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LEDER
Den, som bærer
viljen i hjertet.
Når I sidder med denne udgave af foreningens
medlemsblad i hånden, er
det min forventning, at et
noget anderledes DM er
blevet afholdt.
En række artikler
indeholder da også gode og
interessante indlæg omkring
udtagelseskonkurrencerne i
de forskellige klasser.
Her kan man læse om de mange gode resultater, som er opnået,
men flere artikler går også bagom resultaterne og giver en
indføring i de tanker og udfordringer, man havde i forbindelse
udtagelseskonkurrencerne.
Nogle har tvivlet på egne evner ud fra resultaterne op til udtagelseskonkurrencerne, men fælles for dem alle er beskrivelser
af, hvordan corona-tidens tvangstilbageholdelse fra ferie i
udlandet, har givet mulighed for at tilbringe sommerperioden
i sommerhuse og andre steder i vort dejlige land, hvor man så
i stedet kunne lave lidt ekstra træning. En ekstra træning der
åbnede nye horisonter, og hvor man pludselig fandt sig selv
stående med en billet til dette års DM.
I kan også læse om, hvordan afgørelsen af hvorvidt man
indløste billet til DM blev afgjort indenfor en margen på 0,1,
og hvordan man reagerer på det.
Det er ikke bare træningen, der har fyldt i sommerperioden.
Rammerne er også vigtige at have på plads, og derfor er der
flere stedet taget fat på vedligeholdelse af mødefaciliteterne, så
rammerne omkring fremmødet, morgenmaden og de sociale
arrangementer er helt i top og giver et godt incitament for de
aktiviteter, der skal foregå.
Som nævnt mange gange er corona-krisen ikke overstået.
Den er faktisk lige startet op i en 2. bølge, og derfor er det
vigtigt, at alle kontinuerligt overvejer sammenkomster,
træninger og konkurrencer i forhold til smitterisici og hele
tiden henholder sig til sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er
der heldigvis også mange eksempler på, at man har gj
ort. Der er tydeligvis mange, der tager hensyn til de mange på
bekostning af de få – TAK for det.

Det har også givet anledning til et indlæg om, hvordan man
forener et nødvendigt instruktørkursus med corona-virus og
en fødsel.
Moralen må være, at alt kan lade sig gøre for den, som
”bærer viljen i hjertet”.
Hvem kender ikke til en trillebør, og hvor mange kunne
forestille sig, at vælge at skjule sig bag en sådan, hvis man
pludselig fik et akut behov for at gemme sig.
Det valg er der faktisk nogen, der positivt har tilvalgt.
Hvordan det gik, må I selv læse om, men man bliver aldrig
for gammel til at lære.
Som jeg nævnte i starten vil vi netop have afviklet et meget
anderledes DM, end det som vi kender i forvejen.
Corona har igen kastet sine grimme restriktioner ned over
mange aktiviteter i landet, og de betyder blandt andet, at
der i år ikke kunne foretages indmarch eller festes med glad
musik og dans.
Samtidig var der begrænsninger i forhold til, hvor mange
personer der måtte være på standpladsen og det gav desværre
ikke mulighed for interessante stande eller en større
tilskuerkapacitet.
Intentionen var dog hele vejen at gennemføre et værdigt DM,
og hvordan det gik, kommer der meget mere om.
Lars Bræmhøj
Formand.
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Deadlines

Den 21 hver måned

Makrel har fundet grilltængerne på
runderingen.

Vedrørende Annoncer

Alle spørgsmål vedr.
annoncer bedes rettet til:
Side om Side ApS
grafik@sideomside.dk
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Mobil: 40 64 67 94 Email: kontakt@tt-mobilkran.dk
Nykøbingvej 190 4571 Grevinge

Tlf. 40 64 49 69
Fyrkat Alle 23 - 8920 Randers NV

C A S UA L M E N S W E A R S I N C E 1 9 0 8

SP MASKINER A/S
W W W. K A U F M A N N . D K

Låsbyvej 49 • 8660 Skanderborg
web: www.spmaskiner.dk
Tlf.: 86 52 14 00
email: spmaskiner@spmaskiner.dk
Fax.: 86 52 06 69

Mads Clausens Vej 1
DK-8600 Silkeborg
Denmark
Tel.: +45 8680 0533
info@nordicsense.dk

Førende indenfor produkter til personlig pleje

Siltec A/S
Funder Dalgårdsvej 2-6 - 8600 Silkeborg

Tlf. 86 85 18 00
www.siltec.dk

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

Udtagelse kriminalklassen
Lørdag den 22. august afholdt PH Brovst udtagelse til DM i
kriminalklassen. Jøren Knudsen var tilrettelægger og Claus
Mortensen PH Silkeborg var overdommer.
Tillykke med resultaterne til
1.
2.

John Hansen med Hesselballe Eiko,
Brovst				212,5 p
Carsten Svendsen med Schæferhaven Diego,
Vendelbo			165,1 p

John får pokal for 1. pladsen

Udtagelse vinderklassen
Søndag den 23. august afholdt PH Dronninglund udtagelse til
DM i vinderklassen. Marianne Bredevang var tilrettelægger
og Claus Sørensen PH Silkeborg var overdommer.
Tillykke med resultaterne til
1.
2.
3.
4.
5.

John og Carsten venter på at komme ind til lodtrækning

Møller Christensen med Møllers Jutta,
Dronninglund			226,1 p
Mette Thomsen med Møllers Gipsy,
Dronninglund			195,1 p
Heidi Vels Søndergaard med Møllers Nabiha, 		
Brovst				183,9 p
Jøren Knudsen med Egons Oline,
Brovst				181,1 p
Johnny Nielsen med Bayogi Ysma,
Vendelbo			152,5 p

Møller får pokal for 1. pladsen

område 1

Mette får pokal for 2. pladsen

Udtagelse patruljeklassen

Pia får pokal for 1. pladsen

Søndag den 30. august afholdt PH Vendelbo udtagelse til DM
i patruljeklassen. Johnny Nielsen var tilrettelægger og Allan
Jørgensen PH Aarhus var overdommer.
Tillykke med resultaterne til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pia Klitgaard med Møllers Tessa,
Dronninglund			217,1 p
Henrik Buchardt med Schæfergaarden Aslan, 		
Brovst				216,5 p
Jan Bredevang med Møllers Trump,
Dronninglund			214,6 p
AnneMarie Pedersen med Team Englunds Hiba,		
Vendelbo			209,2 p
Anne Kjærsgaard med Team Englunds Gabby, 		
Vendelbo			202,9 p
Pauline Johansen med Møllers Vanja,
Dronninglund			200,5 p
Marianne Bredevang med Møllers Vinder,
Dronninglund			195,4 p
Birger Christensen med Møllers Unni,
Vendelbo			192,4 p
Kent Larsen med Smedebakkens Spacey,
Hjørring			190,8 p

Henrik får pokal for 2. pladsen

Jan får pokal for 3. pladsen

Område 1
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område 1

3 glade hundefører – Pia, Henrik og Jan

En forsøgte sig med et mudderspor – men det gik ikke godt

Udtaget til DM i Silkeborg
Møller Christensen med Møllers Jutta,
Dronninglund – vinderklassen
John Hansen med Hesselballe Eiko,
Brovst – kriminalklassen
Pia Klitgaard med Møllers Tessa,
Dronninglund - patruljeklassen
Fra venstre – Pia/Tessa, Henrik/Aslan, Jan/Trump, Anne Marie/Hiba,
Anne/Gabby, Pauline/Vanja, Marianne/Vinder, Biger/Unni og Kent/
Spacey

Henrik Buchardt med Schæfergaarden Aslan,
Brovst - patruljeklassen
Jan Bredevang med Møllers Trump,
Dronninglund - patruljeklassen
Anne Marie Pedersen med Team Englunds Hiba,
Vendelbo – patruljeklassen

PØJ PØJ til jer alle sammen

Pauline og Vanja på sporet – dommere John Hansen og
Torben Brøsted

område 1
DRONNINGLUND
Sommerferie minder

Pauline og Møllers Vanja nyder ferien

Vanja slapper af

Har I set mig

Område 1
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Transport af teknisk udstyr
Kurerkørsel

Full load

Distributionskørsel
Expresskørsel

flemming@flemming-thisgaard.dk

Ibæk Strandvej 3
7100 Vejle
Tlf. 7572 0311 / Tlf. 7583 8420

www.aagaardgruppen.dk

v.vsnedkerforretning@mail.dk

HYTOR Tools Solutions er en del af HYTOR Gruppen.
Vi er specialister og den hurtige leverandør af værktøj,
generatorer, udstyr og specialløsninger til din industri.

