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LEDER

et vellykket og 
Meget anderledes 
dM
 
Alt var gjort klart til DM i Dansk 

Politihundeforening i god tid før 

stævnets afholdelse. 

Corona-situationen var blevet en 

parentes i de flestes hverdag, og vi 

havde igen fokus på 

hundetræning og 

udtagelseskonkurrencer, og alle så frem til danmarksmesterskaberne i de 

skønne omgivelser i terrænet omkring Gjern. Der var gjort et fantastisk 

forberedende arbejde af tilrettelæggerne for øvelserne i 

patrulje-, kriminal- og vinderklassen. De havde gjort klar til nogle meget 

spændende, men også udfordrende øvelser i de tre klasser. 

Arrangørerne have sørget for hytter til deltagere, gæster mv., og maden 

til de fælles middage var bestilt – nøjagtigt som et DM skal være.

 

Corona-spøgelset viste sig imidlertid ikke helt at have sluppet taget i vores 

ellers fredfyldte land. Det var med ængstelse, at vi i HB fulgte udviklingen, 

som desværre gik den forkerte vej, idet smittetrykket begyndte at stige, 

samtidig med at der igen blev indført forskellige restriktioner – i første 

omgang i enkelte regioner i Danmark, og her var Midtjylland ikke nævnt. 

I ugen op til DM ramte en ny restriktion dog landet, og denne gang var 

det ikke kun i enkelte regioner, men i hele landet. Forsamlingsforbuddet 

blev sænket til 50, og der var nu krav om brug af mundbind ved spisning 

i restaurationsvirksomheder, når man ikke sad på sin plads. Samtidig 

måtte Dansk Politihundeforenings 

danmarksmesterskab ikke blive en smittekilde, der leverede yderligere 

dårlige tal til det daglige nationale regnskab over antallet af smittede og 

indlagte på grund af Covid-19.

 HB satte sig derfor hurtigt sammen. Der var enighed om, at der måtte 

udvises ansvarlighed, men også at vi skulle søge løsninger, således at DM 

2020 kunne gennemføres. Fokus var på, at de medlemmer, der med flid 

og dygtighed havde kvalificeret sig til DM også skulle have muligheden 

for at konkurrere. 

Vi besluttede derfor, at gennemføre DM, men under stærkt 

restriktive forhold. Deltagere blev indkvarteret i sine hytter, og ved 

ankomsten var program, vejledning til øvelserne, startnumre mv. tilstede 

i hytterne, så man ikke behøvede at rette henvendelse til stævnekontoret. 

Det blev aftalt, at maden blev leveret direkte til hytterne, og der var 

således ingen fælles spisning, ligesom alle sociale aktiviteter og sekti-

onsmøderne blev aflyst. 

Hovedstandpladsen var uden teltholdere og der var ingen 

indmarch og fællesfoto. Det blev herudover sikret, at der på intet tids-

punkt var mere end 50 personer tilstede på hele standpladsen. Ved 

øvelserne havde tilskuere ikke adgang, og når man kom frem til øvel-

sesstandpladserne, skulle man opholde sig i eller omkring sin bil, indtil 

man blev kaldt frem. 

Det traditionelle vandbad til 

vinderne af de enkelte klasser blev 

også aflyst. Til gengæld kunne 

konkurrencerne gennemføres og 

de nye danmarksmestre findes.

Ved første øjekast lyder dette di-

rekte kedeligt og som en 

fuldstændig umulig opgave for 

arrangørerne få dage før DM skulle starte. Derfor tog vi en telefonisk 

kontakt til dem, og heldigvis udviste de stor velvillighed og forståelse 

og bød fortsat ind på opgaven.

Det blev derfor et meget anderledes DM, men også et utroligt vellykket 

DM. Det skyldtes, at såvel deltagere som arrangører var indforstået 

med præmisserne og alle leverede varen i forhold til at DM kunne gen-

nemføres forsvarligt. 

Vi var vidner til utroligt spændende DM med nogle rigtig gode og spæn-

dende øvelser, der udfordrede deltagerne, men også gav anledning til 

rigtig meget flot hundearbejde. Det viste sig, at være dybt fortjent at 

deltagerne havde kvalificeret sig. Der blev hygget under kontrollerede 

former i hytterne, og hele logistikken, som havde virket helt umulig, 

blev udført på en måde, som fortjener den allerstørste respekt fra os alle. 

Tusinde tak til arrangørerne. De var trætte, da DM var overstået, men de 

havde simpelthen også præsteret langt ud over, hvad der kunne forventes. 

De nye danmarksmestre blev kåret, og medaljer og pokaler i stort antal 

blev udleveret. Sådan sluttede dette års DM og alt dette kan du læse 

meget mere om i bladet.

 

Fra HB skal der lyde en stor tak for et meget veludført DM og en stor 

indsats fra såvel tilrettelæggere, klasseledere, dommere, figuranter og 

ikke mindst arrangørerne. Også det faktum, at deltagerne levede op til 

den præmis, vi havde sat for afholdelsen af DM, skal anerkendes herfra.

 

Næste år håber vi, at coronavirus ikke længere er en parentes i folks 

hverdag, man at vi bruger historien om den til at se tilbage på en tid, 

hvor vi måtte gøre mange ting anderledes. Måske har vi også lært nogle 

ting, som vi kan tage med os videre. 

Såfremt corona ikke længere viser sit grimme ansigt vil DM 2021 vende 

tilbage til sin hidtidige traditionsbundne virkelighed, hvor vi igen har 

den sociale dimension med, og hvor vores æresgæster og tilskuere igen 

er en uundværlig del af DM, men vi har i Dansk Politihundeforening 

vist, at vi selv i så svær en situation, var i stand til at have fokus på det, 

som er hele vores forenings formål.

 

Respekt.
LaRs BRæmhøj
FoRmand
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INDHOLD

3 leder     26  kriMinalklassen 

6 Patruljeklassen   42 vinderklassen
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DAV NORDIC 
 Tietgensvej 12
 8600 Silkeborg

Telefon: 86 82 29 00
Mail: info@davnordic.dk 

Kvalitetsemballager
og totale

emballagesystemer
til mejerier

og fødevareproducenter

Ugilt Spær A/S
Ugiltvej 462, 9870 Sindal
Telefon: 98 93 30 11
kenneth@ugilt.dk



W W W. K AU F M A N N . D K

C A S UA L  M E N S W E A R  S I N C E  19 0 8

Transport af teknisk udstyr

Full load

flemming@flemming-thisgaard.dk

ExpresskørselKurerkørsel

Distributionskørsel

Phone.:  (+45) 97 42 63 11
Fax:        (+45) 97 41 19 22
E-mail:   post@jdcon.dk

JD-Contractor A/S
Nybovej 8-9
7500 Holstebro
Denmark

IVAN JACOBSEN
TØMRER & MALER
Kontakt
ivanjacobsen69@gmail.com 
TLF: 25306037  Vesterled 33 Silkeborg



PATRULJEKLASSEN
Patruljeklassen

 Hundefører Hund Sek. Afdeling DM resultat Udt. resultat

1 Carsten Nielsen Mongrif Jacko 2 Nykøbing F.  214,3 228,3
2 Pia L. Klitgaard Møllers Tessa 2 Dronninglund 209,2 217,1
3 Klaus M. Nørgaard Dederthing Mourits 2 Odense 207,9 225,5
4 Andreas Hare Korsklide´s Auto 1 Nykøbing F. 199,7 216,4
5 Rene B. Lindhardt Amager´s Harvey 2 Skovbo 191,7 226,3
6 Lars E. Nielsen Amagers Uran 2 Tåstrup 191,5 210,0
7 Jytte M. Vognsvend Weedfald Fenris 2 Nykøbing F. 184,0 212,3
8 Henrik Buchardt Schæfergaarden Aslan 2 Brovst 183,2 216,5
9 Henrik P. Hansen Tobilas Bondo 2 Maribo 177,0 227,5
10 Martin Lind Laguso Hares 1 Skovbo 173,7 213,6
11 Mads Nørgaard Møller´s Leo 2 Birkerød 170,6 222,8
12 Karina De Fries Le-Wan´s Komma 2 Ringsted 169,4 224,6
13 Kjeld Kofoed Sch-Ca Bjarke 2 Maribo 165,9 221,3
14 Harriet Larsen Sund Hund Lexi 2 Bornholm 161,6 218,8
15 Annitha M. Alrik Amager´s Figo 2 Skovbo 159,6 207,3
16 Anne Marie Pedersen Team Englunds Hiba 2 Vendelbo 159,3 209,2
17 Pia Poulsen Chades Aslan Karo 2 Horsens 157,0 207,0
18 Merete Mose Dederthing Knirke 2 Faaborg 155,0 211,3
19 Jan Lauenborg Satoris Xhock 2 Middelfart 153,8 220,1
20  Jan N. Bredevang Møllers Trump 2 Dronninglund 151,0 214,6
21 Birthe B. Kücken Møllers Shiva 2 Åbenrå 140,9 213,9
22 Jan W. Hansen Jen-Agers Loke 2 Roskilde 140,2 213,2
23 Per Finne Sund Hund Elvis 2 Bornholm 130,5 217,6
24 Birgit Mandrup-Poulsen Amagers Nanse 2 Holbæk 116,3 208,4
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PATRULJEKLASSEN
PokalModtagere

