vanddepoter flere steder. 
 
Konkurrencen er med at give et indblik i de forskellige 
konkurrenceprogrammer og så er det rigtig tilskuer 
venligt. Jeg kan kun anbefale, at man enten deltager med 
hund, hvis man fodrer med Chicopee, eller at man 
kommer ud og kigger som tilskuer til næste år. 
 
Efter konkurrencedagen var der fællesmiddag for dem, 
der havde tilmeldt sig. 

For at afslutte dagen med god mad og en ekstra skål.



AT STILLADSER A/S
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Vi udlejer Jumbo Alu-rullestilladser i alle 
størrelser og til alle formål.  
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Rullestilladser er en sikker og oplagt løsning i 
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Derudover udfører vi også understøtning samt 
adgangsvej til skurvogne.
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topmonteret hejs til alle typer af formål. 
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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

soMMerafslutning
Lørdag den 20. juni havde vi sommerafslutning i klubben. 
Her havde Diana Rasmussen tilrettelagt et lille morsomt 
program for vores hunde og måske ikke mindst deres
førere.

I den første øvelse var der stillet et antal krus op med 
bunden i vejret og på hver anden lå der et stykke pølse. 
Føreren skulle så gå ind mellem de opstillede krus med 
hunden på venstre side og hele tiden med hunden mod 
krusene. 

Opgaven var at afprøve, om hunden hellere ville følge sin 
fører eller stjæle pølserne. 
For de flestes vedkommende vandt pølserne over
lydigheden. 

I næste øvelse skulle hundeføreren gå 10 meter med et æg 
på en spiseske med hunden på venstre side og ved 
vendepunktet skulle føreren så skifte til en teske og fragte 
ægget tilbage til startlinjen på denne, alt på tid. 

Det lykkedes for de fleste, at gennemføre uden at tabe 
ægget, dog var der en enkelt, der skilte sig ud med en 
fantomtid, men blev disket fordi han holdt ægget fast til 
skeen med to fingre og tilkæmpede sig derved en 
konkurrencefordel. 

Men dommeren var for godt placeret og opdagede tricket 
og føreren måtte indkassere en tillægsstraf.

I sidste øvelse var der hængt et æble op i en snor, hvor 
det så var hunden, der skulle hoppe op og tage æblet for 
derefter at spise det. 

Det viste sig, at stort set alle hunde ikke havde hørt, at 
frugt er sundt og lod størstedelen af frugten ligge til de 
små fugle og andre interesserede.

Vinder af konkurrencen blev Diana Rasmussen, med
gemalen Preben på en andenplads. 
Der blev forsøgt nedlagt en protest, idet Diana som 
tilrettelægger, nok havde trænet på programmet hjemme 
forinden. 

Men protesten blev afvist og vi afsluttede dagen med at 
tænde grillen og nyde, at vi havde haft en god og hyggelig 
dag. 

unghundekonkurrence

Søndag den 21. juni var Kenn Lindahl en tur på Fyn, hvor 
han stillede op i område 4’s unghundekonkurrence med 
oprykning. 
Kenn opnåede næsten en hel oprykning, idet han fik 169,2 
point, men da Kenn havde en halv oprykning i forvejen 
var han sikret en plads i patruljeklassen. Til lykke med 
resultatet. 

kjeLd nissen
aaBenraa ph

Formanden Jørgen Rasmussen tæt på halvvejen 
i æggetransportopgaven
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Områdeledere
SeK. I
Niels Jørn Hansen 
Tlf 41 38 22 36
hansen-mollevej@live.dk

SeK. II
Flemming Hartvig Pedersen
Tlf. 61 31 65 83 - 29 28 91 59
flp@avn.dk

Områderedaktør - : Nete Bolander 
Politihundenomraade4@gmail.com

nyborg afdeling

unghundekonkurrence 1/2020 i oMråde 4

Tidsplanen var lavet, arealer fundet, genstande pakket, 
skitser udfærdiget, pokaler indkøbt og indkaldelse 
udsendt i marts, da Coronaen satte en stopper for al
aktivitet i Politihundeforeningen. 
Rigtig ærgerligt for mange hundeførere, som havde 
tilrettelagt træning, og fridage, så de var klar til at forsøge 
at rykke op i næste klasse, Patruljeklassen, og dermed 
mulighed for deltagelse i årets højdepunkt, 
Danmarksmesterskabet i september.