HYTOR Tools Solutions A/S
Guldborgsundvej 1
T: +45 7913 0000
6705 Esbjerg Ø
E: salestools@hytor.com
Denmark

Murerfirmaet Bagger Andersen ApS er en mindre
murerforretning der har eksisteret i 20 år, vi har 4-6 ansatte.
Vores base er på Stevns, som ligger på det østlige sjælland.
Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Telefon 56502747 • Mobil 40786261
E-mail info@bagger-andersen.dk
Web www.bagger-andersen.dk

Milotec Rørisolering
v/ K Jacobsen

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

Tlf. 22 32 32 56

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

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

DM-UDTAGELSER OMRÅDE 2
Som man vil erfare, er der desværre ikke fotoreportage fra
DM-udtagelseskonkurrencerne, hvilket skyldes de særlige
regler der er blevet udstukket på grund af Corona situationen, men heldigvis har det været mulighed for afholdelse af
konkurrencerne. – Dejligt at et par af deltagerne har skrevet
om oplevelserne under vejs, så vi alle kan få et indblik i, hvilke
opgaver der bliver stillet ved sådan et arrangement.

Christian Kronborg og Dahlia, Aarhus, 191,7		

VINDERKLASSEN afholdt af Århus PH.

Gitte Aagaard og Cartagena Qubik, Randers 213,5

Kim Rasmussen og Møllers Carlo, Randers 171,1

område 2
DM-udtagelse i Vinderklassen
Af Gitte Aagaard, Randers

De sidste mange år har vores sommerferier været lidt
præget af, at der lurer en konkurrence rundt om hjørnet. Så i
år skulle sommerhusophold og hjemlige projekter igen kombineres med lidt daglig træning.
Det er hidtil aldrig rigtig lykkes med min nuværende hund
eller tidligere vinderklasse hund at få et rigtig godt resultat til
vores udtagelser i Vinderklassen.
Spor har altid været vores mareridt, så gennem vinteren har
vores sportræning været omlagt.
Vi var nødt til at gøre noget. Et stort delmål var derfor, at vi
i år ville komme til enden af sporet.
Et andet delmål var forbedret øv. 11, som den de seneste år
været lidt rigelig dyr. Jeg håbede, at den kyndige hjælp vi havde
fået ville bære frugt med forbedringer i slipfasen.
Vi var 3 HF der stillede til start, Christian, Kim og
Jeg - hyggeligt og relativt afslappende.
Vi har trænet meget sammen gennem årene og vi har det altid
hyggeligt sammen.
Dagens første øvelser blev spor og felt.
Forud ventede en fin ren stubmark. Qubik viste et dejligt
sikkert opsøg og minsandten om det ikke bare fortsatte med
fornuftige sikre knæk. Fantastisk skøn fornemmelse at gå bagved ham og sluttelig kunne aflevere 4 genstande til dommerne.
Nej, hvor var jeg lettet! Kort pause og så var det tid til felt.
Qubik virkede afslappet og tilpas.

Øvelse 10. Tiden blev 3,49. Qubik drejede forkert af, så jeg
fik æren af solospurt mod figuranten inden Qubik endelig
fandt mig igen og kunne hjælpe lidt til.
Det var tæt på!
Øvelse 11 var sidste øvelse. Slipfasen skulle testes.
Qubik slap så fint. Dommerne og fig. ville dog have point for
flere bideskift, så vi måtte aflevere 3 point.
Lidt ærgerligt i lyset af, at jeg faktisk synes, vi lavede en rigtig
fin øvelse.
Dagens resultat blev 213,5. Overraskende godt og som rakte
til dagens 1. plads.
Ekstra skøn blev dagen, da det også viste sig at være tilstrækkelig til en hundeførerbillet til årets
Danmarksmesterskab!
Stor tak til alle Jer som jeg har trænet med og som har budt
ind med god sparring.
Endvidere stor tak til Århus PH for en meget vel planlagt
konkurrence.

DM-udtagelse Kriminalklassen afholdt af Grenaa PH

Vi måtte kæmpe med den sidste genstand, men endelig kom
markeringen og hårnålen kunne samles op og vi fik endnu en
dejlig dommerseddel uden fradrag.
Turen gik videre til lydighed. Her blev det virkelighed igen.
Vi missede afdækningen. Pokkers ærgerligt.
Støttende kommentarer af Jens Henrik inden næste øvelse,
som var rundering. Kort efter opstart på runderingen
stikker Qubik ud i arealet. Halsgivning i det fjerne og så var
der dømt spurt ud i arealet.
En rive i et træ var fundet. En enkelt sidegenstand blev det
også til - hmm, der var vist en mere, som vi efterlod. Resten
af runderingen var den vanlige ballade, hvor jeg til stadighed
skal lære at stole på min hund og vove at gå lidt hurtigere
frem i arealet.
Vi nåede dog til enden inden for tiden og fik de sidste to
hovedobjekter. 1 point til dommerne for den manglende sidegenstand.

Jesper Aaen, Bodhi Magic of Heroes, Silkeborg ...193,9

Område 2
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område 2
DM-udtagelse Patruljeklassen
afholdt af Randers PH

1. Mona Pedersen og Gen-Chi’s Itsi, Silkeborg 206,9

Claudia Timm,Foxy De la Petite Vernusse, Herning...181,6

2. Susanne Carlsen og Brigadens Gaby, Herning 205,4
Lars Majgaard Sønderskov,Rambows Eddie , Odder 161,6

område 2
Udtagelse til DM i patruljeklassen
- Af Mona Pedersen, Silkeborg

For Itsi og jeg startede ”det” søndag d. 21. juni 2020, da vi
skulle stille til Unghundeoprykning, vi har været til mange
unghundekonkurrencer og har opnået dårlige resultater.
Men vi havde ikke mistet modet, på at stille til en
konkurrence og gøre et forsøg på at komme i
patruljeklasse.
Tiden var der nu til, at Itsi var klar til at blive en voksen
patruljehund.
Så da vi den 21. juni tog hjem fra konkurrencen med en god
fornemmelse i maven – var vi helt klar til at tilmelde os til
DM udtagelsen i patruljeklasse.
Men så gik det op for mig, at der var en hel del momenter i
patruljeklassen, vi endnu ikke havde trænet.
Så nu måtte jeg endnu engang trække på mine 2 gode mentorer
Vivi Hermansen & Tina Faldt.
Der skulle kigges på nedgravet og apportering af
”fremmede” genstande. Men det skulle jo indlæres hos både
hund og fører.
Er ikke i tvivl om, at hunden havde nemmere ved det end den
fatsvage fører.

Claus Holm Sørensen og Argi, Silkeborg

198,1

Herudover gik tomatpokalen til
Camilla Ravkilde og Hajen Frygtløs, Silkeborg

Jeg fandt skruetrækkere, legetøjspistoler, plastflasker, brille
etui osv. frem, så der kunne testes en masse af, og Itsi lærte
det forholdsvist hurtigt.
Og det med nedgravede gik også fint.
Da mine 3 ugers sommerferie lå op til udtagelseskonkurrencen, havde jeg masser af tid til at nørde i det hele.
Men da den danske sommer samtidig meldte sin ankomst,
blev træningen henlagt til de tidlige morgentimer.
Itsi havde intet problem med at gå spor kl. 07.00 om morgen
en tur i klubben til lydighed klokken tidligt
passede også frøkenen.
Jeg havde en god mave fornemmelse, vi nok skulle klare os
godt til udtagelsen, havde ingen forventninger om DM plads,
men en halv til kriminalklassen ville da være dejligt.
Men da det blev dagen for konkurrencen tænkte jeg
”hvad har jeg dog meldt mig til?”
Men når man har sagt A må man også sige B.

