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Forsvarets Hundetræningscenter 
	

 	

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

internationalt. 
	

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

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

 

Kontaktinformation 
Operations Support Wing 

Military Working Dog Centre 
Flyvestation Karup 

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

	

										Forsvarets	Hundeskole	søger	hunde.	

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

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

Popermo Vejhjælp er for dig,
der forbereder dig godt.
Så undgår du unødige bekymringer...

Popermo Vejhjælp dækker bl.a.:
Bugsering.
Starthjælp.
Punktering/hjulskift.
Bjærgning.

Vil du høre nærmere, er
du velkommen til at

ringe til os på
66 12 94 48.

Du kan ringe til Popermo Vejhjælp hele døgnet, når du 
har brug for hjælp - uanset hvor du er i Danmark.

Du kan købe Popermo Vejhjælp, hvis du har din
Bilforsikring hos os.

Adresse
Breeders of Denmark A/S
Søndergaard Alle 22 A 
DK 6500 Vojens

Kontakt
Telefon.: 0045 70 26 06 16 
Fax: 0045 73 52 18 22
mail@breedersofdenmark.dk

Breeders of Denmark A/S er en danskejet virksomhed, 
der tilbyder avlssvin, transport og professionel 
rådgivning indenfor moderne og e�ektiv 
svineproduktion. 
Vi samarbejder med branchens bedste og beskæftiger 
erfarne fagfolk, der besidder en stor viden om 
svineproduktion.



leder

Vær VelkoMMen 
det nye år

Når I læser denne udgave 
af vort foreningsblad har 
vi overstået den søde 
juletid og har i små 
forsamlinger skudt det 
nye år 2021 ind. 

Lad os håbe, at vi ser frem til et markant bedre år, hvor vi 
ikke skal leve under svære restriktioner, og hvor vi igen 
kan mødes på tværs af områder og afdelinger og 
konkurrere uden at alt for meget skal dreje sig om at undgå 
smittespredning med corona-virus. 
Vi kan se tilbage på et år, hvor hverdagen i foreningen 
blev meget anderledes.

Vi har konkurreret, været lukket ned, åbnet op og sidst 
på året igen gradvist lukket ned på grund af de skiftende 
regler for maksimalt forsamlede.
 Til gengæld lykkedes det os at gennemføre et danmarks-
mesterskab. 

Det er jeg rigtig glad for. 

Selv om det blev meget anderledes, viste det netop den 
store omstillingsparathed i foreningen, og mesterskabet 
viste med al tydelighed, hvor meget ansvarsbevidsthed, 
vilje og hårdt arbejde prioriteres, når det virkelig gælder. 
Trods de mange indskrænkninger i vores muligheder har 
jeg med stor glæde kunne følge med i, at det fortsat er 
lykkes at afholde konkurrencer og samtræninger - om end 
på en lidt anderledes måde, end vi er vant til.

Et mærkeligt år er gået over i 2021. Covid-19 vaccinen 
kommer nu ind over grænsen i det ene lastvogns-tog efter 
det andet, og selv om vi må påregne, at vi nok ikke 
kommer til at opleve normale forhold det første halvår, 
vil jeg håbe, at vi langsomt kan udvide vores aktiviteter, 
og at vi i 2. halvår af 2021 igen kan have et forholdsvis 
normalt foreningsliv. 
Vi skal tilbage til tiden før corona, men vi skal også huske 
at lære at de oplevelser, som vi har været igennem i 2020. 
Vi har vist alle oplevet at gøre nogle ting på en anden 
måde, og noget af det skal vi måske huske at holde fast i. 

Mit råd skal derfor være, at man i afdelingerne taler
sammen om, hvilke processer, retningslinjer mv., som man 
har lært af covid-19, og som man bør holde fast i, og
herefter implementere dem som en del af den nye
almindelige hverdag.

Der bør derfor være en masse gode ting at se frem til, men 
trods alt også en række kurser, kåringer og konkurrencer 
at se tilbage på. I denne udgave af bladet ser Randers 
afdelingen tilbage på 85 år, og det er faktisk god og 
interessant læsning. I flere områder refereres der fra 
diverse konkurrencer, primært unghundekonkurrencer, 
hvor netop den udviste ansvarlighed gjorde det muligt 
at konkurrere i en tid med forsamlingsrestriktioner, men 
der er også artikler om nogle af de konkurrencer, der blev
 afholdt under mere normale former i sommerperioden, 
hvor vi alle håbede, at vi var ved at komme på den
anden side af corona. 