Vi er mange, der har manglet træningen, sammenholdet 
og kammeratskabet med klubkammerater i 
forårsmånederne, mens vi frygtede, at al aktivet ville blive 
aflyst sommeren over, og Danmarksmesterskabet aflyst.

Heldigvis tegnede det efterhånden til at epidemien var 
ved at ebbe ud. 
Stor var glæden, da HB besluttede, at aktiviteterne kunne 
genoptages i foreningen, og at Ungh.1/2020 kunne afvikle 
over et par weekends i juni måned.

Områdeledelsen besluttede hurtigt, at konkurrencen 
skulle afholdes søndag den 21. juni. 
Nyborg PH står forårets Unghundekonkurrencer i 
området. 
Invitation blev udsendt. 
Desværre kunne flere at de tilmeldte i marts ikke holde fri 
fra arbejde med så kort varsel. 
Yderligere kom der desværre et par afbud kort før 
konkurrencen.

Det endte med at der var 5 deltagere til konkurrencen.

De fleste arealer udfundet i marts kunne genbruges, men 
det skulle hurtigt vise sig, at areal til spor og gerningssted 
var lidt af en opgave for landmændene er af gode grunde 
ikke begejstrede for at der trampes rundt i kornmarker 
m.v. på denne årstid.

Vi fandt dog en græs- og kløvermark hos en kvægbonde. 

Marken var en smule for kort og da konkurrencedagen 
nærmede sig, stod græsset betænkeligt højt. 
Det gav lidt bekymring som konkurrenceleder. 

På konkurrencedagen mødte en flok veloplagte og glade 
dommere, figuranter og hundeførere om morgenen ved 
Nyborg Politihundeforenings klubhus. 
Der var masser af håndsprit til brug ved klubhuset og til 
konkurrencestandpladserne.
De fleste var gode til at holde afstand og undlade kram 
og håndtryk. 
Jeg glemte det dog selv ved præmieoverrækkelsen. 
Men så måtte vi spritte hænderne inden vinderdrikken 
blev hældt i halsen. 

Selve konkurrencen forløb planmæssigt. 
Figuranterne på spor og gerningssted lavede et flot stykke 
arbejde og sørgede for, at genstandene ikke forsvandt ned 
i det høje græs, der nogle steder, næsten skjulte hunden. 
Alle genstande på sporet blev fundet. 
På gerningsstedet mangledes i alt kun en genstand. 

Godt arbejde af hunde og førere.

Runderingsbanen var også noget tæt på dele af banen, dog 
ikke ved den store genstand. Hunde og førere tacklede og 
banen fint. 
Kun en enkelt hund var usikker i halsgivning og bevogt-
ning.

Dressurøvelserne og stopøvelserne forløb planmæssigt.

Konkurrencen blev med 175 point vundet af Merete Mose, 
Middelfart PH med Knirke. 
Nr. 2 blev vores lokale mand og medlem gennem ca. 55 år, 
Charly Hansen med Bella. De fik 172,5 point. 

De fik noget fradrag på øv. 11, men på alle øvrige øvelser 
lavede Bella næsten fejlfrit arbejde stor iver og
 engagement. 

Både for Knirke og Bella var det første officielle
konkurrence. 
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Kenn Lindahl med Messi manglede et par 10-dele i at 
lave en hel oprykning, men havde en halv oprykning fra 
efteråret 2019.
Alle 3 rykkede på dagen op i Patruljeklassen. 

Stort tillykke.

De 2 sidste deltagere havde tidligere fået en halv 
oprykning, men må vente til efteråret med den sidste halve.
På konkurrencedagen havde vi rigtig flot vejr og 
stemningen og humøret var rigtig god hele dagen hos alle.