Område 2
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område 2
Så søndag den 30. august trillede Itsi & jeg afsted mod Randers.
Vi var 9 HF og fik vores info ifm. morgenmaden.
Vi blev informeret om, at der var taget godt hensyn til os alle
og derfor skulle vi alle starte med spor (ikke på samme tid).
Jeg kørte mod spormarken, jeg satte Itsi på sporet og det gik
super fint derudaf.
Første genstand blev fundet – så var det videre – der kom et
45 grader knæk og det tog Itsi så fint (jubiiii).
Kort efter knækket markerede Itsi for, at der var gravet, så
jeg smed mig til jorden og fandt min lille graveske frem. Der
var en meget stor bar plet på jorden, men jeg så ingen tegn
på, at der var gravet nogle steder.
Der hvor jeg valgte at grave var jorden hård som sten.
Så jeg valgte ikke at bruge mere tid på at grave og rode rundt
i jorden, så vi gik videre på sporet.
Lidt efter rettede sporet op igen og afsted det gik. Itsi fandt
derefter 2 genstande mere, og så blev der sagt ”ja tak”… Fy
føj vi var gået over den nedgravede øv øv øv, og endnu mere
øv over, at der hvor Itsi havde påvist at der var gravet, var
stedet hvor den nedgravede var. Så det kostede 5 point.
Nå men op på hesten, det skulle ikke slå os ud.
Næste øvelse var rundering og 10´er stop.
Vi gik i gang på runderingsbanen, og Itsi arbejde så fint. Pludselige stoppede hun op ved et træ, som jeg stod på den anden
side af, Itsi kom med en fin halsgivning og jeg gik om på den
anden side af træet, og der stod en spade. Vi fik afleveret
spaden og søgte gerningssted.
Da vi ikke havde fundet noget inden for rimelig tid, valgte vi
at runderer videre.
Efter nogle udslag fandt Itsi figuranten, der stod og gemte
sig med en teske i lommen. Så vi fik afleveret banditten samt
hans sidegenstand.
Vi søgte gerningssted, og da jeg følte, at vi havde søgt nok,
var jeg lige ved at melde, at jeg ville rundere videre, da jeg ser
en æske tændstikker i skovbunden – den nuppede jeg så også
med og fik afleveret til dommerne.
Nå nu manglede der kun 1 hovedobjekt, videre i banen og
så var der halsgivning ved en t-shirt på en bøjle. Jubii – vi
havde fundet alt, hvad der var at finde. Nu var det bare at
høre dommernes kommentar.
Da jeg fik vist mine dommersedler og jeg så, at der stod ”FLOT
& OK” og der ikke var trukket nogle point så – kunne jeg
ikke holde min glæde tilbage længere og hoppede 1 meter op
i luften og skreg ”JUBIIIIIIIIIII”.

Er helt sikker på at det kunne høres i hele Østjylland og at
dommerne fik noget af grine af.
Men når man er glad og stolt, så er det ikke forkert at vise det.
Så var det tid til 10ér stop – det gik også lige efter bogen, og
banditten blev fanget og eskorteret retur til dommerne og
pistolen, han havde i lommen blev afleveret.
Næste øvelse på programmet var gerningssted.
Klokken var blevet godt 12.00 og solen bagte ned, så jeg
vidste, at Itsi ville blive sat på en prøve.
Vi satte i gang og fandt hurtigt 4 genstande + 1 nedgravet
genstand. Så nu manglede jeg bare 1 genstand – Itsi var træt
og godt stegt af solen, så hun var lidt svær at få til at søge,
pludselige lagde hun sig i feltet og jeg gik ind blot for at opdage, at der ikke var nogen genstand.
Øv det havde hun aldrig gjort før. Jeg satte hende i gang igen
med at søge.
Så lagde hun sig et nyt sted og denne gang blev jeg uden for
feltet og bad hende om, at vise mig hvor genstanden lå – hun
rejste sig og søgte videre,- kort efter lagde hun sig et nyt sted
og der kunne jeg se, at hun havde fundet noget.
Og sørme så der lå den 6. genstand.
Der manglede der kun 25 sekunder i at tiden var gået. Pyha
– det kalder jeg spænding.
Så tog derfra med et fradrag på 0,5 point.
Så skulle det sidste gennemføres, fri ved fod var der lidt svæv
i omkringvendingerne og lidt skævtsidninger.
Så var det tid til apportering – jeg var klar, på at det var et
stykke værktøj – da jeg så fik en kondisko stukket i hånden,
tænkte jeg ”hvordan løser vi denne?”
Jeg havde overhovedet ikke trænet med fodtøj.
Nå men det skulle jo klares – øvelsen gik i gang og Itsi løb ud
til skoen og snusede til den – jeg sagde apport – hun gik væk
fra skoen og snusede i græsset –, som om skoen ikke kunne
være den, hun skulle apportere – så valgte Itsi at gå tilbage
til mig og så blev øvelsen afblæst.
Så ingen point i den øvelse.
Halsgivning og spring kostede ikke noget, cykeløvelsen kostede lidt, da vi havde en skæv afslutning.
Så blev det tid til afdækning, en øvelse som Itsi har haft meget
svært ved. Jeg gik i skjul og følte, at tiden gik i stå – hvor føles
3 minutter bare som lang tid. Itsi valgte at blive liggende i alle
3 minutter – jubiiiiii – var så stolt.
Så der var kun 11’er stoppet tilbage. Der blev trukket for et
efterbid, 1 ekstra plads kommando og lidt kigge efter mor +
en ”tag manden” i flugten.

område 2
Nu var det endelig tid til at kunne trække vejret igen og nyde
dagen. Tiden til præmieoverrækkelse tog umådeligt lang tid.
Endelig skulle vores placeringer afsløres – og da den ene HF
efter den anden blev kaldt op og jeg stod alene tilbage, så var
glæden stor.
Vi kom på en første plads med 206,9 point og fik ½
oprykning med hjem. Det var meget mere, end jeg havde turde
håbe på.
I skivende stund har jeg fundet ud af, at den nedre grænse for
at komme med til DM er 207,0 point.
Det er ærgerligt, men jeg står tilbage som en meget glad og
tilfreds HF.

Ranger er uddannet til at lave stående markeringer.
Han har en høj genstandsglæde og går spor for at finde genstandene.
Der trænes derfor også med meget små genstande for at
skærpe hunden. Vi hundeførere udnytter nok ikke
hundenes potentiale fuldt ud, men vi bliver heldigvis
klogere hele tiden.
Efter oplægget fik vi set Ranger i aktion.
Imponerende at se så ung en hund søge så fokuseret og intenst
efter en genstand, der ikke var meget større end et knappenålshoved.
Han var upåvirket af nyt miljø og fremmede mennesker, og
han havde ingen problemer med at søge tæt på tilskuerne.

VIBORG
Kursus om næsearbejde (SWDI)
- Af Eva Althoff Schäfer, Viborg

Jeg er et forholdsvis nyt medlem i Viborg PH, og jeg vil begynde med at sige tak for den fine modtagelse i klubben. Jeg
føler mig virkelig velkommen.
Søndag d 2. august havde Viborg PH ved Claus
Thidemann arrangeret en kursusdag med Jeppe Andersen, der
er hundefører ved Aarhus Politi.
Vi startede kl. 8 med lækker morgenmad (tak Claus), og godt
rustede gik vi i gang med kurset kl. 9.
Jeppe begyndte med en kort introduktion af sig selv og sine 2
hunde: tjenestehunden Smedebakkens IQ på 9 år og Ranger
på knap 1 år.
Ranger er en import fra Tjekkiet.
SWDI – Scandinavian Working Dog Institute - er en svensk
konsulentvirksomhed, der uddanner arbejdshunde og afholder kurser for hundeførere.
De tilbyder også certificering, kvalitetssikring, uddannelse og
producerer undervisningsmateriale.
Foredraget hos os havde fokus på næsearbejde, og vi fik en
kort introduktion til principperne, som Jeppe har
uddannet sin hund efter.
I politihundearbejdet er det vigtigt med tydelige og sikre markeringer og minimal ”forurening” på et gerningssted.
Der bliver ikke trænet med genstande på spor, før hunden er
mere end 100 % sikker på et gerningssted.