1. Plads Patruljeklassen    
Carsten Nielsen, Nykøbing F. Danskpolitihundeforenings 1. præmie  
  Rigspolitichefens ærespræmie  
  Jubilæumspokalen Højeste point DM
  Skovbo afd. Jubilæumspokal +karaffel  Bedste hund i øv. 1-6+11

2. Plads Patruljeklassen    
Pia Lund Klitgaard, Dronninglund Danskpolitihundeforenings 2. præmie  
  Område 2’s ærespræmie  
  Skovbos ærespræmie  

3. Plads Patruljeklassen    
Klaus Malmos Nørgaard, Odense Danskpolitihundeforenings 3. præmie  
  Område 6’s ærespræmie  

4. Plads Patruljeklassen    
Andreas Hare, Nykøbing F. Danskpolitihundeforenings 4. præmie  
  Politiets hundeførerforening ærespræmie  

5. Plads Patruljeklassen    
Rene Bo Lindhardt, Skovbo Danskpolitihundeforenings 5. præmie  

6. Plads Patruljeklassen    
Lars Elias Nielsen, Tåstrup Danskpolitihundeforenings 6. præmie  

7. Plads Patruljeklassen,     
Jytte Marianne Vognsvend, Nykøbing F Danskpolitihundeforenings 7. præmie  

8. Plads Patruljeklassen    
Henrik Buchardt, Brovst Danskpolitihundeforenings 8. præmie  
Martin Lind, Skovbo Foreningen af Politiledere + karaffel Ung lovende HF sek. I
  Taastrup afd. Ærespræmie Bedste H i øv. 9+11
Mads Nørgaard, Birkerød Guldborgsund Pokalland+karaffel Ung lovende HF sek. II



PATRULJEKLASSEN

ØVERST: Vinderne i patruljeklassen   NEDERST: Pokalmodtagerne i patruljeklassen fra placering 4 og ned. 
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PATRULJEKLASSEN

tanker fra klasselederen i Patruljeklassen

Allerede tilbage i foråret 2018 blev jeg spurgt, om jeg ville 
være klasseleder i Patruljeklassen til DM 2020. 
Jeg var beæret over at blive spurgt, men overvejede kort-
varigt mit svar, idet jeg jo vidste, at jeg således ikke kunne 
stille med Actos, der i år er blevet 9 år. Alligevel sagde jeg 
ja og skulle så til at finde mig en god klasselederassistent. 
Hurtigt faldt mine tanker på Tina Faldt, men jeg vidste 
også, at hun ville få travlt med meget andet arbejde i 
forbindelse med DM, så ud over at Tina skulle sige ja, var 
jeg også nødt til at have stævneleder, Vivi Hermansen, til 
at indvilge i til dels at afgive Tina. Heldigvis sagde begge 
ja og vi har haft et rigtig godt samarbejde – både Tina og 
jeg, samt den øvrige klasseledelse og stævneledelsen.

Vi har haft en del møder det seneste 1½ år og har brugt en 
del tid på at udfinde de bedste arealer. Da Covid19 kom til 
Europa og Danmark i marts 2020, tænker jeg ikke nogen 
af os havde forestillet os, at det kunne komme til at betyde, 
at vi i september ville være tæt på, at skulle aflyse DM i år. 

Midt i marts var jeg på Frontex operation i Syditalien og 
havde på det tidspunkt været der i 1½ måned. Planen var, 
at jeg skulle have været hjem sidst i marts. Imidlertid gik 
det ikke således, idet jeg endte med ikke at kunne komme 
hjem til Danmark. Tiden gik og det blev svært for mig, 
at sige hvornår jeg ville komme hjem, idet alle mine be-
stilte hjemrejser blev aflyst. Jeg begyndte at få noget dårlig 
samvittighed i forhold til ikke at kunne være med til DM 
forberedelsesmøder, men fandt ud af, at den øvrige klas-
seledelse derhjemme jo heller ikke kunne afholde møder 
pga. Covid19 restriktionerne. Jeg endte med at komme 
hjem med specialfly den 20. maj, efter næsten 4 måneder 
i stedet for 2.
Efter 2 ugers karantæne herhjemme, kunne Tina og jeg 
endelig komme videre med vores planlægning af DM. 
Heldigvis var vi rimelig godt med, inden jeg tog af sted til 
Italien, men der var da stadig en del ting, vi skulle have 
endelig på plads.
Med hensyn til apporten, havde jeg den idé, at jeg gerne 
ville have haft et kloak grenrør af hårdt plastik, men vi 
fandt den ene størrelse for svær og den anden for let. 
Derfor måtte vi nytænke apporten og Tina fik idéen til det 
massive rustfri rør, vi endte med at have som 
apportgenstand. Røret og reserverør fik vi lavet af Bo 
Rasmussen, hvilket vi takker mange gange for. 
Jeg var lidt bange for at røret var for let, men ved afprøv-
ning heraf med flere forskellige hunde, viste det sig ikke 
at være tilfældet. 
Når man kikker på resultaterne fra øv. 2 til DM, kan man 
også se, at dette ikke var tilfældet.

Afdækningen var placeret efter øv. 10, som en ekstra 
sværhedsgrad på øvelse 5. Dette kunne også ses på 
resultaterne fra afdækningen. Øvelse 10 blev sværere end 
vi havde forventet, idet kun 5 personer nåede tilbage med 
figuranten i tide. Dette var svært for os at forudsige, idet 
alle vores prøvehunde nåede det i tide, dog enkelte tæt på 
de 4 minutter. Af de 10´ere vi så til DM, må jeg dog også 
sige, at der syntes at være en del uerfarne hundeførere, 
når det kom til øvelse 10. Det virkede også til at en del, 
normalt ikke prøver 10´ere andre steder end i skoven. 
Derudover så vi enkelte hundeførere, der simpelthen gav 
op efter 1 minuts tid, idet de mente, de alligevel ikke kunne 
nå det. Personligt synes jeg, det er lidt usportsligt. 
For mig handler 10´eren om, at give alt, hvad man har, 
spurte af sted mod det sted, figuranten er løbet fra og 
derfra hjælpe sin hund rundt i arealet, hvis denne ikke har 
set eller får færd af figuranten (hvis hunden har set eller 
får færd af figuranten, følger man naturligvis sin hund). 
At blive ved til figuranten er fundet, evt. afvæbnet, visiteret 
og indbragt til dommerne, der står der, hvor figuranten 
er løbet fra. Eller i det mindste blive ved indtil dommerne 
siger  ”ja tak”…

I forhold til de store øvelser, ville Tina og jeg gerne have, 
at DM/konkurrencen for en gangs skyld blev afgjort på 
runderingen og ikke på sporet, som det ofte er set. 
Derfor havde vi valgt den største sværhedsgrad på 
runderingen. Til sporene derimod havde vi valgt regulære 
marker og genstande. Arealet til felterne var anderledes og 
udfordrende, men med relative store genstande. 
Det overordnede tema var juletræer. 
Øvelserne og genstandene i Patruljeklassen ligger ret fast, 
så det vi kunne skrue på var sværhedsgraden, hvilket vi 
valgte at gøre. 

Vi fik mange positive tilbagemeldinger fra hundeførere, 
der på trods af sværhedsgraden, syntes øvelserne havde 
været spændende, sjove og udfordrende. Enkelte syntes 
dog det havde været for svært. Dertil må vi sige, at 
sværhedsgraden var lagt bevidst og lavere i forhold til 
Kriminal- og Vinderklassen, som den skal. Det er DM, 
hvor det er meningen at det skal være svært og 
udfordrende. Heldigvis kunne alle øvelser løses og det blev 
endvidere vundet med et relativt højt point antal. 

Mange tak for hjælpen til alle dommere, figuranter og 
øvrige hjælpere, samt stort tillykke til den nye 
Danmarksmester i Patruljeklassen.

henRiette aaRhus



PATRULJEKLASSEN

oPlæg:

øvelse 2: 
Apportgenstand: 

et 15 cm langt, rundt og massivt rustfrit rør (Ø 15 mm) 

øvelse 7:
gerningssted

Patrulje gerningssted 
genstande 

gerningssted Patruljeklassen dM 2020

Alder:  1 time og 45 min
Areal: Juletræer

Patrulje gerningsstedsskitse 

genstande:
1: Universalnøgle i metal 
2: Læbepomade
3: 14,5 cm langt mørkt snørebånd (Ø4 mm)
4: Lyserød keramisk gasdyse til tig svejser
5: Telekort/visitkort (nedgravet) 
6: ½ tøjklemme i træ

Feltet overtrampes og alle genstande droppes 
(på nær genstand 3 og 5)

øvelse 8: sPor
 

Patrulje spor genstande 

rundering:

runderingsgenstande 
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PATRULJEKLASSEN

runderingsskitse 

øvelse 10:

 patruljeklassen øvelse 10. 

oPlæg til 10́ eren: 
Ifm. at der har været en del indbrud i området, har politiet 
netop modtaget en anmeldelse om, at der er set en mulig 
indbrudstyv inde på udearealet omkring Gjern Børnegård 
(læses op for HF før start).

øvelse 11: indtransPort: 35 skridt 
Det er en præstation i sig selv at blive udtaget til DM
– at vinde er selvfølgelig vildt fantastisk

aF: CaRsten nieLsen, nyk. F. ph

Jacko og Carsten

Jeg har tidligere deltaget i DM med min første schæfer 
med stamtavle ”Garodkin Tiger” – i 2006 vandt vi DM i 
Patruljeklassen, i 2007 vandt vi DM i Kriminalklassen, i 
2008 blev vi nr. 5 i Vinderklassen, og i 2009 + 2010 fik vi 
begge gange en 3. plads ligeledes i Vinderklassen.