De gode indlæg akkompagneres af en række rigtig gode 
billede serier, hvoraf det tydeligt fremgår, at de mange 
flotte pokaler i foreningen fortsat har kunne uddeles i 
2020 og nu kan pynte på reolerne i de små hjem i en rum 
tid. Visse arrangementer har dog ikke været mulige at 
afholde, herunder nogle julearrangementer. 

I Dronninglund beskrives det, hvordan julearrangementer 
blev holdt uden æbleskiver, gløgg og pakkespil. 
Tydeligvis et anderledes julearrangement end de
 traditionelle.

Som nævnt er der lys for enden af tunnelen. 
Lad os derfor byde det nye år 2021 velkommen og lade 
håb, sammenhold, forventninger og aktivitetstrang være 
de bærende elementer i foreningens virke de kommende år. 

Vær velkommen det nye år.

Lars Bræmhøj
Formand.
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Leder

Årets politihund

Onkel Bille fortæller

redaktør
Tina Kværnø
Næstelsø Præstemark 15
4700 Næstved
Tlf. 20 45 80 22
redaktoer@danskpoliti
hundeforening.dk

forsidebilledet:
en lille fyr i skoven 

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

grafisk layout
Side om Side ApS
sideomside@sideomside.dk

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

deadlines
Den 21 hver måned

indhold

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

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

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

dyrlægen fortæller

Har du fået nok af at høre om COVI-19?
Det er jeg i hvert fald. Heldigvis går det nu den rigtige vej 
og vi kan forhåbentlig snart vende mere og mere tilbage 
til et almindeligt liv.
Aligevel…
er der mange spørgemål som står ubesvaret hen især dem 
der drejer sig om vore tjenestehunde og andre kæledyr i 
familien. På internet kan man jo som bekendt finde svar 
på alt, enten det er sandt eller ej og troværdigheden er 
lige så tvivlsomt.
Internet er inddelt i tre lag: 
The surface (overflade nettet), the deep net (det dybere 
liggende lag af internettet) og the dark net (det obscure, 
ulovlige og meget andet ubehagelige internet). 

Der hvor vi til daglig færdes og bruger internet er i the 
surface. Det er det åbne net hvor alle kan søge og finde 
”svar”. Det også der hvor langt den meste misinforma-
tion ligger og den der råber højest ”får altid ret”. 
Det er bare OK for man kan jo også finde madopskrifter 
og de er jo som regel gode og sande. 
Kommer det til dyr og menneskers sundhed og behand-
ling er det stadig efter min mening bedst at gå til fagper-
sonale i den virkelige verden for det hele starter med en 
diagnose og det kan Google efter min mening ikke klare 
lige så godt som din læge eller veterinær.

I det dybe net, som er et lukket net, ligger al trafik med 
for eksempel din bank og dig. 
De offentlige myndigheder og dig, videnskabelige 
artikler og meget mere som ikke lige behøver at 
vedkomme offentligheden. 
E-mail foregår også i the deep net. Det er et godt og 
stabil sted at få oplysninger, dog kræver det ofte en spe-
cialadgang for eksempel gennem din arbejdsplads eller 
fagorganisation. I mit tilfælde for eksempel 
veterinærforeningen.

Nu kommer vi til det jeg vil sige om COVID19. 
Søger man på internet (i the surface) for eksempel google 
eller andre gode søgemaskiner vedr. covi-19 til dyr eller 
for den sags skyld om smitsomme sygdomme hos dyr 
kommer der en masse information frem som kan være 
rigtig svært at overskue. Til tider måske endda
 modstridende oplysninger. Hvad gør man så? 
Ringe til veterinæren eller læge for hvert lille spørgsmål? 
Eller vælge det svar på internet som man synes bedst 
om og så udbrede denne ”sandhed” på facebook resten 
af dagen?