Ranger markerer en lille møtrik, mens Jeppe løfter hans bagben

Det giver også mening at træne med mindre genstande for
at skærpe hundens fokus, hvor jeg og sikkert mange andre
bruger større genstande, når vi vil gøre
motivationen større.
Der skal nok lidt ”mod” til at ændre på den vane, men vi kunne
jo se, at det virkede efter hensigten med de bittesmå genstande.
Det kræver selvfølgelig også, at hunden er uddannet korrekt
fra hvalp til at have stor genstandsglæde.
Da Ranger havde demonstreret lidt af det næsearbejde, han
kan, var det vores hundes tur.
Der var 8 deltagere med hund og 3 observatører.
Vi stillede med en enkelt hvalp og ellers mest unghunde. Vi
viste et moment eller to fra vores egen træning og fik gode
råd og inspiration til at komme videre med vores markeringer.
Vi talte også om belønning: frekvens, timing og kvalitet og
ikke mindst at det er vigtigt med variation.

Område 2
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område 2
Efter en hurtig frokost (tak Torben), gik vi i gang med bidearbejde med Jeppe som figurant.

GRENAA
Åbent Hus i Dansk Politihundeforening i Grenaa

Alle hunde var inde 2 gange, og vi fik også her input til
videre træning.
Nogle af vores hunde er tættere på en kåring end andre, og
vi fik lidt gode råd til en sidste afpudsning.

Af Tage Skifter

Selv om man har en plan med sit bidearbejde, er det altid godt
at få andre øjne på, hvad man render og laver.

Et opvisningsprogram blev vist flere gange i løbet af lørdagen.

Hundene har også godt af at prøve andre figuranter, så man
kan se, om træningen ”holder”.
Det var en lang, varm og meget spændende dag med både
teori og praksis.
Jeg er sikker på, at vi alle sammen fik noget at tænke over
og arbejde videre med både med genstandsmarkeringer og
bidearbejde.
Pelle og jeg siger i hvert fald mange tak for en fantastisk dag
med søde træningskammerater og deres hunde. Også en stor
tak til vores foredragsholder og hans hund.
Mange hundehilsner fra Eva

ARBEJDSDAG I VIBORG
I Viborg Ph er det ikke kun hundetræning, det drejer sig om,
næh- der bliver også dømt arbejdsdag, denne gang fik ude
arealerne omkring huset en ordentlig omgang.

Da der skulle være tilmelding til nye hold i Grenaa PH, valgte
man at annoncere med et Åbent Hus.

Der var hundeførere fra de forskellige hold:
Hvalpemotivation, Lydighed, PH programmet og Rally lydighed.
Efter hver opvisning kunne tilskuerne tale med vor adfærdskonsulent, instruktører og medlemmer om, hvordan vi
hjælper hinanden med træningen og derefter var der tilmelding til nye hold.
Lene Thomsen, formand i Grenaa PH udtaler efter dagens
program:
Tusind tak til jer alle for en fantastisk dag i dag, i gjorde det
super godt, og er nogle rigtig gode repræsentere for klubben.
Tak for jer, og jeres hunde

MER
UDKOM ET
R
EFTERÅ
2020

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 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

HADERSLEV AFDELING
Sidste nyt fra Haderslev:
Sommerferien i Haderslev har været præget af renovering af
klubhuset.
Der har heldigvis været mange der har bakket op om projektet
og givet et stort nap med, stor tak til jer alle.
I skrivende stund er næste skridt at få beklædt med
stålplader udvendig. Indvendig skal der rettes sand af, isoleres
gulv og støbes.
Da ydervæggene og sokkelen var i en dårligere stand en først
antaget, kommer projektet til at trække ud, men vi skal nok
nå i mål, og det bliver super godt.
Træning er op startet igen efter sommerferien og der er kommet mange nye hundeførere.
Velkommen til jer alle.
Venlig Hilsen
Haderslev PH
Per Skytt Larsen

område 3
TØNDER AFDELING
Kåring
D. 16. august var vi på besøg hos Tønder
politihundeforening.
Annika Pagaard og Cæsar Tønder afd., bestod med 105,3
point.
Desværre må vi se Per Høisæt og Finke Sønderborg afd. igen
til kåring, det rakte ikke til en kåring denne gang.
Vi startede tidligt, kl 8.00 pga. varmen.
Der var mange supportere, dejligt med interessen.
Venlig hilsen
Benny Lund
Kåringsmand område 3

Udtagelse til DM
D. 22. august blev der afholdt udtagelse til DM i kriminal-/og
vinderklasse i Haderslev og d. 30. august var det så patruljehundenes tur, denne gang i Tønder.
Der deltog 5 i patruljeklassen:
1.

Birthe Becker Kücken (Aabenraa)med Møllers Shiva
213,9 point og en plads til DM!

2.

Pia Poulsen (Horsens) med Chades Aslan Karo
207,0 point og også en plads til DM!

3.

Kjeld Søndergaard Nissen (Aabenraa)
med Team ChaTho Alpha – 195,0 point

4.

Eline S. Beck (Haderslev) med Tigerdyrets Alvin
192,2 point

5.

Bent Nydahl (Aabenraa) med Vom Wolfsmoor Caddie
186,5 point

Område 3
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Der deltog 5 i kriminalklassen:
1.
2.

Connie Mølgaard Birk (Tønder) med Møllers Natan 		
212,2 og en plads til DM!
Bitten Wittendorff Lorentzen (Tønder)
med Dederthing Jiro - 207,0 point og en plads til DM!

3.

Gudrun Holt (Tønder) med Egons Rinna
205,0 point og også en plads til DM!

4.

Johann Petersen (Tønder) med Møllers Mirra
203,4 point

5.

Peter Caspersen (Haderslev) med Hesselballe Freja
185,0 point

Der deltog 3 i vinderklassen:
1.

Benny Lund (Haderslev) med Hulgaard’s Mik
211,5 point og en plads til DM!

2.

Rasmus Bøgel (Middelfart) med Oude Herder Benz
179,8 point

3.

Julie Østergaard (Horsens) med Gen-Chi’s Elsassi
126,2 point

Billeder fra udtagelsen i patruljeklassen:

område 3
Billeder fra udtagelsen i kriminal- og vinderklassen:

Område 3
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Stort tillykke til alle med de flotte resultater og ikke mindst
til jer der sikrede jer en billet til DM.
Tak til Lotte Maj Hendriksen for de flotte billeder.
Med venlig hilsen
Trine M. Mejnert Jørgensen
Områderedaktør, område 3

AT STILLADSER
RULLESTILLADSER
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.

FACADESTILLADSER

GEDA-HEJS

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 4
Områdeledere
SEK. I

Niels Jørn Hansen
Tlf 41 38 22 36
hansen-mollevej@live.dk

Billeder taget af Didde Riber og tekst skrevet af
Nete Bolander

SEK. II

Flemming Hartvig Pedersen
Tlf. 61 31 65 83 - 29 28 91 59
flp@avn.dk
Områderedaktør - : Nete Bolander
Politihundenomraade4@gmail.com

Svendborg:

Elsebeth øv 8

Udtagelse i kriminalklassen
Svendborg var vært for at afholde udtagelsen i
kriminalklassen.
Det var en hyggelig dag, selv med 2 deltagere.
Det startede med morgenbord i vores lille klubhus.
Hundeførerne startede med at gå spor ude på Klingstrup´s
marker, som ligger i Skårup, hvor der blev afviklet øvelse 7 og
8. Derefter kørte de i Sofielund skoven, som ligger i Svendborg,
hvor der blev afviklet øvelse 9 og 10.
Så kom de til klubhuset, hvor de besluttede at spise noget
frokost, alle sammen. Der blev dækket op udenfor, hvor der
blev serveret rugbrød med pålæg.
Ved vores klubhus er der plads til at de sidste øvelser blev
udført, øv 1-6 og øv 11.