Efter 5 år uden hund blev jeg blød om hjertet af at se alle 
disse små kluntede hundehvalpe, som jeg blev spammet 
med på telefonen. I påsken 2018 hentede jeg min lille nye 8 
ugers makker hos Kennel Mongrif i Silkeborg. Jeg var ikke 
et sekund i tvivl om, at jeg igen skulle have en højgøjser, 
da de er fantastiske at arbejde med og passer perfekt til 
mit temperament.

Det var egentlig ikke min plan at dyrke konkurrence med 
”Mongrif Jacko”, for når jeg går ind for noget, er det 
helhjertet og med 200 % - så det kommer til at fylde ret 
meget af fritiden. Men den lille bandit skulle jo trænes 
alligevel – og det viste sig hurtigt, at vi matchede perfekt 
sammen, og der var potentiale i den lille fyr.

Mongrif Jacko bliver kåret som 1-årig i 2019, og måneden 
efter stiller vi til oprykning til Patruljeklassen, hvor vi får 
max point.
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Jeg valgte at sige ”Ja” til at være med-tilrettelægger ved 
DM i Nykøbing F. i Kriminalklassen sidste år frem for selv 
at deltage – hvilket var en lærerig oplevelse.
 Mit mål var at blive Danmarksmester i Patruljeklassen i 
2020 i Silkeborg, hvor Mongrif Jacko kommer fra.
Det var et noget anderledes DM i Silkeborg her i 2020, 
foruden de restriktioner, som var nødvendige i forhold 
til Covid 19, så var dette den sværeste konkurrence, jeg 
nogensinde har deltaget i.

Lørdag morgen startede vi med spor, som var på ny sået, 
ikke noget Jacko og jeg havde trænet meget – så jeg var 
spændt på, hvordan det dog ville gå. 
Det gik super, så det var en god start på dagen. 
Sidst på formiddagen skulle vi på rundering – det skulle 
vise sig at være noget af en anderledes opgave. 
Det foregik i en tæt juletræsplantage – og Jacko synes da 
ikke, at han skulle derind. Det skulle vise sig at blive en 
”dyr” øvelse, og Jacko benyttede også lige lejligheden til 
at jagte et dyr…. – det var ikke, hvad jeg havde behov for 
lige nu, så optimismen for mit mål faldt en smule. 
Desuden havde det regnet ret meget om fredagen, så 
træerne var vildt våde – både Jacko og jeg lignede 2 våde 
mus + jeg hældte en ½ l vand ud af hver af mine støvler - 
som i øvrigt efter en uge stadig ikke er tørre.

Om eftermiddagen skulle vi på lydighed inkl. øvelse 11, 
som foregik på standpladsen – det var dejligt med en 
oprejsning for os, da vi klarede hele øvelsen og mistede 
kun 0,7 point. Det var vores sidste øvelse om lørdagen, 
og jeg kunne se på pointtavlen, at vi lå ret godt i feltet.

Søndag morgen startede vi med gerningssted, som l
igeledes var i juletræsplantage, men noget mindre træer. 
Der blev jeg noget nervøs igen, for det havde vi jo heller 
ikke trænet på. 
Men det gik fantastisk – efter 10 min. havde Jacko fundet 
alle genstandene.

Om eftermiddagen skulle vi på øvelse 10 + afdækning, 
som foregik i en børnehave´s legeområde. 
Hunden skulle ligge afdækket i en sandkasse lige efter 
øvelse 10 - vi klarede begge øvelser, så det var en lettelse, 
da det ikke var en let opgave.

Tusind tak til Silkeborg Politihundeforening for et 
anderledes og meget lærerigt DM, og ikke mindst for jeres 
omstillingsparathed i forhold til Covid 19.

CaRsten nieLsen 
nykøBing ph

Mit første dM

aF: maRtin Lind, skovBo

Martin og Batman har fundet figuranten på runderingen

Martin og Batman i det første stykke af runderingsbanen

Sidste døde genstand fundet. 
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Tilrettelægger Henriette hører hvordan Martin og Batman´s 
rundering gik.

Martin og Batman i gang med spring.

Martin afleverer de fundne genstande fra gerningsstedet.

DM 2020 er afsluttet, min patruljehund Batman og jeg er 
tilbage i det sydsjællandske. 
Med en god whisky i glasset sidder jeg, og reflektere over 
weekendens oplevelser. Tankerne der umiddelbart først 
kommer frem er: Sikke en udfordring – sikke en god 
weekend – og sikke mange gode erfaringer, jeg har fået.

Jeg er tjenestegørende hundefører i Sydsjælland og 
Lolland Falsters politikreds. Jeg startede i oktober 2017 i 
hundesektionen med Enzo, der ikke bestod mentaltesten. 
To dage senere fik jeg Batman, der var ca. 9 måneder gam-
mel. Batman var startet sammen med kollega der valgte 
at søge andre udfordringer uden for politiet. 
Da Batman var ca. 7 måneder gammel, blev han passet 
hos min chef til jeg overtog ham.

En godkendelse og en mønstring i grp. 2 senere følte, jeg 
mig godt klædt på til at udfordre os i PH´s konkurrencer.  
Coronaen udsatte vores debut, men efter sommerferien, 
hvor træningen i Skovbo igen startede op, og tilmeldingen 
til udtagelsen til DM blev åbnet, tænkte jeg at så er det nu!

Efter en vellykket debut i konkurrenceverdenen med
 udtagelsen og 14 dage senere i Skovbos Jubilæums 
konkurrence, følte jeg at vi var klar til at give den en 
skalle til DM. 

Den 25. september kl. 13.50 tilllede vi ind på 
indkvarterings området på Landal Søhøjlandet ved Gjern.  
To store bannere med teksten Politihundeforeningen - 
Danmarksmesterskab satte stemningen, videre frem mod 
den hytte jeg skulle bo i, mødte jeg flere hundefører, der 
luftede deres hunde, alle hilste høfligt. 

Jeg fik indkvarteret mig sammen med fem andre hundefø-
rer fra Skovbo. Vi fik frokost, øl og vand og straks
 startede alle de gode historier og minder fra andre DM’er. 
Jeg boede sammen med et hold erfarne DM-deltagere, og 
jeg kunne godt mærke, at de savnede DM før 
Coronaen. Jeg tænkte, at det lyder da også meget hyggeligt, 
men det her er nu også rigtig fint. Vi sluttede aftenen af 
med god mad og ”en” enkelt øl. Klar til morgendagens 
udfordringer.

26. sePteMber, dag 1:
Jeg indrømmer, at sommerfuglene i maven hindrede mig i 
at komme i den dybe søvn fredag nat, men da jeg vågnede, 
var jeg klar og spændt som en fjeder. 
Morgenmad og de sidste gode råd fra mine samboende 
hundefører, og så ud til første øvelse, spor. 
Efter endt spor var vi nede med 17 point. Sikke en start!!! 
Jeg tænkte, at nu skal vi godt nok til at stramme os op, 
hvis vi ikke skal blive helt til grin. 



PATRULJEKLASSEN

øvelse 2, rundering: 
Synet der mødte mig da jeg kom frem til  banen, var en 
tæt pakket grantræsplantage, med ca. 1,5 meter høje træer. 
Området var ca. 200 x 250 meter omsluttet af høje 
læhegnstræer. Jeg fik udpeget baglinjen og venstre 
begrænsningen.  Jeg meldte klar og afsted gik det. 
Det viste sig hurtigt, at det den største barriere var det 
psykiske hos mig. Batman tog det i stiv arm og efter lidt 
tid fandt vi figuranten. Jeg brugte måske lidt mere tid på 
at lede efter sidegenstanden end godt var, men jeg havde 
hele tiden et øje på uret og et frem i banen. Vi er ok med 
tænkte jeg, da vi var ca. 150 meter fremme i banen. 
Jeg kunne jo se, at den snart måtte stoppe. 
Klogere blev jeg lidt efter, da jeg fik udpeget et hjørneflag 
og fik af vide, at banen knækkede til højre. 
Farten blev sat op med 200%, og vi kom frem til 2. 
genstand og brugte betydelig kortere tid på 
sidegenstanden. Afsted med benene på nakken, og i 29 
minut fik vi 3. genstand, og med to sekunder igen samlede 
jeg den sidste sidegenstand op. Og så: ”ja tak” øvelsen var 
færdig og 7 point yderligere barberet ned. 

Fuldstændig gennemblødt af at løbe igennem grantræs-
plantagen, skyndte jeg mig hjem til hytten, fik skiftet tøj 
og kørte så hen til standpladsen klar til øvelse 1-4 + 6 og 
11. Den største udfordring for os her, var apporteringen. 
En ca. 15 cm. Lang x  10-15 mm. bred, blank stål stang. 
Det gik da, selv om jeg blev nødt til selv at afslutte øvelsen.  
Efter øvelse 11 var det fyraften, og vi var yderligere en lille 
håndfuld point lettere. 

Da der jf. Coronareglerne max måtte være 50 personer 
på standpladsen, blev jeg der kun i kort tid for at se på 
nogle af de andre deltager. Uden for standpladsen mødtes 
jeg med nogle af de andre deltagere fra patruljeklassen, 
da de også var færdige for dagen udvekslede vi grinende 
dagens erfaringer. 