ViLLy skaarup
konkurrenceLeder 

Deltagerne til konkurrencen

Deltagerne til konkurrencen

Den ”døde” genstand

Præmieoverrækkelse

Præmieoverrækkelse

Et par skøre/skønne 
medlemmer Præmieoverrækkelse
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Hygge ved klubhuset efter konkurrencen

Hygge ved klubhuset efter konkurrencen

odense afdeling:
For sjov hundedag for hvalpe og begyndere 24/6 på 
Højme afholdt af Hanne Voigt, Tina Hasselby, 
Sophie-Amalie Ingeman Olsen og Frank Schønberg med 
16 hvalpe og begyndere.

Trænerne Arvid Brøndsted og Erwin Schmidt deltog 
også i afviklingen, mens Svend Erik Jørgensen var på 
udkig efter talenter.

karen høg madsen

Vi har i dag d. 24/6 holdt ”For sjov” hunde afslutning i 
OPH klubben på Højme. 
Det var en meget anderledes og sjov dag med en slags 
agility forhindringsbane. 
Det startede med et almindeligt spring, men derefter var 
der lige fra, at gå slalom til ”dykke” efter godbider, til 
gå gennem et stort sort rør, til at køre sin hund i trille-
bør, til at få hunden ind i en griseboks og til slut et 
indkaldt, hvor hunden skulle løber over en lang 
papirdug hvor der lå MANGE lækre fristelser.

En helt igennem hyggelig og sjov afslutning. 

Tak til Ervind, Sophie-Amalie, Frank, Tina og Hanne

Peer m. Tjavs  på tæppe

1. pladsen

Øvelserne Hundefører

2. pladsen
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Hund på Palle

Hund inde i kasse

Hund i trillebør

Hund i rør

Hundefører samles rundt om klubhuset i højme

Ved Klubhuset

o.b.s  o.b.s 
Frank Lux HANSEN, FPH, 
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

Figurant 
Frank Hansen 

med Bailey 
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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@dan-
skpolitihundeforening.dk
www.ph-omraade5.dk

holbæk afdeling

træning i soMMerland sJælland

I september 2019 fik Holbæk afdelingen mulighed for at 
komme i Sommerland Sjælland og træne med hundene, 
hvilket ca. 20 hundefører deltog i. 

Dagen startede med fælles morgenmad, hvorefter vi blev 
delt op i mindre hold, så der ikke var så lang ventetid de 
forskellige steder. 

Der blev trænet rundering i et helt andet setup idet vi 
runderede i labyrinten, i cowboybyen og i minilegeland, 
hvor hundene også oplevede, at broen over ”talte” idet 
det er lavet som de 3 bukke bruse med trolden under, som 
siger ”hvem er det som tramper på min bro”. 
Det var tydeligt at nogle hunde lige skulle ind i billedet 
af, at der ikke behøver at være skov for at man skal finde 
nogle mennesker, men de kom hurtigt i kassen, da det var 
prøvet et par gange. 

Der var selvfølgelig også mulighed for en masse miljøtræ-
ning, både at lave lydigheds øvelser midt i det hele eller 
bare dæk på en trampolin, men også leg i boldene, som vist 
på billederne. Junglestien var også en god oplevelse med 

både balanceøvelser, træktur over vand, tur over
hængebro og rutsjetur ned gennem en mørk tunnel. 

Dagen sluttede af med fælles frokost og et stop for de 
hunde, der var klar til det. En rigtig god dag med trætte 
hunde og måske også hundeførere. 
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koMbineret Julefrokost og årsfest holbæk 
Den 11. januar 2020 havde festudvalget arrangeret en 
kombineret julefrokost og årsfest for hundefører og deres 
partner. Dagen var delt op i to arrangementer. 
Første del startede kl. 10 i klubben og her deltog 20 
mennesker. 
Her blev deltagerne delt op i 4 hold. 
De skulle konkurrere mod hinanden i 6 discipliner.

Første disciplin var stigegolf. Her gjaldt det om at få så 
mange point som muligt for holdet samlet ved at kaste 
kuglerne op på stængerne efter reglerne for stigegolf.