Elsebeth øv 7

Steen Riewe vandt konkurrencen med 208,5 point,
Stort tillykke.
Elsebeth Petersen fik 190,4 point.
Tak til dommer, figuranter, konkurrencelederen og
overdommer, for en super god dag.
Dommer i dagens konkurrence:
Helge Bachmann og Finn Vestergaard
Figuranter:
Jens Enggaard øv 7-8 og Frank Lux Hansen øv 9-10-11
Konkurrenceleder:
Villy Skaarup
Overdommer:
Erik Jensen, Vejle PH

OMR4 BIL8: Steen Riewe øv

område 4

Steen Riewe i skoven

Elsebeth tager en slapper

Fantastiske tilskuer

Steen Riewe i skoven med figrant Jens Enggaard
Hygge og snak
Område 4
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Steen Riewe øv 4

Hygge snak. Villy og fantastiske tilskuer

Steen Riewe øv 1

Elsebeth øv 4

område 4

Elsebeth øv 11

Steen Riewe øv 5

Steen Riewe øv 6

Elsebeth øv 11

Område 4
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Ser spænd på

Elsebeth øv 11

Steen Riewe øv 11

Steen Riewe

område 4

Steen Riewe 1. pladsen

Præmieoverrækkelse

Elsebeth 2. pladsen

Område 4
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Resultatet af dagens krim konkurrence

Forsvarets Hundeskole søger hunde.

Forsvarets Hundetræningscenter

Vi søger han hunde af racerne schæfer og malinois i alderen 10 mdr. - tre år.
Hundene skal bruges til bevogtning, sprængstof eller narkosøg, både nationalt og
internationalt.
Står du og skal af med din hund, og vil du give den muligheden for at få de bedste
levevilkår, så sælg den til os.
Vi tilbyder hundene:
•

En professionel hundefører, som den
følger både på job og i hjemmet.

•

Et aktivt liv med mange spændende
arbejdsopgaver.

•

Dyrlæge kontrol hver 3. måned.

•

Gode faciliteter i form af bl.a. moderne kenneler,
Dyreklinik, svømmebassin, water walker, løbebånd,
hundekiropraktor, hundemassør, m.m.
Kontaktinformation
Operations Support Wing
Military Working Dog Centre
Flyvestation Karup
Tlf.: 40802116
E-mail: osw-obm-001@fiin.dk

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

Annonce_Politihunden_86x130.indd 1
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Middelfart:
18 pokal konkurrence i Middelfart Politihundeforening
Søndag den 16. august havde Ole Sørensen arrangeret vores
tidligere aflyste 18 pokal konkurrence, som er en konkurrence
der er opstået ved vores 75-års jubilæum. Konkurrencen er i
kåringsprogrammet for ukårede
hunde og kan også have værdi af en før-kåring.
4 hundeførere og deres hunde kastede sig ud i
udfordringen, og med meget stillestående temperaturer på
cirka 30 °C og bagende sol på sporet blev
Dennis Sørensen og Charlie dagens vinder med 108 point og
en klar til kåring billet.
Rasmus Autzen og Mikka blev nummer to med 93,8 point,
men vandt spor disciplin- pokalen med kun et halvt
appelpoint trukket fra.

Bøgel og Benz til DM udtagelsen i vinder klassen

Svendborg:
Udtagelse i patruljeklassen
Igen var Svendborg vært for udtagelsen i
patruljeklassen. En super hyggelig dag, den startede med rigtig
fint vejr. Igen var hundeførerne ud på Klingstrup´s marker, i
Skårup.
Og de var i Sofielund skoven i Svendborg. Da alle kom tilbage
til klubhuset, ved en middagstid, fik de serveret det kolde bord,
og nej der var ikke ristede løg til
roastbeefen. ;-)
Da de skulle til at gå i gang med alle lydighedsøvelserne og
øvelse 11, begyndte det at regne.
Det stoppede dog igen, men det kom igen senere.
Præmieoverrækkelse var i fint solskin.

Dennis og Charlie får instrukser af dommer Steen Riewe Henriksen

Bøgel og Benz til DM-udtagelsen i vinderklassen
En regnfuld søndag i Haderslev politihundeforening var Rasmus Bøgel og Oude Herder Benz til DM-udtagelsen i vinderklassen. Med lidt fratræk på spor og gerningssted, og en
rejsning i øvelse 5, rakte pointene ikke til en plads til DM.

Alle kom igennem med et super flot resultat, stort tillykke til
Klaus, Jan, Merete og Villy, I alle gjorde et flot stykke arbejde
sammen med Jeres hunde.
Der skal selvfølgelig lyde en stor tak til konkurrenceleder;
Didde Riber. Overdommer; Knud Jensen, Sønderborg PH.
Og tak til dagens dommere:
Niels Andersen, Steen Riewe, øv 1-6 og 7-8
Helge Bachmann og Bende Pedersen, øv 9-11
Og selvfølgelig dagens figuranter:
Lone Pedersen, Erik Hedahl, øv 7-8
og Frank Hansen, øv 9-11
Billeder af Lise Sørensen.
Tekst af Nete Bolander

område 4

Morgenbordet for dagens hundefører

Der blev hygget imens der var nogen der fik noget at spise

Merete øv 1

Klaus øv 4

Område 4
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Klaus øv 5

Klaus øv 6

Merete øv 6
Klaus øv 6

område 4

Dagens resultat
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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@danskpolitihundeforening.dk
www.ph-omraade5.dk

Vinderudtagelsen d. 23.8.2020
Vordingborg afdeling afholdt vinderudtagelsen d. 23. august
med 7 deltagere. Resultaterne blev som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dennis de Fries, Urban, Ringsted
Robert C. Pedersen, Hector, Nyk. F.
Karin D. Hansen, Phenris, Holbæk
Claus Ernst, Akido, Næstved
Hans Hartvig, Inco, Vordingborg
Johnny Klærke, Trucker, Ringsted
Kim B. Jensen, Walter, Nyk. F.

Instruktørkursus
Så blev endnu et hold af engagerede kursister færdige på instruktørkurset…
Eller desværre ikke helt. Den berygtede COVID-19 satte jo en
stopper for afviklingen af kurset, som skulle være afsluttet i
april måned i år. Og da jeg havde en planlagt fødsel i slutningen
af april, blev det pludselig rigtig svært at overskue med nye
datoer og mulighed for afslutning.
De kursister, som har ønsket det pga. COVID-19, har fået
mulighed for at afslutte forløbet online.
Her skal de dokumentere via videooptagelser at de har arbejdet med nogle praktiske øvelser.
Ikke alle har afsluttet dette endnu.
Med mig undervejs har jeg haft min træningsmakker og sparringspartner, Tanja Benn.
Og det har jeg ikke fortrudt. Tanja er medlem i
Ringsted PH og arbejder til daglig hos JustBeDog.
Hun var en kæmpe hjælp, da jeg fysisk ikke havde
mulighed for at være så aktiv med kursisterne, som var planlagt. Og desuden er hun rigtig dygtig og en ægte nørd indenfor
hundetræning.

Kim og Walter

Den praktiske del på kurset er blevet vægtet højt.
Det at kunne udføre øvelserne med egen hund er en
nødvendighed, hvis vi skal kunne formidle øvelserne videre
til kursisterne på hvalpe – og lydighedshold rundt omkring
i foreningerne.
Og i fremtiden bør det fylde endnu mere, da det er en stor
udfordring for flere medlemmer rundt i foreningerne.
Hvordan det skal planlægges og sættes sammen, må tiden vise.
Hans og Inco
Karina de Fries

209,4 point
203,4 point
196,2 point
193,2 point
192,9 point
183,6 point
157,8 point

område 5
Patruljeudtagelsen i Holbæk d. 30/8
Der stillede 7 deltagere op til patruljeudtagelsen i Holbæk.
Jeg har fået lidt billeder jeg kan dele med jer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Birgit Mandrup-Poulsen, Nanse, Holbæk208,4 point
Torben Rutkjær, Zult, Korsør
208,3 point
Jan Priess, Jasso, Holbæk		
192,1 point
Ulf Larsen, Harry, Slagelse		
188,3 point
Marianne Priess, Søren, Holbæk
186,9 point
Linda Kristensen, Beauty, Korsør
178,3 point
Martin Bergkrantz, Onyx, Slagelse 170,9 point

Robert og Hector.