Tilbage i hytten blev vi så småt samlet.  Maden blev leveret 
af de hårdt knoklende arrangører, og nydt af os. Selv om 
det ikke, efter sigende, var som det plejede havde vi det 
rigtig hyggeligt i hytten. Vi fortalte om vores øvelser (det 
kunne vi godt, da alle var igennem de samme øvelser) 
røverhistorierne kom på bordet, og snakken gik til sen 
aften. Lørdag nat var sommerfuglene på spil igen. Men 
som morgenen før, gjorde stemningen at jeg var klar til 
dagens udfordringer.  

Kl. 0900 øvelse 7 felt/gerningssted. Tilbage i en grantræs-
plantage, dog en yngre og derfor lavere og ikke nær så tæt 
plantage som på runderingsbanen. 
Det gik som det gik og yderligere en håndfyld point lettere, 
kørte vi til næste øvelse.

figurant slog hastighedsrekord…..
Øvelse 10 + 5 foregik på udendørsområderne i en bør-
nehave. Vi startede patruljegang ned ad indgangsstien til 
børnehaven. Figuranten kom frem og vi satte efter. 

Det viste sig hurtig, at figuranten måtte have sat en eller 
anden hastigheds rekord, for væk var han, da vi kom frem. 
Området var mindst til højre for os og åbnede sig op til 
venstre. Vi rensede området fra højre mod venstre og endte 
bag børnehaven, uden at have fanget figuranten. 
eg stod og kløede mig lidt i skægget, og tænkte på om vi 
havde formåede at gå forbi figuranten, da Batman plud-
selig løb ind bag nogle træer. 
Jeg opdagede at området forsatte bag træerne, og kort 
efter hørte jeg figuranten råbe ”av”. Jeg fik fundet hund 
og figuranten (de sad sammen) og fik skilt dem ad, lavet en 
lyn visitering og påbegyndte indtransporten til dommerne. 
Men jeg huskede forkert og gik mod udgangspunktet, i 
stedet for at gå hen hvor figuranten var løbet fra, og nåede 
derfor ikke at komme i mål. 

Afdækningen foregik i samme område, hvilket Batman 
kvitterede med, at være afdækket i ca. 6 sekunder, ”SUK”.

Fyraften, og tilbage i hytten, hvor vi blev samlet efter lidt 
tid. Der blev fulgt spændt med, efterhånden som 
resultaterne blev opdateret. Tidlig eftermiddag kunne vi 
se vinderne i klasseren, og hatten af for dem. 
De havde klaret weekendens udfordringer super flot. 
Batman og jeg var endt på en 10. plads. 

Præmieoverrækkelsen foregik, ved at de enkelte klasser 
gik frem ved podiet. Trods en lidt våd weekend skinnede 
solen så fint på podiet. Patruljeklassen skulle på som de 
første, og placeringerne 4-8 samt mit og et andet navn blev 
råbt op og skulle gå frem til podiet. 
Jeg var lidt undrende over dette, og spurgte oplæseren om 
det nu kunne være rigtig, at jeg skulle der op. Ja, ja, den 
er god nok nikkede han. Spændt gik jeg op til de andre 
og stillede mig efter nr. 8.  

Mit navn blev råbt op som det første. Jeg modtog van-
drepokalen og en karaffel for Ung lovende hundefører i 
sektion 1, og en pokal for bedste hundefører i øvelse 9 + 11. 

De andre to klasser blev skiftevis kaldt frem, og vinderne 
blev hyldet og fik pokaler og præmier.

Tilbage i Hytten blev afslutningen på en hård, 
udfordrende, sjov og spændende konkurrence fejret på 
bedste vis, og mandag morgen gik turen hjem ad. 
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Nu sidder jeg så herhjemme med mit whisky glas, og ser 
på billederne fra konkurrencen og skimter over på de to 
pokaler, der er stillet HELT frem på reolen, mens jeg re-
flektere over weekenden. 

Alle jeg har mødt har spurgt om jeg har kunne lide at være 
der? Havde jeg det godt? Fik jeg noget ud af at være der? 
Om jeg syntes at det var sjovt. 
Og til alle de super søde og flinke mennesker har jeg kun 
kunne sig, JA, til det hele.  Barren var sat højt, men sådan 
skal det være til et DM. Alle har været imødekommende og 
super hjælpsomme. Og arrangementet forløb som smurt. 

Til sidst vil jeg sige mange tak for en super oplevelse, og 
jeg håber at se jer igen til næste DM i 2021. 

Venlig hilsen
maRtin Lind.

det har jeg aldrig Prøvet før, 
så det klarer jeg helt sikkert.
aF: pia pouLsen, hoRsens ph

Pia og Karo ved lydighed. Foto Rikke H. Johansen

Pia og Karo på spor

Pia får instruktion til næste øvelse på hovedstandpladsen. Foto 
Rikke H. Johansen

En kort pause ved lydighedspladsen og snak med andre
 hundefolk.

Jubiiiiii, Karo og jeg kom med til DM som de “sidste, 
rosinen i pølseenden”. 
Jeg er mega stolt af vores 17. plads.

Nu har jeg jo ikke prøvet det “normale” DM, med fælles 
spisninger de 3 aftener, så jeg syntes vi havde det mega 
hyggeligt i hytten. Sikke en service, både morgenmad og 
aftensmaden blev bragt til hytterne, virkelig lækker mad. 
Frokosten var lækre sandwich, som vi selv kunne hente 
på Standpladsen. 

Jeg vil her skrive om min oplevelse af alle øvelserne i den 
rækkefølge som jeg havde.
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lørdag:

øvelse 7: 
Vores første øvelse i vores første DM. Vi ankommer til 
standpladsen i god tid. Jeg ser nogle juletræer og tænker, 
gu ve om vi skal have gerningssted i juletræerne? Det vil 
være mega spændende. Tænker så at regnbukser og gummi 
støvler måske ville være en god ide (det var en god ide). 
Gerningsstedet var i små juletræer. Karo arbejder som 
sædvanlig mega godt og finder hurtig er par genstande, 
en genstand får så også lige et tryk mellem Karos tænder, 
dårligt materiale, det kunne det ikke holde til. 
Der bliver arbejdet hårdt, men desværre finder vi ikke den 
sidste genstand, tiden er gået.

øvelse 1: 
Karo har altid haft det svært med fri ved fod delen, han 
snakker temmelig meget. I dag snakkede han dog ikke så 
meget som han plejer, men fik dog fratræk for det. 
Havde lidt skævtsidninger og ikke helt koncentreret om 
at følge mig, svævende vendinger. 

øvelse 2: 
Vi gjorde klar til apporten. Jeg sendte Karo afsted, han 
rendt så fint ud og samlede apporten op og kom tilbage 
med den og tabte den så lige for mine fødder og rent refleks, 
så bukker jeg mig og samler den op. 
Hmmmm hundefører fejl.

øvelse 3: 
Altså er der noget Karo kan, så er det at give hals, så her 
var han på “hjemme bane”, ham drejede så desværre ud 
på 45˚, så lidt fratræk fik vi der.

øvelse 4: 
Vi gør os klar og i det jeg trækker vejret ind for at sige 
SPRING, ja så er Karo sprunget og jeg får travlt med at 
komme om på den anden side af springet, inden Karo 
“lander” nedenfor springbrættet.

øvelse 6: 
Cyklingen var så som så, Karo løb lidt langt fremme, men 
dejligt, at vi så ved, at der er noget at træne på.

øvelse 11: 
På forhånd vidste jeg, at der kunne være slip problemer. 
Karo og jeg holdte os klar, Karo var helt rolig - blev så 
kaldt ind og så var Karo mere end vågen... vi gik (fløj) 
patrulje gang, fik råbt figuranten an, sluppet Karo, som i 
fin stil fangede figuranten. Jeg fik nik til at løbe frem til 
Karo, afsted med mig, fik sagt SLIP...... SLIP..... SLIP, så 
slap han. (Yes tænkte jeg, så kommer det til at gå godt) 
men sådan skulle det så desværre ikke gå, Karo forstod 

pludselig ikke ordet PLADS, så han bevogtede figuranten 
og der blev han... hmmmm (figuranten mente, at det var 
fordi Karo var vild med ham ;).

søndag:

øvelse 9: rundering i juletræer..!!!!! 
Jeg havde sagt, at mit mareridt ville være, hvis vi skulle 
rundere i juletræer. Nå men når det nu ikke kunne være 
anderledes, så dækkede jeg Karo af på hjørnet af min
venstre begrænsning og baglinje. Gik så 75 meter ud, bare 
sådan for at få en ide om, hvor min højre begrænsning 
skulle være... men når nu der er 200 meter ENS juletræer, 
så er det ikke nemt at se, hvor er nu min højre 
begrænsning!!! 

Nå, jeg satte Karo i gang og blev så på baglinjen. 
Der gik så ikke lang tid før Karo gav hals, at han havde 
fundet noget... mig i fuld firspring ind mellem juletræerne 
og frem til Karo, der havde han fundet en person, der var 
blevet træt af at stå op og var væltet om på langs på
jorden. Jeg fik Karo kaldt lidt væk fra den trætte figurant 
og bad hende om at rejse sig, fik visiteret hende og så ud 
til dommeren med hende. 
Derefter startede vi op igen, Karo arbejdede så flot, det 
var lige før vi broderede og glemte at komme frem ad. 
Pludselig siger dommeren at vi er nødt til at stoppe her, 
for banen er for kort, så jeg får vist et flag som så der er 
vores nye venstre begrænsning. 
Ny baglinje, men Karo fortsatte hans gode arbejde. 
Der går laaang tid, og vi finder ingenting og så endelig, 
gav Karo hals, han havde fundet en genstand. 
Så sagde jeg, at jeg gerne ville lede efter side genstande og 
lige idet jeg siger det, kommer jeg til at tænke på, at det 
havde jeg glemt ved den liggende figurant, nå men får at 
vide, at det var i sidste sekund at Karo fandt genstanden, 
så tiden er gået. Selv om det var i juletræer, så var det en 
rigtig god øvelse.