Der findes en anden virkelig god løsning!! 
æs faglitteratur i form af tidsskrifter som jævnligt ud-
kommer som for eksempel Politihunden. Faglitteratur er 
efter min mening noget af det bedste informationsmate-
riale som man kan læse. Fagblade filtrer ”spam-viden” 
fra og leverer saglig og korrekt viden ud til sine læsere.

I denne covid-tid hvor rigtig mange ved alt og intet om 
covid-19 hos dyr kan man derfor blive rigtig godt for
virret. Jeg vil derfor prøve at give dig lidt objektiv viden 
om dette emne så kan du selv drage den konklusion 
som du synes er mest korrekt i det område af landet 
hvor du bor.

Allerførst: Et rigtig godt sted som endda ligger til 
gængelig for offentligheden er: ”Oie” (World Orginisa-
tion for Animal Health). Her kan du finde sagkundska-
bens oplysninger om smitsomme sygdomme som kan 
ramme vore tjenestehunde og familiedyr. Oie har opret-
tet en Covid-19 Portal, denne portal opdateres løbende 
så du hele tiden kan følge med (på verdensplan) hvor 
covid-19 er mest udbredt og hos hvilke dyr. 
Følg dette link: 
Kortlink.dk/299vq

For at give en lille update her fra mig, så har vi i dansk 
politi haft mistanke til en tjenestehund for at havde 
covid-19. Den blev straks isoleret, podet og undersøgt. 
Resultat var negativt og politihunden havde altså ikke 
covid-19. 
En forespørgsel til den danske fødevarestyrelse gennem 
politiets hundeskole om hyppigheden eller tilstedevæ-
relse af covid-19 hos hunde i Danmark var svaret at 
rigtig mange hunde var blevet undersøgt via materiale 
indsendt af danske dyrlæger og indtil nu 
(dec. 2020) havde ingen været positive. 
Generelt kan det siges at hunde ikke kan få influenza/
covid-19, men hunde kan mekanisk, ligesom for eksem-
pel et dørhåndtag, overføre virus til andre individer via 
pelsen. Altså berøring af en hunds pels et sted på
 hunden hvor pelsen lige er blevet inficeret med virus 
eller virusholdigt materiale kan i teorien overføre og 
dermed smitte et menneske med covid-19. Om det er 
realistisk, tror jeg næppe. Med andre ord. Glem alt om 
covid-19 hos vores politihunde og smitte mellem dem 
og mennesker. Dette vil efter min mening både gælde 
Danmark, Norge og Sverige.

Noget der er ret interessant, er at ”Oie” på deres 
Covid-19 portal, viser et skema over lande der har/har 
haft covid-19 blandt dyr og hvilke dyr det drejer sig om. 
I dette skema er kun Danmark nævnt. Norge og Sverige 
har ifølge Oie ingen rapporterede tilfælde af dyr med 
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covid-19 og det er da rigtig godt.
Hvad der er mere foruroligende, er at vi i Danmark har 
udryddet alle mink og dermed (i hvert fald for en tid) 
nedlagt mink erhvervet i Danmark. Dette har medført 
at en masse vildkatte, som har levet i og omkring mink-
farmene nu er blevet ”hjemløse”. Fødevarestyrelsen har 
indtil nu (dec. 2020) fået undersøgt 24 indfangede og 
aflivede katte. Nu kommet er det foruroligende:
12 af disse 24 katte var positive for covid-19!
(Oplysningen kommer fra den danske dyrlægeforenings 
Nyhedsbrev til danske dyrlæger udsendt 03-12-2020)
Det kan være skræmmende på mange måder. Skal man 
nu til at aflive alle katte for at beskytte mennesker mod 
Covid-19? Vi må se hvad tiden bringer.

Hav nu et rigtig godt år 2021
BiLLe

Modelfoto af prøveudtagelse af politihund for covi-19. 
Ved en rigtig undersøgelse ville vi bære fuld beskyttelse, men 

så kan vi jo ikke se de fine betjente. 
På billedet ses to, i nordisk regi, meget kendte personer. 