Linda og Beauty
Karin og Phenris.

Pokalmodtagerne. Fra venstre Torben, Birgit og Jan.
Claus og Akido.

Område 5

39

område 5
Patruljeudtagelsen i Ringsted d. 30/8
Der stillede også 7 hundefører i Ringsted til dagens
patruljeudtagelse. De lavede en masse flotte resultater på
dagen og flere blev udtaget til DM.
Her får i lidt billeder fra dagen, samt et lille skriv fra Henrik.
Søndag, den 30.08.2020, var der patrulje udtagelse i Ringsted
med 7 hunde.
Henrik Palasz Hansen blev nr 2 med Tobilas Bondo, fik
227.5 ud af 230. Kjeld Kofoed fik 221.3.
En dejlig dag, og nogle gode arealer, samt dem der har arrangeret dagen, fint arbejde.
Også flot at 6 hunde, ud af 7 hunde kommer med til DM
i Silkeborg.

Vibeke og Thano ved spring.

Mvh Henrik Palasz Hansen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Carsten Nielsen, Jacko, Nyk. F.
Henrik P. Hansen, Bondo, Maribo
Karina De Fries, Komma, Ringsted
Kjeld Kofoed, Bjarke, Maribo
Andreas Hare, Auto, Nyk. F. (sek. I)
Jytte Vognsvend, Fenris, Nyk. F.
Vibeke Wulff, Thano, Næstved

228,3 point
227,5 point
224,6 point
221,3 point
216,4 point
212,3 point
200,4 point

Carsten og Janko ved klargøring til cykeløvelse.

Henrik og Bondo ved afdækning.

område 5

Jytte og Fenris ved apport.

Tilskuerne er lukket på fold ;-)

Andreas og Auto på opstart af cykeløvelse.

Karina og Komme under fri ved fod.

Carsten forsøger at få luft efter en øvelse 11. Han piver over et par
trykkede ribben.

Område 5
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NYKØBING F. AFDELING
Jubilæum
Dansk Politihundeforening, Nykøbing F Afdeling havde 90
års jubilæum den 15. august 2020.
Medlemmerne var inviteret til fejring af den runde dag, som
foregik ude i klubben. Vi startede om eftermiddagen med
forskellige spil, kongespil, stigegolf, og petanque.
Der blev konkurreret indbyrdes i hold, og der var næsten
ikke nogen der snød.
Da de forskellige dyster var overstået, grillede vores formand
Jan lækre bøffer m.m., og vi nød alle den dejlige mad, det fine
vejr og dejligt samvær.

Hvad er status på landsplan? Er DM pladsen hjemme?

90 års fødselsdag i Politihundeforeningen Nykøbing F
- der spilles kongespil

Dagens pokaltagere, flankeret af overdommer Camille og
tilrettelægger Jørgen.

område 5

Så var der lækker lagkage til alle de tobenede

Jan griller
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NÆSTVED AFDELING
Der har været mange aktiviteter her på det sidste i foreningen.
Både konkurrencer og vores forenings jubilæum.
Her kommer lidt billeder og tekst fra en travl måned i PH.
Kriminal/Vinder samarbejdskonkurrence 9/8 2020
Søndag d. 8. august afholdt Næstved kriminal/vinder
samarbejdskonkurrence.
Konkurrencen blev slået samme for de to klasser da der kun
var en krim og en vinder hund der stillede i hele området.
Vejrudsigten lovede tæt på 30 grader i løbet af formiddagen.
Så første start var 7.30 på spor. Men på trods af en tidlig start,
blev det stinkende varmt og hunde og fører var ved at smelte.
Det var så varmt at hverken Akido eller Makrel kom til ende
af deres spor. Desværre.
I skoven var der lidt mere skygge, men stadig rigtig varmt og
da vi kom ud til klubben over middag og skulle have l
ydighedsøvelserne trak det tænder ud.
Det kan også ses på resultaterne.
Lisbeth Dahl m/Hajens Makrel 186,1 point

Claus og Akido på spor, med solen lige i ansigtet.

Claust Ernst m/Daneskjolds Akido 177,1 point

Lisbeth og Makrel på opstart af spor.

Makrel har fundet grilltængerne på runderingen.

område 5

Akido i spring mens Leo dømmer.

Dagens hold med dommere, figuranter,
tilrettelægger og hundeførere med hund.

Standpunktsprøve
Fredag d. 21. september stillede vi 5 håbefulde hundeførere til
standpunktsprøve. Vi startede alle med en rundering, herefter
et sport og slutteligt lydighedsøvelserne samt stoppene.
Thomas Holmegaard fra Østsjælland, kom forbi og løb
stoppene.
Tak for det.
Og selvfølgelig ikke mindst lige så meget tak til dommere og
figuranter for at stille op. Det blev en god fredag aften med
en masse fine resultater.
Her skal i få lidt billeder fra aftenens strabadser samt nogle
resultater.
1.

Tina Kværnø, Schön Miro		

104,5 point

2.

Henrik Thaulow, Ny Hund Atlas (Boss)89,9 point

3.

Freja Kilde, Chewie		

85,7 point

4.

Mogens Borkfelt, Møllers Figo

76,6 point

5.

Tommy Andersen, To-Fast Ingo

54,5 point

Øvelse 10 figuranten Lyal er fanget og i
ndtransporteres til dommerne.

Område 5
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område 5

Tommy og Ingo ved opstart af apport.

Tina og Miro efter afslutning af øvelse 9.

Freja og Chewie ved spring.

Mogens og Figo under lineføring.

Deltagerne til standpunktsprøven. Fra venstre Mogens, Freja, Henrik,
Tina og Tommy.

område 5
75 års jubilæum
Mandag d. 31. august 2020 kunne Næstved PH holde 75 års
jubilæum.
Dette blev gjort på dagen hvor der blev inviteret på grillpølser
og lidt koldt at drikke.
Heldige var vi også at både Tv2Øst og Sjællandske ville bringe
indslag/artikel om os og derfor var de ude og tage billeder af
vores aktiviteter.

Der blev holdt tale inden der blev budt på mad og drikke.

Der filmes fri ved fod.

Sjællandske medier knipser billeder af Susanne og Hugo på felt.

Ny hund i klubben
Jan har fået lille ny hund. Den hedder Yanko, ja sådan udtales
dette, men om jeg har stavet det rigtigt???

Der filmes spring.

Jan og Yanko

Område 5
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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

Lydighedscup del 3
Mandag d. 17. august blev det igen tid til lydighedscup hos
Taastrup afdeling.
Afdækningen blev en smule udfordrende for nogle af hundene,
da hundeføreren skulle i skjul bag en trillebør der var stillet
ude i det åbne. Nogle af hundene kunne, til trods for at
trillebøren var det eneste der stod, ikke finde sin fører hvorfor
der for nogen måtte bruges et ekstra indkald.
Efter konkurrencen var der aftensmad på terrassen.

RESULTATERNE (max point=66,0)
NR. 1: Lars Bo Hansen og Sund Hund Knud med
NR. 2: Mikkel Olsen og Sund Hund Kira med
NR. 3: Lars Nielsen og Amager´s Uran med 		
NR. 4: Johnni Larsen og Hulgaards Turbo med
NR. 5: Johnny Holt og Zerberuzdks Fighter med
NR. 6: Kristina Haubroe og Imzedrifts Ginni med
NR. 6: Camilla Andersen og Sund Hund Yang med
NR. 8: Christian Duurloo og Huxi med 		

64,7 p.
63,2 p.
63,1 p.
62,2 p.
56,0 p.
53,8 p.
53,8 p.
50,3 p.