øvelse 10: 
Vi kommer frem til en børnehave (det finder jeg jo så først 
ud af, da øvelsen er i gang) hvor vi modtages af dommerne. 
Får at vide, at vi skal gå patruljegang ned ad gangstien, så 
vil der ske et eller andet. 
Vi går fremad og pludselig står der en mand og råber og 
vifter med et ærme, jeg råber ham an, men selvfølgelig 
stikker han af. 

Jeg slipper Karo og løber hen hvor manden stod, en låge 
skal åbnes og så er det ellers bare fremad, Karo løb ind 
og begyndte at lede, figuranten var som sunket i jorden, 
men pludselig fik Karo færten af ham og satte efter ham, 
hvor jeg så ret hurtig kunne høre figuranten råbe av av av. 
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Mig gennem træer og buske og stien på jorden, der lignede 
“jorden er giftig”, frem til Karo og figurant, fik Karo til at 
slippe og visiterede figuranten, fandt desværre ingenting, 
på med snoren og kommanderede figuranten til at gå frem 
mod dommeren, med små tilrettevisninger... desværre blev 
vi mødt af dommeren, tiden var gået... Fed øvelse. 

øvelse 5: 
Lave en afdækning lige efter øvelse 10!!!, Karo har lige 
gået efter figuranten MED ærme på og set, at han gik til 
højre, hvor vi så skulle gå til venstre, DET syntes Karo 
overhovedet ikke var fair... Afdækningen skulle foregå i 
noget sand og med retning mod, der hvor figuranten MED 
ærmet var gået væk, Karo var ikke meget for at tage kon-
takt til mig, men med lidt god bidder, fik jeg kontakt med 
ham og så var vi klar. 
Jeg stod stiv som en statue, turde næsten ikke røre mig, 
så jeg nikkede “næsten usynligt” til dommeren, at jeg var 
klar... sagde DÆK og gik så i skjul, gosh hvor er 3 
minutter lang tid. Jeg sad hele tiden og kiggede på 
dommerens hånd med stopuret, ville han pludselig trykke, 
fordi Karo gik fra afdækningen... jubiiiiiiiii, Karo forblev 
i afdækningen samtlige 3 minutter og en mega glad hund 
kom, da jeg kaldte.

øvelse 8: den sidste øvelse
Vores sidste øvelse til DM. Vi ankommer til standpladsen 
i god tid. Det er en sort mark, tænker om vi skal gå på 
den? (Det skal vi.) Bliver ringet op, at jeg skal tage hund og 
line med til en bil som holder et stykke henne på marken. 

Der er laaaangt ud til sporet på den sorte mark, godt Karo 
trak lidt... Karo finder ret hurtig sporet og går afsted, der 
kommer er knæk som han roder lidt rundt i, men finder 
sporet igen og 1 genstand og finder da heldigvis en gen-
stand mere. 
Da vi har gået ca. 2/3 af sporet kunne jeg godt mærke, at 
NU var Karo træt, han kiggede flere gange tilbage på mig 
som for at sige, er vi ikke snart færdig og gik så 
LANGSOM videre. 

Jeg var glad for, at det var den allersidste øvelse for dette 
DM, Karo var træt.

Tusinde tak for en fantastisk oplevelsesrig weekend.

pia og kaRo
hoRsens ph
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øvelse 10
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Andreas afleverer feltgenstandene til Connie mens Jens Christian 
og Parly ser på.

Jens Christian og Parly skriver dommersedler

Pia og Tessa på opstart af spor.

Afdækning efter øvelse 10. Lars 
Elias Nielsen og Uran

Birgit Mandrup-Poulsen og 
Nanse gør klar til spor.

Så er der bid ! 

Marianne Priess og Birgit får 
sig en lille sludder inden sporet

Pia Lund Klitgaard og Tessa 
på spor.

Yes jeg kommer far! Uran i fuld 
4 spring på vej mod 

Lars Elias Nielsen.

Mette Mose og Knirke under 
afdækning
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Rene Bo Lindhardt og Harvey på lydighed. 
Foto Rikke H. Johansen

Annitha Munkholm Alrik og Figo

Annitha og Figo under fri ved fod. Foto Rikke H. Johansen Rene 

Bo Lindhardt på rundering.

Annitha får sin bedømmelse på runderingen

Rene fandt både hund og 
genstanden på runderingen 

trods de højre granner 

Rene og Harvey på 
runderingsbanen
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Lars Elias Nielsen og Uran på øvelse 11.

Karina De Fries og Komma ved apportering. 
Foto Rikke H. Johansen

Jan Bredevang og Trump under lydighed.
 Foto Rikke H. Johansen

Kjeld Kofoed og Bjarke
 Foto Rikke H. Johansen

Klaus Malmos Nørgaard og Mourits under øvelse 11. 
Foto Rikke H. Johansen 
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Mette Mose og Knirke under øvelse 11. 
Foto Rikke H. Johansen 

Henrik P. Hansen og Bondo på lydighedspladsen. 
Foto Rikke H. Johansen

Jan Bredevang og Trump venter på deres bedømmelse. 
Foto Rikke H. Johansen

Birgit og Nanse under fri ved fod. 
Foto Rikke H. Johansen

Tilrettelægger Henriette og assistent Tina
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KRIMINALKLASSEN
deltagere i kriMinalklassen

PokalModtagere

 hundefører hund  sek. afdeling dM resultat udt. res.

1 Johann Petersen Møllers Mirra 2 Tønder 197,0 203,4
2 Niels Thim Amager´s Messi 2 Holbæk 192,8 219,3
3 Henrik J. Pedersen Amager´s Kuno 2 Maribo 191,5 207,3
4 Joy Christensen Smedebakkens Spritte 2 Birkerød 189,6 208,9
5 Mikkel O. Olsen Sund Hund Kira 2 Tåstrup 188,5 212,9
6 Niels J. Hansen Bayogi Visti 1 Odense 185,6 219,7
7 Connie M. Birk Møllers Natan 2 Tønder 180,4 212,2
8 Gudrun Holt Egons Rinna 2 Tønder 180,2 205,0
9 Bitten W. Lorentzen Dederthing Jiro 2 Tønder 177,1 207,0
10 John Hansen Hesseballe Eiko 2 Brovst 174,4 212,5
11 Thomas Ritter Møllers Leon 1 Skovbo 171,3 190,6
12 Steen R. Henriksen SmedebakkensPike 2 Odense 164,8 208,5
13 Camilla Sønderskov Nederholms Quanto 1 Tåstrup 161,3 218,4
14 Ann-Sophie L. Carlsen Amager´s Omega 2 Bornholm 145,5 206,9

 PræMie  evt. ProPotioner

1. Plads kriMinalklassen    
Johann Petersen, Tønder Danskpolitihundeforenings 1. præmie  
  Rigspolitichefens ærespræmie  
  Taastrup afd. Ærespræmie Bedste H i øv. 9+11
  Side Om Sides Ærespræmie  

2. Plads kriMinalklassen    
Niels Thim, Holbæk Danskpolitihundeforenings 2. præmie  
  DKK’s Ærespræmie  

3. Plads kriMinalklassen    
Henrik Johannes Pedersen, Maribo Danskpolitihundeforenings 3. præmie  
  Område 6’s ærespræmie  

4. Plads kriMinalklassen    
Joy Christensen, Birkerød Danskpolitihundeforenings 4. præmie  
  Skovbos ærespræmie  

5. Plads kriMinalklassen    
Mikkel Othar Olsen, Tåstrup Danskpolitihundeforenings 5. præmie  
     
Niels Jørn Hansen, Odense Politiets hundeførerforening ærespræmie  



27

KRIMINALKLASSEN

Vinderne i kriminalklassen

Pokalmodtagerne i kriminalklassen fra placering 4 og ned.
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oPlæg:

Gerningssted i kriminalklassen i roemark som kombiø-
velse 350 m. inde på sporet. 
Gerningsstedet 20 x 20 m. er ikke overtrampet genstande 
henkastes. 
Efter udløb af tid eller fund af genstande afblæses øvelsen 
og HF. Sidder op for transport i bil. Bil kaldes først frem 
når gerningssted er afsluttet.

kriminal gerningssted

kriminal gerningssteds genstande

sPor:
Hundefører møder på standplads, hvor efter de sidder op 
i bil og bliver kørt ud til spor start v. Frijsenborgvej. 
Bil returnerer til standplads.
Kriminal klasse spor er i start udlagt i roemark. 
Efter 350 m. stoppes hundeføreren og sættes direkte på 
gerningssted. 