Anden disciplin var kroket uden buer, men med pinde, der 
skulle rammes efter en rute rundt på plænen i den del af 
vores træningsplads, hvor der er lidt ekstra udfordringer 
som muldvarpeskud og huller. 
Her gjaldt det om at få færrest slag samlet for holdet. 

Tredje disciplin var labyrint med genstande.
 For dem som husker Kim Schumacher så var det lidt i hans 
”ånd”, da der var tegnet en bane op og lagt 5 genstande. 
En på holdet fik så bind for øjnene og skulle så guides af 
resten af holdet. 

Det gjaldt om at få hurtigste tid og alle genstande skulle 
med op og hver berøring af stregerne kostede 5 sekunder.  
Lad mig sige at der var nogle, som var meget hurtigere og 
andre ja ikke så hurtige. 

Fjerde disciplin var apport. En øvelse som nogle hader, 
nogle elsker og andre elsker at hade. Mest af alt det at 
kaste apporten. 
Selv er jeg ikke super koordineret, men jeg har heldigvis 
oplevet andre, som var en del værre end mig. 
Her var der tegnet en bane op. 
Deltagerne skulle stå midt på den korteste side og kaste 
15 meter frem. 
Banen var et vis antal meter lang og bred, som deltagerne 
ikke vidste og de måtte ikke skridte den af. Der var desuden 
sat en streg ude på banen, men der var ingen garanti for 
at den var 15 meter ude. 

Det gjaldt så for holdet at komme så tæt som muligt på de 
15 meter og kun kast inde i rammen talte med. 

Her gjaldt det bedste kast for holdet. Alle skulle kaste 3 
gange og de 3 kast var ikke lige efter hinanden, så man 
kunne ikke kaste sig ”varm”. Her var der godt nok nogle. 
der var meget præcise. Der var nogle kast indenfor 10 
cm fra de 15 meter. Der var så også nogle, som ikke kom 
over baglinjen. 

Femte disciplin var at svare på 10 logiske spørgsmål. 
Det var spørgsmål som ” Hvilket type hus kan man åbne, 
men ikke bo i?” og andre sjove spørgsmål.  
Her gjaldt det så om at få flest rigtige svar.

Sjette og sidste disciplin var at gætte de 5 danske sange, 
hvor et vers var google translatet til engelsk.
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Det hold, der havde bedste resultat i hver disciplin fik 1 
point, andet hold 2 point og så fremdeles. 
Det hold med samlet laveste pointtal vandt dagens 
konkurrence. 
Efter alle var færdige blev der serveret frokost, som var 
hjemmesmurte sandwich med hjemmelavet fyld og her 
blev der talt op og dagens vindere blev fundet og alle hold 
fik en præmie og ikke mindst håneretten for vinderholdet.

Derefter tog alle hjem for at slappe af og klæde om og 
sørge for hundene, hvorefter man mødtes til spisning i 
Holbæk by. 
Her var det muligt for dem, som ikke kunne i løbet af dagen 
at være med så der blev delt godt ud af dagens oplevelser. 

En dejlig dag, hvor vi hundefører også lige ser de andres 
partnere så man får sat på ansigt på ”den bedre halvdel”.

MilJøtræning hos searchhouse
I november 2019 og januar 2020 fik Holbæk afdelingen 
mulighed for at besøge Searchhouse og træne en masse 
miljø.  Der var ca. 12 hundefører pr. dag og ikke alle nåede 
begge dage. Jeg selv var desværre kun med i januar 2020.
Searchhouse ejes af Johnny Bastian og gør sig indenfor 
miljøtræning, sportræning og specialsøg.
Der var 3 stationer på dagene så hundeførerne blev delt op 
i 3 hold, hvorefter hvert hold havde 1,5 time pr. station.