Det er Mads og Torben fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters 
politi.



lørdag den 5. deceMber 2020:
Quattro er årets Politihund 

Exceptionelle tider kræver exceptionelle tiltag: 
Selv om år 2020 på mange måder har været et anderledes 
år - og Covid-19-pandemien har spændt ben for mange 
planer - har Politiets patruljehunde landet over som sæd-
vanlig løst mange vigtige samfundsmæssige opgaver og 
udført politiarbejde af høj kvalitet. Derfor måtte Dansk 
Kennel Klub ”tænke ud af boksen” og finde en 
coronatilpasset måde at fejre Årets Politihund 2020 på 
– en måde, der samtidig gjorde det muligt at dele ople-
velsen med resten af Danmark. 
Læs her hvorfor – og hvordan – Årets Politihund og 
-fører i år fik overrakt den prestigefulde pris.

Hvert år indstiller Rigspolitiet, Politihundetjenesten, en 
politihund og hundefører til Dansk Kennel Klubs kåring 
af Årets Politihund; et team, der i årets og/eller årenes 
løb har udført et ekstraordinært stykke politiarbejde. 
Alle politikredse har mulighed for at indsende motive-
rede indstillinger af potentielle modtagere af prisen, og 
det er Rigspolitiet, Politihundetjenesten, som forestår 
udvælgelsen. Kvaliteten af danske politihunde er meget 
høj, og der er derfor hvert år mange kvalificerede 
kandidater i spil. I år var ingen undtagelse:
Årets Politihund og fører har ikke alene i år leveret eks-
traordinært mange gode resultater, men har også på den 
lange bane leveret politiarbejde af høj kvalitet. 

Ved valget af Årets Politihund er der desuden lagt vægt 
på, at hundeføreren er en meget vellidt teamplayer, der 
er professionel og fagligt dygtig, altid parat til at hjælpe 
og bidrage med sin viden – og som altid spiller sine 
kolleger og deres hunde gode. Alan Syhler, Rigspolitiets 
Hundetjeneste uddyber: 
”At være hundefører i politiet er en ”holdsport”. 
Det handler om samarbejde, ikke kun med hunden, men 
også med kollegerne. En god hundefører byder ind, når 
der er opgaver, som hans/hendes hund vil være bedst til, 
men spiller også andres hunde ind, når de vurderes at 
være bedre i den konkrete situation. 
De krydssøger og kører makkermetoder på opgaver. 
Vi arbejder for samme mål, og derfor er team-følelsen 
vigtig. Sådan en hundefører er Årets Politihunds ejer – og 
så formår han at få det bedste ud af sin hund. 
Og derfor er det en stor fornøjelse at udnævne netop 
dette makkerpar til Årets Politihund 2020.

Måtte bruge dækhistorie
På grund af COVID-19-situationen måtte årets 
prisoverrækkelse tilrettelægges, så den kunne ske 
udendørs - og i år desuden som en overraskelse for 
modtageren. Dansk Kennel Klubs adfærdskonsulent, 
Lise Lotte Christensen, udtænkte derfor en kæk plan: 
En af den prisvindende politihunds succeshistorier er 
nemlig en - af offentligheden - kendt sag, om fundet af 
en lille bortløben dreng. Via gamle avisomtaler 
opsporede hun drengen og hans familie, som var 
henrykte ved nyheden om, at den politihund, de lærte at 
kende for 5 år siden under stressende omstændigheder, 
nu skulle hædres. Lise Lotte lånte den cykel drengen 
blev borte på, og nu var fundamentet for en sjov og 
mindeværdig overraskelse på plads. 
I den gode sags tjeneste er Rigspolitiets Politihundetjene-
ste med på ideen om at lade den politihund og -fører, der 
i sin tid fandt drengen uskadt, gentage successen – for til 
slut at overraske politihund og -fører med en prisover-
rækkelse. Også selv om det indebærer en dækhistorie og 
en lille hvid løgn…
Derfor befinder vi os på Politihundetjenestens 
Hundeskole i Farum en formiddag sidst i november. 
Der afholdes kursus på hundeskolen, og i det fjerne 
høres begejstrede hundes gøen. 
Om lidt skal Lise Lotte Christensen mødes med nogle 
politifolk, og særligt én af dem har hun lidt ”kriller” i 
maven over at skulle mødes med – og ikke mindst lyve 
for: Han hedder Allan Friis, er hundefører og ejer den 
erfarne, 9½ år gamle patruljehund, schæferhunden 
Cutulus Lasko – kaldenavn Quattro. De to gør til daglig 
tjeneste ved Københavns Vestegns politi, men denne dag 
skal de møde på Hundeskolen i Farum.