Gerningsstedet afbrydes på tid (20 min) eller fund af alle 
6 genstande. Her kaldes bil frem fra standplads, hvorefter 
dommere og hundeførere køre til spor 2 på Fuglsangsvej. 
Ca.10 min kørsel. Her anvises hundeføreren sporet (1 pind 
– stubmark) hvorefter resterende spor tid starter.
Alle genstande er på denne spor del.
Spor og Gerningssted er lavet som komi øvelse, tid og 
bedømmelse skal adskilles.

sPor del 1:

kriminal sporskitse del 1:
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sPor del 2:

kriminal sporskitse del 2:

kriminal sporgenstande ved nedenstående tekskforklaring

1. PVC 2,5x2,0 CM                
2. 2. VASKESKIND 2,5x2,0 CM                                                      
3. SNØREBÅND 0,6x 7,5 CM                                
4. STRIPS 0,45x9,5 CM
5. METALSKIVE Ø25 MM
    

rundering:

beskrivelse af øvelse: 10 – 5 – 9 

Hundeførerne modtages på standplads af dommerne, 
hvor efter de går ud i terrænet. Efter et halvt hundrede 
meter bedes de gøre klar til patruljegang øv. 10. 
Patruljegang ca. 100 m. her affyres skud fra skovkanten 
fig. tager flugt på anråb ind i skoven. 
Dommere går til sted hvor fig. har været. (fig. kaster pistol 
på det sted han står. Pistol udgår af øvelsen.)

Når øvelse er afsluttet, går man videre til øv 5. uden pause, 
den laves ved runderingsbanens højre begrænsning, 
hundeførere går i skjul ved træ ved rundering banens 
baglinje.

Ved øv. 5 afslutning går man direkte til øv 9 ude pause. 
45 min./passage af sidste genstand.

Øvelse 9 har 4 hovedobjekter og 1 sidegenstand.
Øvelsen er i meget kuperet terræn med 85% blandet skov 
og 15 % græsareal 

(Højre begrænsning er tydeligt markeret med landmåle-
stokke fra det sted hvor græsset starter dette SKAL der 
gøres opmærksom på over for HF)

Obj 1: Kasser med værktøj ½ nedgravet / tildækket med 
sløringsnet 35 m fra start 5 m fra vb.

2: 
Nedgravet bærepose med tøj 500 fra start 5m fra Vb.

3: 
Feltspade henkastet i græs 500m fra start 5 m fra Hb. (på 
linje med Obj. 2)

4: 
Gående figurant i græs starter når HF er ud for det sted 
hvor græsareal starter. Figurant starter gang ved 
opringning fra dommer, eller hvis/ når hund spottes.

5: 
Mobil tlf. på figurant.
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obj / Point halsgivning bevogtning tilvejebring rundering total

1:  kasser. 3 3 1  7
2:  Bærepose. 4 4 1  9
3:  Feltspade. 3 3 1  7
4:  Gående fig. 5 5 1  11
5:  Mobil tlf. 0 0 1  1
 15 15 5 15 50

kriminal runderingsskitse

tak for et godt dM2020

Natan har fanget øvelse 10 figuranten og nu går det op ad bakke 
for at komme tilbage til dommerne.

Efter øvelse 10 skulle afdækning udføres på tilbagevejen. 
Connie og Natan.
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Camilla slæber fundet væk. 

På trods af alle restriktioner, til dette års DM så vil jeg bare 
lige sige, at jeg syntes det har vært et godt arrangement, 
udfordrende, lærerig oplevelse.

Tak til klasselederne Jan og Bo for nogle virkelig kreative 
opgaver. Virkelig godt tilrettelagt og der var også nogen, 
der blev sat lidt på prøve i de forskellige øvelser. Spor/
gerningssted på en roemark. Køreturen ud til det sidste 
stykke spor. 
En øv 10 fig. der var som sunket i jorden ind til man svagt 
fra dybet kunne hører et av av av. 

Øv 2 syntes jeg personlig var en prøvelse. 
Eller også var det fordi der gik hundetræning i det for 
hundeføreren ..Øv. 

Indkvartering i fine sommerhuse, der manglede absolut 
ingenting. 

Og tak til Vivi og holdet bag. For forplejningen som blev 
brage til hver hytte både morgenbrød og aftensmaden. 
Det gjorde I sku godt ”igen”.  Og tak for mad til Mad fra 
Neess det smagte fortrinligt.  

Det største afsavn til dette års DM er nok, at man langt fra 
har fået hilst på dem man plejer. Vi hilste jo næste kun på 
dem vi boede i hytte/hus med. Men vi hyggede os nu også 
i hus 860 så tak for en rigtig god weekend. Så må vi bare 
håbe at vi må komme hinanden lidt mere ved til DM2021 

Tak for et godt DM2020 trods covid19. 

med venLig hiLsen 
Connie m BiRk
tøndeR ph
 
Og Natan der kan stå på 1 ben. - Godt skudt Tina. 

Natan i fuld 4-spring tilbage til Connie efter endt afdækning. 

Der kan laves mange 
talebobler her. 

Men jeg tror Connie puster lidt 
ud oven på øvelse 10 og håber 

på at der er ro på Natan og 
han bliver liggende. 

Natan har fundet den første 
genstand på runderingen
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Bitten og Jiro har fanget øvelse 10 figuranten.

Bitten melder klar til start på standpladsen.

Bitten og Jiro i gang med afdæning

Bitten og Jiro på den første del af runderingen

Bitten og Jiro ved højre begrænsning (markeret med 
landmålerstokke). Her møder de en gående figurant. 

Bitten og Jiro har fundet den nedgravede genstand på 
runderingen.

Bitten og Jiro har fundet den sidste genstand på runderingen. 
En feltspade. 
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Bitten får sin bedømmelse af HC

Dagens oplevelser drøftes

Dommerholdene på hovedstandpladsen

Steen Riewe Henriksen og Pike under cykeløvelse. 
Foto Rikke H. Johansen

Steen Riewe Henriksen og Pike under fri ved fod. 
Foto Rikke H. Johansen 

Niels Jørn Hansen og Visti under cykeløvesen.
 Foto Rikke H. Johansen

Lodsejeren Arne Visti 
Christensen var med ude og se 

rundering, på hans arealer.
Dagens strabadser drøftes
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Johann Petersen og Mirra under opstart af øvelse 11. 
Foto Rikke H. Johansen

John Hansen og Eiko under opstart af øvelse 11. 
Foto Rikke H. Johansen

31: Thomas Ritter og Leon under apport øvelsen. 
Foto Rikke H. Johansen

Gudrun Holt og Rinna. Foto Rikke H. Johansen

Thomas Ritter og Leon. Foto Rikke H. Johansen

Der hyggesnakkes lidt på hovedstandpladsen. 
Foto Rikke H. Johansen

Niels Jørn Hansen og Visti 
under fri ved fod.

 Foto Rikke H. Johansen 

Niels Jørn Hansen og Visti. 
Får jeg en belønning? 

Foto Rikke H. Johansen
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 John Hansen og Eiko under apporteringsøvelsen. 
Foto Rikke H. Johansen

Gudrun Holt og Rinna. 
Foto Rikke H. Johansen

John Hansen og Eiko venter på næste øvelse. 
Foto Rikke H. Johansen

Joy Christensen og Spritte på opstart af øvelse 11. 
Foto Rikke H. Johansen

Halløj de der stop eller jeg slipper min hund. Niels Thim og Messe 
under øvelse 11. 

Foto Rikke H. Johansen

homas Ritter og Leon før 
opstart af fri ved fod. 

Foto Rikke H. Johansen

Johann Petersen og Mirra 
under fri ved fod. 

Foto Rikke H. Johansen
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Niels Thim og Messe under øvelse 11. 
Foto Rikke H. Johansen. 

Henrik Pedersen og Kuno under øvelse 11. 
Foto Rikke H. Johansen

Joy Christensen og Spritte under cykeløvelsen. 
Foto Rikke H. Johansen

Niels Thim og Messi ved afslutning af cykeløvelsen. 
Foto Rikke H. Johansen

Bitten og Jiro under feltsøg.

Mikkel O. Olsen og Kira under 
øvelse 11. 

Foto Rikke H. Johansen

Henrik og Kuno melder klar til 
spor start.
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Føj skal vi gå i roer her over i jylland!!! Det har jeg ikke fået trænet 
meget på hjemme på lolland, siger Henrik.

Henrik og Kuno i fuld gang med sporet.

Henrik og Kuno på felt. Genstandene var så små, at Henrik måtte 
have brillerne på.

Hey, halløj, juhuuuu far. Jeg er her!!! Jeg har fundet noget!
 Kan du se mig?

Det ene dommerhold og
 figurant på kriminal spor/felt.

Det andet dommerhold og 
figurant på kriminal spor/felt.
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Foto Rikke H. Johansen

Foto Rikke H. Johansen

Dommerne og tilrettelægger venter på næste hundefører ved 
runderingen.

Henrik får dommen efter spor og felt.

Henrik afleverer de fundne genstande til figuranten

Niels og Visti var en af de 
eneste der fik den gående 
figurant på runderingen.