Den ene station var en stor cementfabrik, som lå lidt fra 
selve Searchhouse. 
Der kunne trænes rundering og miljø udendørs i et stort 
område med en masse former for fliser. 
Ønskede man ikke at træne rundering var der også en god 
mulighed for at lave lydighedsøvelser i et andet miljø end 
på træningspladsen, ved sporet eller i skoven.  
Nogle trænede markering på genstande oppe på pallerne 
med fliser så der var rig mulighed for masser af miljø og 
øvelser. Selv havde jeg to hunde med, hvoraf min ældste 
var i løbetid og der var et nyt område jo fantastisk så det 
tog lige lidt inden hun kom ind i kassen, men så kunne 
hun da heldigvis huske lidt. 

Den anden station var indenfor i en lade, hvor der var alt 
muligt bl.a. legetøj opstillet. 
Det var små børnedukker, store dukker, en køjeseng, 
kasser stillet op som trappe op og ned, kasser med klodser 
i, et prøverum (med gardin rundt om), reoler, en hængebro 
over på den anden side med net om osv. 
Mit hold startede med at lade hundene komme ind i 
rummet og opleve alle tingene for at se deres reaktion. 

For nogle hunde var det rigeligt at komme ind og skulle 
tage stilling til alle de ting, men der var synlig forskel at 
se, når hundene kom ind anden og tredje gang. 
Andre hunde kunne klare en rundering så de fik lov at 
opleve sovende mennesker, mennesker der var gået i 
omklædningsrum og sad ved stole. 

Her havde jeg kun min yngste tæve inde og hun havde en 
fest med at klatre op på de ting, der kunne klatres op på 
uden at betænke sig. 
Den sidste station var også i en længe og var kun ren 
miljøtræning, overset og guidet af Johnny. 
Hundene oplevede en masse plastikflasker i nogle 
pallerammer. 
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Den første var en lav ramme og den anden var højere og 
dermed med flere plastikflasker. 
Her blev der smidt en masse godbidder ned i rammen, 
hvorefter hundene skulle fiske godbidderne op og man 
forsøgte at få hundene trygge nok til at gå op i 
pallerammen. 

Alt efter reaktionen så kunne hunden komme videre til den 
høje palleramme. Derefter var der mulighed for at komme 
op på trampolin, og der var en ramme med hængene 
metalrør og plastikflaske, hvor godbidder blev kastet ind 
på gulvet under, så hundene skulle stikke hovedet ind 
mellem flaskerne og rørene og tage godbidderne.

For de hunde der kunne nå det – evt. havde de været der i 
november også – fik lov til at kravle op gennem et firkantet 
”rør” og så ned igen, over stige osv. 

Selv fik begge mine hunde 
lov til at forsøge sig herinde, 
og jeg kunne godt se at det 
med trampolinen var de 
vant til. 
Min ældste tæve havde lidt 
svær ved at slippe plastik-
flaske-”legen” da hun
 elsker plastikflasker – vi 
kan ikke have dem i fred 
herhjemme, hvis hun kan 
stjæle dem, men er heldigvis 
så dét hun stjæler. 

Nogle super dage for 
hundene og jeg brugte på 
den dag jeg var med 600 
gram fiskefrikadeller og 

800 gram kyllingepølser, men havde så også 2 hunde med 
og gav også til andre. 
Mine hunde var rigeligt mætte den dag og ikke mindst 
utrolig trætte da vi kom hjem.

Billederne er fra den sidste station. 



område 5

næstved afdeling

gliMt fra lidt træningsdage
Det er jo ikke fordi der sker vildt meget i klubben hvad 
angår konkurrencer og lign. der kan berettes om, men der 
trænes flittigt rundt omkring på de arealer klubben har til 
rådighed og på andre arealer.

Lisbeths lille vaps Epo er ved at start op med halsgivning 
på figuranter. 
Til at starte med virkede det bedst med godbidder, senere 
kom der en bidpølse som belønning. 
Men som i kan se på billedet her virke en pose med 
godbidder der rasler (poselyd) godt på motivationen til 
at sige vuff! 

Lisbeths lille vaps Epo er ved at start op med halsgivning på 
Anette som laver ”poselyd”. 

Når alle marker står med masser af afgrøder på, så vi ikke 
kan gå spor der, må der tages alternative
”spormarker” i brug. 