Trillebøren som HF skulle sidde bag under afdækningen

område 6
Maddag i Skovbo

Udtagelse i sektion 1

Den ugentlige bidedag i Skovbo er startet op efter
sommerferien, og mange hunde er mødt op til klubbens to
figuranter om tirsdagen.
De fleste for at gøre klar til årets udtagelser.
Tirsdag d. 18. august havde Torben Alrik tændt op for grillen,
og der blev lavet mad til de tilmeldte til den første maddag
efter ferien.

Sommervarmen havde endnu ikke sluppet sit tag, da sektion
1´s hunde stillede til udtagelse onsdag d. 19. august 2020 hos
Ringsted afdeling. Varmen havde da også en effekt på
hundene, der til trods for sværhedsgraden klarede øvelserne
godt.

RESULTATER KRIMINALKLASSEN
NR. 1:
Niels-Jørn Hansen og Bayogi Visti (Odense) med 219,7 p. og en halv
oprykning til vinderklassen
NR. 2:
Camilla Sønderskov og Nederholm´s Quanto (Taastrup) med 218,4
p. og en halv oprykning, og da de havde en halv i forvejen er de derfor
i vinderklassen pr. 1/1-2021
NR. 3:
Thomas Ritter og Møllers Leon (Skovbo) med 190,6 p.

VINDERKLASSEN
NR. 1:
Jan Verner Larsen og Nederholm´s Quik (Skovbo) med 184,6 p.
NR: 2:
Ole Boy Sørensen og Amager´s Martin (Skovbo) med 183,6 p.
NR. 3:
Anne Bjørnstrup og Team Englunds Jack (Holbæk) med 172,2 p.

PATRULJEKLASSEN
Patruljeklassens udtagelse fandt sted den efterfølgende
onsdag, d. 26. august, og her var der to hundeførere tilmeldt.
Den ene udgik desværre på dagen.
Endnu en hundefører fra sektion 1 tilmeldte sig udtagelsen,
men pga. kursus stillede han til sektion 2´s udtagelse søndag
d. 30. august 2020.
Alt i alt stillede der 2 hundeførere fra sektion 1 i patruljeklassen i år.

RESULTAT D. 26. AUGUST 2020
NR. 1: Martin Lind og Laguso Hares (Skovbo) med 213,6 p.
og en halv oprykning til kriminalklassen

RESULTAT D. 30. AUGUST 2020
Andreas Hare og Korskilde´s Auto (Nykøbing Falster) med
216,4 p. og en halv oprykning til kriminalklassen

Område 6
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område 6
Udtagelse i kriminalklassen sektion 2
Lørdag d. 22. august skulle landets kriminalhunde gøre deres
bedste for at kvalificere sig til DM. Konkurrencen fandt sted
hos Taastrup afdeling.

RESULTATER
NR. 1:
Mikkel Othar Olsen og Sund Hund Kira(Taastrup) med 212,9 p. og
en halv oprykning til vinderklassen + udtaget til DM
NR. 2:
Joy Christensen og Smedebakkens Spritte(Birkerød) med 208,9 p.
og en halv oprykning til vinderklassen + udtaget til DM
NR. 3:
Torben Nielsen og Grunk von der Mooreiche(Skovbo) med 205,0 p.
og en halv oprykning, og da de havde en halv i forvejen rykker de i
vinderklassen pr. 1/1-2021
NR. 4:
Torben Jensen og Møllers Totti(Frederiksværk) med 198,9 p.
NR. 5:
Anne Andersen og Tigerdyrets Albert(København) med 195,9 p.
NR. 6:
Erik Goth-Eriksen og Vi-to vom Nessenberg(Skovbo) med 195,8 p.
NR. 7:
Tove Leth og Smedebakkens Pelle(Frederiksværk) med 191,1 p.
NR. 8:
Helene Høyer og Rothmanns Joey(Skovbo) med 176,7 p.

Mikkel og Sund Hund Kira

Joy og Smedebakkens Spritte

Torben og Grunk von der Mooreiche

område 6

Torben og Møllers Totti

Tove og Smedebakkens Pelle

Anne og Tigerdyrets Albert

Helene og Rothmanns Joey

Område 6
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område 6
Udtagelse i vinderklassen sektion 2
Søndag d. 23. august 2020 stillede 5 hundeførere til årets
udtagelseskonkurrence i vinderklassen.

RESULTATER
NR. 1: Jan Binger Lindgaard og Daneskjold Arti
(Frederiksværk) med 207,0 p. og udtaget til DM
NR. 2: Jens Andreasen og Amager´s Helga
(Skovbo) med 200,3 p. og udtaget til DM
NR: 3: Camilla Byskov Andersen og Sund Hund Yang
(Taastrup) med 189,2 p.
NR. 4: Keld Andersen og Asser Vom Lahnblinck
(Skovbo) med 181,8 p.
NR. 5: John Nielsen og Sund Hund Enzo
(Skovbo) med 161,7 p.

Jens og Amager´s Helga

Jan og Daneskjold Arti

Camilla og Sund Hund Yang

område 6
Udtagelse til patruljeklassen sektion 2
Den sidste udtagelseskonkurrence fandt sted i Skovbo, hvor
hele 18 hundeførere var tilmeldt.
Desværre måtte 3 af disse melde afbud. Med en god tidsplan
og flere baner til alle øvelser, nåede vi at blive færdige med
dagen inden for rimelig tid med de 15 hunde.

RESULTATER
NR. 1:
Rene Lindhaardt og Amager´s Harvey
(Skovbo) med 226,3 p. og en hel oprykning til kriminalklassen pr.
1/1-2021 + udtaget til DM
NR. 2:
Mads Nørgaard og Møllers Leo
(Birkerød) med 222,8 p. og en hel oprykning til kriminalklassen pr.
1/1-2021 + udtaget til DM
NR. 3:
Jan Weilling Hansen og Jen-Agers Loke
(Roskilde) med 213,2 p. og en halv oprykning + udtaget til DM. Da
de havde en halv oprykning i forvejen, rykker Jan op i kriminalklassen pr. 1/1-21.

Keld og Asser Vom Lahnblinck

NR. 4:
Lars Elias Nielsen og Amager´s Uran
(Taastrup) med 210,0 p. og en halv oprykning + udtaget til DM
NR. 5:
Annitha Munkholm Alrik og Amager´s Figo
(Skovbo) med 207,3 p. og en halv oprykning + udtaget til DM
NR. 6:
Mathias Farnum og Royal Danish Greatest Love Of All
(Frederiksværk) med 203,5 p. og en halv oprykning.
NR. 7:
Jeppe Fabrian Ditzel og Schæferhaven Debbi
(Skovbo) med 200,9 p. og en halv oprykning
NR. 8:
Karsten Edvin Staanum og Nixon von der Burgstätte
(Skovbo) med 190,8 p.
NR. 9:
Torben Brockdorff Jensen og Lucky Light Edda(
Frederiksværk) med 189,6 p.

John og Sund Hund Enzo

NR. 10:
Per Due Jensen og Amager´s Rasko
(Skovbo) med 188,6 p.

Område 6
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område 6
NR. 11:
Dennis Rasmussen og Zerberuzdks Gangster
(Skovbo) med 187,0 p.
NR. 12:
Thomas Larsen og Bayogi Visa
(Skovbo) med 184,7 p.
NR. 13:
Rene Kaj Nielsen og Mai Tuk Tara
(Frederiksværk) med 181,4 p.
NR. 14:
David Woodfield og Heitahs Holly
(Skovbo) med 180,6 p.
NR. 15:
Johnny Holt og Zerberuzdks Fighter
(Taastrup) med 168,8 p.