Kuno har fundet endnu en 
genstand på sporet.
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VINDERKLASSEN

 hundefører hund sek.  afdeling dM resultat udt. res.
1 Dennis de Fries Abardi Urban 2 Ringsted 198,8 209,4
2 Jan V. Larsen Nederholm´s Quik 1 Skovbo 184,8 184,6
3 Benny Lund Hulgaard´s Mik 2 Haderslev 178,8 211,5
4 Ole B. Sørensen Amagers Martin 1 Skovbo 170,9 183,6
5 Robert C. Pedersen Møllers Hector 2  Nykøbing F.  162,0 203,4
6 Karin D. Hansen Jabina Phenris 2 Holbæk 159,8 196,2
7 Jens Andreasen Amagers Helga 2 Skovbo 156,1 200,3
8  Gitte Aagaard Cartagena Qubik 2 Randers 155,5 213,5
9 Mette D. Thomsen Møllers Gipsy 2 Dronninglund 150,8 195,1
10 Jan B. Lindgaard Daneskjold Arti 2 Frederiksværk 139,6 207,0

deltagere i vinderklassen

PokalModtagere

 PræMie evt. ProPotioner

1. Plads vinderklassen    
Dennis de Fries, Ringsted Danskpolitihundeforenings 1. præmie  
  Rigspolitichefens ærespræmie  
  Rigspolitiets vandrepokal + karaffel DM i Vinderklassen
  Poul Friks mindepokal + karaffel Bedste H i øv. 7+8+9+10
  Taastrup afd. Ærespræmie Bedste H i øv. 9+11

2. Plads vinderklassen    
Jan Verner Larsen, Skovbo Danskpolitihundeforenings 2. præmie  
  Politiets hundeførerforening ærespræmie  
  Politiforbundets ærespræmie  

3. Plads vinderklassen    
Benny Lund, Haderslev Danskpolitihundeforenings 3. præmie  
  Område 6’s ærespræmie  

4. Plads vinderklassen    
Ole Boy Sørensen, Skovbo Danskpolitihundeforenings 4. præmie  
  Skovbos ærespræmie  
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Vinderne i vinderklassen

Pokalmodtager Ole B. Sørensen for placering nr. 4. 
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tanker fra en klasseleder og 
klasselederassistent

Et DM som på alle måder var anderledes, men vi er mega 
glade for, at vi fik lov til at holde det, efter alle de timer vi 
havde brugt på det. Vores tanker omkring opgaverne var 
at lave noget som vi ikke havde set før og 
sammensætningen af dem lykkes meget godt. At se hun-
defører som efter 50 meter spor skulle have en afdækning 
var rigtig sjovt. Hundeførerne blev stoppet efter 50 meter 
spor og så skulle de vende sig om og gå tilbage på baglinjen,  
hvor der lige pludselig kommet et skjul op at stå, som hf 
skulle gå tilbage til. 
Det drillede ikke hundene men et par af hundeførerne fik 
vi nogle gode grin af. 

10 forskellige spor, men med de samme opgaver, det vil 
sige de samme knæk osv, gjorde lidt sjovt at finde arealer 
til det, men det lykkes i den grad . Sporene var delt op i 3 
forskellige arealer opstart i stub med grønt, derefter over 
i harvet stub og efter gerningsstedet slutter det i græs . 
Alle genstande på sporet blev fundet på nær en, den lille 
bly kugle blev desværre ikke fundet. 

Gerningstedet var også i 3 arealer: harvet stub, grusvej og 
over i græs. Alle genstande blev fundet så det var godt.

I vinderklassen er næsten alt jo tilladt og med vores
 fantasi kunne det kun blive sjovt. 
Eftersøgningen var nøje udtænkt i en grusgrav, med en 
smule udenoms arealer, masse af vand og en lille bitte 
bakke. Da vores dommer fik deres opgaver fredag aften 
grinede de en del, da vi havde valgt, at der skulle to 
dommer hold på øv 10-2-9, men de blev glade for det 
lørdag morgen da de kom med i grusgraven. 
Meget stejle bakker og nogen, kan kun sige at det skulle 
opleves . Vi snakkede en del om hvor mange genstande 
osv. 6 hovedgenstande blev til inkl. en fig. 
Placeringen af dem blev udvalgt nøje igen til dem som 
kunne bruge vinden ville de finde dem alle og ja banen 
blev ryddet på 29 minutter, men kun af en hf. 
Vores valg af eftersøgnings banen blev valgt for næsten to 
år siden, en træningsweekend mellem Silkeborg og 
Tåstrup, hvor vi brugte en grusgrav på Djursland og fik 
prøvet en masse ting af, hvad man kunne gøre og ikke gøre 
og sjovt nok var det Bo Rasmussen og Carsten Hansen, 
som havde til opgave i den weekend uden at røbe for meget 
at finde ud af det . Så nu når de to klubbers Krim-vinder 
hunde kigger tilbage på den weekend, kan de se sig selv 
som en flok prøve klude. 
 Øv 10 i tæt skov og også et lille vand hul, den blev løst 
af 5 ud af 10 hunde, så det var fint. 

Det var jo meget oplagt, at nu når vi havde så meget vand 
på eftersøgningsbanen,  så skulle vi jo have en vand ap-
portering og kun en hund fik den ikke, nogle dog med 
lidt fradrag.

Alt i alt et super DM synes vi selv.

Venlig hilsen

CaRsten hansen og CLaus moRtensen 

oPlæg:

øvelse 2: 
Apport. Vandapportering efter øvelse 10. 
En kegleformet apportbuk. 

vinder apport
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øvelse 7:
kombineret øvelse, tages midt under øvelse 8, underlag 
stub eller harvet stub.

vinder feltgenstande

felt skitse:

vinder feltskitse
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øvelse 8:
 Kombineret øvelse: Sporet afbrydes efter 50 m. for at af-
vikle øvelse 5 hvor efter sporet forsættes. Sporet afbrydes 
igen ved vejoverførsel og hund sættes på, på den anden 
side af vejen et stykke hvor man kommer op på vejen. 
Indsæt billede vinder sporgenstande
Sporskitse: 

vinder sporskitse

øvelse 9: 
Eftersøgningsbane i grusgrav, sø og bakker med skov.

Vinder eftersøgningsskitse

Pointfordeling På eftersøgningsbanen dM 2020 i silkeborg 
Arbejde: 10 point
Objekt 1, Figurant i sand si:   Halsgivning = 2 point
  Bevogtning = 2 point
Objekt 2, Plast ammunitionskasse i vand:  Halsgivning = 3 point
  Bevogtning = 3 point
Objekt 3, Elefantpistol i træ:  Halsgivning = 3 point
  Bevogtning = 3 point
Objekt 4, lille rygsæk i birketræ:  Halsgivning = 3 point
  Bevogtning = 3 point
Objekt 5: gammel jagtgevær i rør:  Halsgivning = 3 point
  Bevogtning = 3 point
Objekt 6, 5 kg. Mukkert lagt på transportbånd:   Halsgivning = 3 point
  Bevogtning = 3 point
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Vinder eftersøgningsgenstande

øvelse 11: 
Indtransport:  35 skridt.

3. gang er lykkens gang

Da Urban, i en alder af 13 mdr., blev kåret i efteråret 2015, 
blev jeg klar over, at han ville gøre det godt i 
konkurrencerne fremover. Han fik da også sin hele 
oprykning i foråret 2016, for derefter at blive udtaget til 
DM i Patruljeklassen senere på året. 
Det blev til en 2. plads til DM i hans kun 3. konkurrence. 
Da vi året efter stillede til Kriminaludtagelsen og igen blev 
udtaget, og igen fik en 2. plads til DM, var jeg pavestolt 
af min kun 3 år gamle hund. Efter 2 år, hvor vi manglede 
formen til at kunne lege med i Vinderklassen, kom vi nu 
endelig igennem nåleøjet, og blev udtaget til DM i 
Silkeborg 2020. 

et anderledes dM…..
Da de sidste udtagelser var afsluttet, og i ugerne op til DM, 
gik man stadig med følelsen af at det hele kunne aflyses 
ved blot et enkelt pressemøde fra ”Borgen”. 
Ugen inden kom der yderligere restriktioner, men vores 
Hovedbestyrelse viste endnu engang deres kompetencer i 
disse situationer, og der blev fundet på diverse løsninger, 
så vi alligevel kunne få vores DM.

Et DM for de hundeførere, der var udtaget - dog uden 
supportere, tilskuere og andre interesserede. 
Vi blev indlogeret i nogle fine feriehuse/lejligheder. 
I vores var vi 5 personer: Min hustru, Karina, som deltog, 
som hundefører i Patruljeklassen, og 3 dommere; Mads, 
Torben og Jens Christian, som vi kendte i forvejen. 
De nævnte allerede fredag, at jeg desværre måtte fejre mig 
selv søndag aften, hvis jeg skulle være så heldig at vinde, 
idet de desværre skulle køre søndag eftermiddag. 
Og de holdt deres ord… Jeg måtte fejre mig selv… 
Det var dog kun indtil nogle vældig flinke mennesker
 inviterede mig over hos dem. Jeg mistænker dem for at 
have fået et godt øje til den portvin jeg vandt, sammen 
med alle de andre flotte præmier. ;)

Fejring af en danmarksmester anno 2020, når Covid19 hersker.
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Dennis og Urban får sin dom på lydigheden.

Det var et helt anderledes DM i år. Man hilste på folk 
når hunden skulle luftes, men alt det vi normalt tager 
som en selvfølge omkring DM-hyggen, var bestemt ikke 
som det plejer. 
Folk var rigtig gode til at følge de regler der var 
udstukket, og hvis man mødtes, var det oftest ude i det fri, 
og med behørig afstand. Men stemningen af et DM synes 
jeg bestemt stadig der var.

I vores klasse, Vinderklassen, var der, set fra min side, 
virkelig styr på tingene omkring information til os 
hundeførere, og sikke en konkurrence der var lavet til os! 
Et rungende TAK til Claus og Carsten, for en fantastisk 
og svær konkurrence, hvor der var tænkt over tingene ned 
til mindste detalje.

En stor tak til Karina, som snuppede en flot 12. plads 
i Patruljeklassen, og som også lige skulle være mor for 
vores 5 mdr. gamle datter, ind imellem øvelserne. Tak til 
min træningskammerat Johnny, som har døjet med mig 
de seneste 12 år.