Og det gik såmænd også rigtig fint for Bodil og Celina, 
da der var lagt spor ved en stor slået plæne i Næstved tæt 
ved en stor vej. 

Det er da miljøtræning sammen med spor.

Bodil og Celina midt på sporet mens biler og lastbiler suser forbi 
dem.

Lisbeths lille Epo bliver udsat for maaaaaange indtryk og 
udfordringer. 
På billedes ses Epos første møde med en død genstand og 
en boldmaskine. 
Der var godt mange ???? over hans hoved efter han havde 
fremstammet et lille vuff!. 

Epo ved sin første træning på død genstand og boldmaskine. 
Hvad var det der kom ud?
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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

u-1 i skovbo

Langt om længe kunne unghundeoprykningen afholdes 
efter landets nedlukning pga. corona. 
Hundeførerne havde dog ikke ligget på den lade side i 
mellemtiden, mens foreningen blev midlertidigt lukket 
ned, for efter denne dag fik område 6 hele 7 nye 
patruljehunde samt 4 halve oprykninger. 
Der var 14 hunde tilmeldt til start, og det blev en rigtig 
god dag med godt hundevejr og gode resultater. 
Konkurrencen fandt sted søndag d. 21/6 2020

resultaterne blev:

NR. 1:  Annitha Munkholm Alrik og Amager´s Figo (Skovbo) fik 178,6 p. og en hel oprykning.
NR. 2:  Morten Theodor Frederiksen og Terrorzone Zombie (Skovbo) fik 177,0 p. og en hel oprykning.
NR. 3:  Mathias Farnum og Royal Danish Greatest Love Of All (Frederiksværk) fik 174,8 p. og en hel oprykning.
NR. 4:  Jeppe Fabrian Ditzel og Schæferhaven Debbi (Skovbo) fik 174,2 p. og en hel oprykning.
NR. 5:  Dennis Rasmussen og Zerberuzdks Gangster (Skovbo) fik 172,4 p. og en hel oprykning.
NR: 6:  Rene Bo Lindhardt og Amager´s Harvey (Skovbo) fik 169,5 p. og en halv oprykning. 
 (Rene og Harvey havde en halv oprykning i forvejen.)
NR: 7:  David Woodfield og Heithas Holly (Skovbo) fik 169,5 p. og en halv oprykning. 
 (David og Holly havde en halv oprykning i forvejen.)
NR: 8:  Jimmi Laustrup og Sund Hund Modi (Skovbo) fik 167,2 p. og en halv oprykning.
NR. 9:  Jesper Mathiasen og Team Gamdog Alf (Frederiksværk) fik 166,5 p. og en halv oprykning.
NR. 10:  Sanne Friberg Borgen og Daneskjold Sira( Frederiksværk) fik 162,9 p. og en halv oprykning.
NR: 11:  Kim Jensen og Lucky Light Liam (Birkerød) fik 161,3 p. og en halv oprykning.
NR. 12:  Charlotte Rath Hansen og La-Riesens Yanki (København) fik 154,2 p.
NR. 13:  Tine Buus Bank og Smedebakkens Nathan (Helsingør) fik 153,4 p.
NR. 14:  Ivalu Lennert Dahl Jensen og Møllers Bendi (Frederiksværk) fik 138,2 p. 

Annitha og Figo

Mathias og Royal Danish 
Greatest Love Of All

Morten og Zombie(Tvebak)
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- 

lydighedscuP 

Hos Taastrup afdeling har man tradition for at afholde en 
årlig lydighedscup. Dette er en konkurrence som afholdes 
4 gange om året, hvor alle resultaterne fra de 4 
konkurrencer bliver lagt sammen, og man til sidst finder 
en endelig vinder. På disse dage er dommerne ekstra 
opmærksomme på de ”fejl og mangler” der nu måtte være, 
så alle hundeførerne kan blive ekstra skarpe. 

I Frederiksværk har man ligeledes en lydighedscup. 
De to klubber fik derfor aftalt at holde en fælles

 ”lydighedsdag”, hvor begge klubber ville stille op og det 
ville være ”alle mod alle”. 
Samtidig ville begge klubber tage egen medlemmers resul-
tater med i deres egen interne konkurrence. 