Mads og Møllers Leo

Rene og Amager´s Harvey

område 6

Jan og Jen-agers Loke

Lars og Amager´s Uran

Compusystem A/S • Staunings Plads 3 •1607 Copenhagen V
+45 44 47 00 99 • cs@compusystem.dk
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område 6

Annitha og Amager´s Figo

Mathias og Royal Danish
Greatest Love Of All

Jeppe og Schæferhaven Debbi

Tømrer og Snedkerfirma

Birch ApS
Ludvig Holsteins Alle 90
2750 Ballerup

20 40 32 61 • nsbirch@hotmail.dk

VIGGO PETERSENS
Eftf. A/S
Letlands allé 3 opg. 47
2630 Tåstrup
Hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Viemosevej 62 • 2610 Rødovre
+45 35 27 80 20 www.hplaw.dk

TOTALAFFALD

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

område 7
Områdeledere
SEK. I

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

SEK. II

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

Så var det tid til øvelse 11.
Anja Thomsen skulle være figurant.
Aslan kom fint op og bed godt til, men havde lidt svært ved at
slippe, men efter et par kommandoer og en animering så slap
han. Han kom fint ind på plads og figuranten gjorde omkring
og gik indtransporten.
Aslan blev fint ved Fie’s side under indtransporten og stoppede
figuranten under flugten. Igen var der lidt problemer med
slippet, men efter nogle ekstra kommandoer og et animering
igen, kom han på plads. Der blev fratrukket nogle point.
Derefter gik vi i klubhuset og nød en kold øl/sodavand.
Og fik dagens resultat.

BORNHOLMS AFDELING

Ann-Sophie Carlsen med Amager’s Omega (Aslan) opnåede
206,9 point i dette års udtagelse til DM.

Udtagelse i kriminalklassen

Det var nok til at hun kan repræsenterer Bornholm til årets
DM i kriminalklassen i Silkeborg, så stor tillykke til Fie og
Aslan.

Lørdag d. 22. august havde til udtagelse i kriminalklassen.
Der stillede én hundefører op. Ann-Sophie Carlsen med Aslan
(Amagers Omega)

Udtagelse i patruljeklassen

Traditionen tro startede vi med fælles morgenmad kl. 7 som
den ene dommer Parly Carlsen havde sørget for. ca kvarter i
8 kørte vi i samlet flok ud til spormarken hvor Anja Thomsen
havde lagt et spor og et felt.
Bagefter kørte vi ud til Ølene-plantage som ligger ikke så langt
fra Åkirkeby. Hvor runderingsbanen skulle være.
Banen blev overtrampet af flere personer og en hund, overdommeren lagde genstandene ud på banen.
Og figuranten gik ud på plads. Og så var der en pause før
Fie blev kaldt frem. Fie og Aslan klarede banen på kun 16
minutter og fik alle hovedobjekterne, men sidegenstandene
fik de desværre ikke.
Derefter var der øvelse 10, den blev klaret lige under 2 minutter. Figuranten havde en kniv på sig, den blev fundet.
Så igen godt arbejde. Så blev Aslan lagt i bilen og fik en pause
og vand.
Så gik turen tilbage til klubhuset og vores træningsbane, hvor
lydighedsøvelserne og øvelse 11 skulle foregå.
”Fri ved fod”-øvelsen gik godt, Aslan larmer lidt, men gør
lydigheden godt. Halsgivningen, springet, apporteringen var
flot og afdækningen var fin, men Aslan rejste sig desværre da
der var 12 sekunder tilbage, så der blev fratrukket lidt.
Cykel-øvelsen var fin, han startede og afsluttede fint.

Søndag d. 30. august havde vi også på Bornholm udtagelse i
patruljeklassen. Der stillede to hundeførere op.
Per Finne med Sund Hund Elvis og Harriet Larsen med Sund
Hund Lexi.
Traditionen tro startede vi med fælles morgenmad kl. 7 som
Parly Carlsen igen havde sørget for. ca kvarter i 8 kørte vi i
samlet flok ud til spormarken hvor Ann-Sophie havde lagt
spor og felter.
Per og Elvis klarede sporet flot og uden at der blev trukket
nogle point.
Harriet og Lexi gjorde klar til at komme på sporet.
Der var en fin opstart, men lidt volter på sporet nogle gange,
men ellers gik det fint.
Så gik det også der ud ad, de fik alle genstande. Pga. volterne
mistede de 0,8 point på sporet.
Ærgerligt, men så er der plads til forbedringer.
Så blev det tid til feltet. Begge hunde rydder felterne og
arbejder godt. Lexi bruger næsten hele tiden, da hun først
finder den sidste genstand 7 sekunder før tiden var gået, puha
nervepirrende for hundeføreren.
Bagefter kørte vi ud i Ølene plantage. Hvor runderingsbanen
skulle være. Banen blev overtrampet af flere personer og en
hund, overdommeren lagde genstandene ud på banen.
Og figuranten gik ud på plads.

område 7
Og så var der en pause før hundeførerne blev kaldt frem.
Per og Elvis fandt alle genstande både hovedobjekter og
sidegenstande, men Elvis væltede den første genstand
(en spade), det kostede lidt.
Harriet og Lexi fik også alle genstandene, men desværre var
Lexi usikker i halsgivningen på første genstand.

Hun kom fint ind på plads og figuranten gjorde omkring og
gik indtransporten.
Lexi blev fint ved Harriets side under indtransporten og stoppede figuranten under flugten og fast holdt bidet til hun fik
kommandoen ”slip” og gik på plads igen.
Ganske fint udført, men blev fratrukket lidt point.

Hun gøede først da Harriet sagde ”rundér”, så det kostede 5
point i manglede selvstændig halsgivning.

Derefter gik vi i klubhuset og nød en kold øl/sodavand og
madpakker. Og fik dagens resultat.

Men Lexi blev ved alle genstande og bevogtede.
Harriet var alt i alt tilfreds med indsatsen.

Harriet Larsen med Sund Hund Lexi opnåede 218,8 point
Per Finne med Sund Hund Elvis opnåede 217,6 point
Så fin indsats i dette års udtagelse til DM.

Derefter var der øvelse 10, den blev klaret lige under 2
minutter for begge hundeførere.
De fandt begge pistolen som figuranten havde på sig.
Så igen godt arbejde.
Så gik turen tilbage til klubhuset og vores træningsbane, hvor
lydighedsøvelserne og øvelse 11 skulle foregå.

Det var nok til at de begge kan repræsenterer Bornholm til
årets DM i Silkeborg, så stor tillykke til begge hundeførere
og deres hunde.

Per og Elvis havde en flot ”Fri ved fod”, halsgivningen var
fin. Ved apporteringen vælger
Elvis at afslutte stående og lidt skæv, ærgerligt. Spring og
afdækningen var fin begge. Cykeløvelsen blev udført flot.
Alt i alt blev der ikke trukket så meget i pointene.
Så var det Harriet og Lexi’s tur. ”Fri ved fod”-øvelsen gik
nogenlunde, der var et par skævtsidninger, men ellers en fin
lydighed. Så der blev der trukket lidt point.
Halsgivningen, springet, apporteringen og afdækningen var
flot, alt ok.
Cykel-øvelsen var okay, Lexi løb fint ved siden af cyklen, men
afsluttede lidt for langt tilbage, men alt i alt en fin øvelse.
Per og Elvis ved apporteringen.

Så var det tid til øvelse 11. Ann-Sophie Carlsen skulle være
figurant. Først var det Per og Elvis’s tur.
Elvis kom fint op og bider godt. Men han vil ikke slippe da
Per siger det. Der kommer nogle ekstra kommandoer, ved
indtransporten gik Elvis for langt fremme, så Per måtte giv
en pladskommando.
I flugt kommer Elvis igen op og bed godt, men vil igen ikke
slippe og her brugte Per alle sine kommandoer for at prøve
at få ham til at slippe.
Men det endte med at der blev sagt ”Ja tak” og øvelse sluttede
før Elvis kom af ærmet.
Så blev det Harriet og Lexi’s tur. Lexi kom fint op og bed godt
til, men slap inden Harriet kom helt op til hende for at give
slip-kommandoen.

Harriet og Lexi i cykel-øvelsen

Område 7
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område 7

Harriet og Lexi, spring

Lexi i bidet

Per og Elvis, spring

Harriet og Lexi i starten af flugten i øv. 11

Per og Elvis i øv. 11, indtransporten

Harriet med Lexi og Per Finne med Elvis
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Webmaster : webmaster@danskpolitihundeforening.dk

GRØNNE
MØDER
BOOK NU:

(+45) 88 77 66 99 OR

MEETINGS@CPCOPENHAGENTOWERS.COM

FØLG OS!

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.
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