En SÆRLIG stor tak til folkene bag dette års DM: 
Silkeborg PH!

Det må have været et af de sværeste mesterskaber at af-
holde nogensinde. Der er sikkert blevet lavet om på tingene 
et hav af gange, og I har lagt et kæmpe stykke arbejde i 
det, selvom aflysningen lurede lige rundt om hjørnet. Et 
utrolig flot arrangement, trods de svære forudsætninger!

dennis de FRies
 

Ole B. Sørensen er efter 50 meter spor på vej tilbage af sit spor for 
at gå i skjul ved afdækning.

Ole og Martin på de første 50 meter spor.

Robert Pedersen sidder i skjul 
under afdækning, lige ved 

siden af sin venstre sporfane.

 Jan Verner og Quik har fundet 
en genstand på feltet.
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Ole og Martin på 2. del af spor
Phenris søge koncentreret på sporet.

Gitte Aagaard og Qubik på øvelse 11. 
Foto Rikke H. Johansen

Mette D. Thomsen og Gipsy venter på at næste øvelse 
skal starte på lydighedspladsen. 

Foto Rikke H. Johansen

Dommer Steen Holst og 
figuranten tjekker resultater, 

hvem bliver danmarksmester. 

Karin Dencker og Phenris 
på sporet

Er den med? Martin har
 markeret for felt fanen.

Phenris får en lille tår at drikke 
oven på spor på det tørre 

opharvet stub.
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Mette og Gipsy under fri ved fod. 

Mette og Axel står og morer sig over at de har startet tiden med 
KUN 1 sekunds forskel.

Ole og Martin har fanget øvelse 10 figuranten

Ole B. Sørensen får vist eft-
ersøgningsbanen af Mette. 

Martin plasker lidt utryg ud 
efter apportgenstanden i 

vandet. 

Phenris svømmer rutineret ud 
efter apporten i søen.

Sveden skal lige tørres af pan-
den før eftersøgningen starter. 

Martin skal lige ryste den våde 
oplevelse af sig, mens Ole bare 

må vente.

Runderingsgenstanden i søen
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VINDERKLASSEN

Det var et meget kuperet terræn som 
vinder eftersøgningen var blevet lagt i.

Så kuperet terræn at selv Søren Bjeverskov fik det varmt efter 
banen var blevet trampet over!

Corona korrekt hilsen på dommerne.

 Dommerne og tilrettelægger, afstemmer lige dagens opgave.

Karin og Phenris ved opstart af apporterings øvelsen

Phenris har fint hentet 
apporten og er på vej i land.

Phenris og Karin
 indtransporterer øvelse 10 

figuranten.



VINDERKLASSEN

Benny Lund og Mik. Foto Rikke H. Johansen

Foto Rikke H. Johansen

Der ledes højt

Der ledes lavt. Alle point skal med hjem.

Nogen steder skulle der kravles for at komme på. 

Phenris har fundet geværet 
som var stukket ind i det blå 

rør.

Det var nogen steder tæt så 
man lige skulle stoppe og 

orientere sig. 
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VINDERKLASSEN

Og andre steder kunne man gå nede i bunden og have det fulde 
overblik.

Karin får orientering om eftersøgningsbanens område. 
Der blev bragt morgenmad og aftensmad ud til hytterne. 

#coronasikkertdm

 Jeg har fundet noget mor!

Elefantpistolen på træet, i 
eftersøgningsbanen.

Figuranten havde gemt sig i en 
af de store maskiner

Tasken i birketræet, i 
eftersøgningsbanen



VINDERKLASSEN

De 3 Danmarksmestere 2020. Fra venstre Carsten Nielsen, 
Dennis De Fries og Johann Petersen. Stort tillykke til jer.

De 3 klasseledere Henriette, Jan og Claus modtog
 Dansk politihundeforenings karaffel.

Vivi modtog ligeledes modtog 
Dansk politihundeforenings karaffel.

Vivi overrækker stafetten til stævneleder 2021 
Steen Holst Christensen.

vi ses til dM 2021 i ringsted



tak til vores sPonsorer

tøMrerMester Palle lyck 
5300 Kerteminde

aalykke Markiser aPs 
5772 Kværndrup

entrePrenøraktieselskabet ejnar larsen 
huMlebæk 
3400 Hillerød

revisorsaMarbejdet aMager
www.revisaMaMager.dk 
2770 Kastrup

det rene glas 2200 
København N

snedkerMester kasPer nielsen 
2600 Glostrup

scanfilter a/s 
2640 Hedehusene

kjb 
3300 Frederiksværk

Mfa a/s - lakering & skilte 
4800 Nykøbing Falster

østergaard isolering 
8543 Hornsleth

sb gas & værktøj
www.sbnat.dk 
4700 Næstved

scanseason a/s 
4700 Næstved

byens auto i/s 
3700 Rønne

intension a/s 
6200 Aabenraa

nyMindegab snedker og tøMrerforretnig aPs 6830 
nørre nebel

serridslev tanktransPort a/s 
8300 Odder

kroMix hundefoder a/s 
7323 Give

egå sMede & Maskinværksted 
8520 Lystrup

virklund installationsforretning a/s 
8600 Silkeborg

jcb danMark - nicolajsen & larsen  
6990 Ulfborg 





AT STILLADSER A/S
CVR: 39384256

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

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

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

AT STILLADSER

RULLESTILLADSER FACADESTILLADSER GEDA-HEJS

HEDELYKKEN 8
2640 HEDEHUSENE WEB: ATST.DK

ÅBNINGSTIDER
MAN-FRE 07:00-16:00

KONTAKT OS FOR ET GODT TILBUD
KIM JENSEN  41 41 11 61 | KJ@ATST.DKCLAUS HUNT  27 28 84 02 | CH@ATST.DK



Dansk politihunDeforenings hoveDbestyrelse

formanD
Lars Bræmhøj

næstformanD/
sekretær
Jørgen W. Petersen
Eskildsvej 8
8960 Randers SØ
Mob. 51 80 87 34
sekretariat@danskpoliti-
hundeforening.dk

Erik Goth-Eriksen

Tlf. 42 22 14 25 
Snogebækvej 10
4600 Køge

erikgotheriksen@
gmail.com

stambogsfører
Søren Bjeverskov
Klempegårdsvej 73
4140 Borup

Tlf. 22 64 21 86

bjevs@cool.dk

Mads S. Christensen
Koldemosevej 37
4180 Sorø
mob. 2288 5133
mads.skorup@gmail.com 

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

arbejdsudvalg sektion i

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

Jan Verner Larsen - Køllegårdsvej 13,2730 Herlev
Telefon: 2295 9378 - janverner@msn.com

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

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

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

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

Dommer & programudvalg

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

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

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

Palle Lorentzen
Blommehaven 41, 
4800 Nykøbing F.

Tlf. 21 62 86 40
blommehaven41@
gmail.com

Jan Binger Lindgaard 
Lærkevej 24
3650 Ølstykke

Tlf. 21 69 59 24
lindgaard@sport.dk

Jan Verner Larsen
Køllegårdsvej 13
2730 Herlev

Telefon: 2295 9378
janverner@msn.com

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

Bank: 1551-3442046867

arbejdsudvalg sektion ii



Bådforsikring som er lige  
så unik som din båd

D
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Skive · Tel. +45 9751 3388 
 pantaenius.dk

  
 

Forsvarets Hundetræningscenter 
	

 	

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

internationalt. 
	

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

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

 

Kontaktinformation 
Operations Support Wing 

Military Working Dog Centre 
Flyvestation Karup 

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

	

										Forsvarets	Hundeskole	søger	hunde.	

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

Hør hvad vi har på hjerte
i Vores nye film.
Du finder den på
popermo.dk

Det er helt unikt!
- at være medlem hos os.
Du er nemlig rigtig vigtig...



En helt elektrisk 
oplevelse

Ny

Den viste bil er en Honda e i Platinum white pearl med 17” Alu-hjul. Forbrug og emissioner (WLTP) Strømforbrug: kombineret kørsel 17,2-17,8 (kWh/100); CO2-udslip kombineret kørsel 0 (g/km). Nul emissioner ved kørsel. Elbilens rækkevidde  
er opgjort i henhold til en ny teststandard (WLTP). Sammenlign kun brændstofforbrug, CO2 og elbilens rækkevidde med andre biler, der er testet efter samme tekniske procedure. *Ved køb inden den 31/12 -2020 tilbyder vi enten en Honda e 
power charger (inkl. standard installation) eller et komplet sæt vinterhjul. Tilbuddet gælder udelukkende i forbindelse med køb af ny Honda e. Nærmere oplysninger fås på www.honda.dk eller få yderligere information hos din Honda forhandler.

Book en prøvetur på honda.dk

Honda e fra 277.100 kr.
Få en Honda e power charger inkl. standard installation eller et komplet sæt vinterhjul med i købet* 
Inklusive:  › Spejle med kamerafunktion    ›  Avanceret connectivity og meget mere 

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

Giver en god & 
stabil fordøjelser.

Omega 3, aminosyrer & 
biopepteder giver en 

sund & skinnende pels.

HØJKVALITETS 
HUNDEFODER

P R E S T I G E

SPAR 
20% 

på vores webshop med 
rabatkoden POL20

Gælder t.o.m. 
31.12.2020

MARINE ACTIVE
BENEFIT

PROBIOTIC ACTIVE 
BENEFIT