Normalt har Taastrup ikke øvelse 11 med i deres 
lydighedcup, men denne dag fik alle hundene også stop-
pet med. 
Pointene for denne øvelse bliver dog ikke regnet med i 
Taastrups interne resultater. 

Torben Alrik iførte sig bidebukser og ærme, og var øvelse 
11 figurant. Annitha Munkholm Alrik (Skovbo) gjorde 
ham selskab, dog med hund, og stillede mod Taastrup og 
Frederiksværk.

Kalenderen skrev d. 2. august, og solen tittede frem fra sit 
skjul denne dag, hvor det endte med at blive en temmelig 
varm dag. I alt var der 13 hunde til start, hvoraf 3 af dem 
blev dømt lidt mildere, da de alle havde ukårede hunde.

Dennis og Gangster(Messi)Jeppe og Debbi(Soya) Rene og Harvey David og Holly

resultaterne for de ukårede hunde (Maks Point=86 P.):
NR 1:  Peter Svane fik 70,8 p. (Frederiksværk)
NR. 2: Marian Olsen fik 49,0 p. (Frederiksværk)
NR. 3: Karin Hansen fik 17,0 p. (Frederiksværk)

resultaterne for de kårede hunde (Maks Point=86 P.)
NR. 1: Mikkel Olsen og Sund Hund Kira fik 83,6 p. (Taastrup)
NR. 2: Mette Lindegaard og Too-Fast Ib (Hector) fik 81,2 p. (Frederiksværk)
NR. 3: Johnni Larsen og Hulgaards Turbo fik 80,5 p. (Taastrup)
NR. 4: Lars Nielsen og Amager´s Uran fik 78,0 p. (Taastrup)
NR. 5: Johnny Holt og Zerberuzdks Fighter fik 76,8 p. (Taastrup)
NR. 6: Tove Leth og Smedebakkens Pilou fik 75,2 p. (Frederiksværk)
NR. 7: Mathias Farnum og Royal Danish Greatest Love Of All fik 71,3 p. (Frederiksværk)
NR. 8:  Annitha Munkholm Alrik og Amager´s Figo fik 69,8 p. (Skovbo)
NR. 9: Camilla Byskov Andersen og Amager´s Daisy fik 67,0 p. (Taastrup)
NR. 10: Linda Rasmussen og Sund Hund Honey fik 61,1 p. (Frederiksværk)
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tak til vores sPonsorer

gaaseholM anlæg 
8700 Horsens

byg sMart aPs 
2300 København S

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

aalykke Markiser aPs 
5772 Kværndrup

revisorsaMarbeJdet aMager - 
www.revisaMaMager.dk 
2770 Kastrup

atlantic shiPPing a/s  
2300 København S

det rene glas  
2200 København N

vognMand toMMy torbJørnsen 
2860 Søborg

cl skov og haveservice 
4400 Kalundborg

rye’s MalerfirMa 
2670 Greve 

snedkerMester kasPer nielsen 
2600 Glostrup

albertslund sMede & Maskinværksted 
2640 Hedehusene

san reMo 
3000 Helsingør

nv3 aPs 
4700 Næstved

scanseason a/s 
4700 Næstved

hansen Maskinstation a/s 
4300 Holbæk

alcuMatic a/s  
6400 Sønderborg

intension a/s 
6200 Aabenraa

vestegnens haveservice 
2640 Hedehusene

Johannes rasMussen-hylke a/s 
8660 Skanderborg

elcold aPs 
9500 Hobro



vi gør det nemt at være dig

danmarksvej 26  -  8660 Skanderborg 
tlf. 70 44 44 44  - mail@nemforsikring.dk

Vi hedder ikke NEM Forsikring for ingenting. Vi har gjort det 
let og overskueligt at komme i kontakt med os. Få samlet alle 
dine forsikringer i gode pakkeløsninger. Kunne du tænke dig 
at vide mere  - så kontakt os endeligt.

Læs mere på www.nemforsikring.dk