oPleVelsen skal deles Med danMark
Dansk Kennel Klub har en aftale med 
Politihundetjenesten om, at politiassistent Allan Friis og 
Quattro skal deltage i filmoptagelser om ”schæferhun-
den som brugshund”. Eller rettere: Det er i hvert fald 
det, Allan Friis tror, der skal ske. I virkeligheden er det 
en dækhistorie, udarbejdet sammen med Politihunde-
tjenesten og Allan Friis´ daglige leder, politikommissær 
Brian Munck, der har indstillet politihunde-duoen som 
modtager af Årets Politihund-prisen 2020.
Sammen har vi ned i mindste detalje arrangeret mødet 
og planlagt nogle opgaver, som Allan og Quattro skal 
løse. Vores mål er at overraske Allan med, at Quattro er 
blevet valgt til Årets Politihund 2020 – og filme det hele, 
så vi kan dele oplevelsen med hele Danmark.  

årets Politihund
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Quattros arbejde giVer Pote
”Allan er en 360 graders rigtig professionel hundefører.”
Skudsmålet kommer fra politikommissær Alan Syhler, 
Rigspolitiet, Politihundetjenesten. For selv om prisen 
hylder hunden, tilfalder en meget stor del af hæderen 
Allan Friis, der fik Quattro godkendt som politihund 
i 2004. 
”En god hundefører byder ind, når der er opgaver, som 
hans eller hendes hund vil være bedst til, og spiller andres 
hunde ind, når de vil være bedre i den konkrete situation. 
Sådan en hundefører er Allan, og så formår han at få det 
bedste ud af Quattro,” uddyber Alan Syhler.
I løbet af de sidste seks år er Quattro og Allan trådt til 
i over 600 opgaver i syv af de 12 politikredse (og det 
er rigtig mange!), hvor de har bidraget til alt lige fra 
påvisning af spor i voldtægts- og drabssager og sikring 
af beviser på gerningssteder, over pågribelse af 
gerningsmænd ved indbrud, til humanitære 
eftersøgninger, hvor politiet leder efter bortgåede eller 
savnede personer. Og gang på gang har deres medvirken 
givet pote:

Vejrede storM i soMMernatten
Ved humanitære eftersøgninger sættes der meget store 
ressourcer ind i form af hunde, droner og helikoptere. 
Der er på alle måder tale om teamarbejde, hvor de for-
skellige kompetencer og den enkeltes indsats har stor 
betydning for den fælles opgaveløsning. 
Som nævnt ligger Quattro og Allan Friis´ nok mest om-
talte succeshistorie fem år tilbage: En juli-aften i 2015 
var Danmark på den anden ende. En lille dreng, Storm, 
på bare 2 år, var på egen hånd draget hjemmefra på sin 
lille, blå løbecykel. Alle forældres mareridt udspillede 
sig. Der blev iværksat en stor eftersøgning, med mange 
politifolk, 24 patruljehunde, helikopter og mange 
frivillige. Storm skulle bare findes - i live. 
Allan og Quattro var også en del af eftersøgningen. 
Sammen med kolleger og hunde gennemsøgte de et
 skovområde ca. 3 km fra hjemmet. Storm havde været 
væk i 7 timer, og alle arbejdede målrettet på at finde ham. 
Klokken 02.08 om natten hører Allan pludselig Quattro 
give hals i en lysning i skoven. Allan haster frem for at se, 
hvad hunden har fundet. Og der finder han lille Storm, 
sovende henover sin rygsæk. Takket være den 
omfattende eftersøgningsindsats og Quattros gode næse, 
slap Storm godt fra udflugten. Kold, fuld af myggestik 
i ansigtet, men ellers uskadt. Hele Danmark åndede let-
tet op.
”Genindspilningen” af fundet af Storms lille blå løbe-
cykel var blot en af tre opgaver, Allan Friis og Quattro 
skulle løse, før de blev kåret som Årets Politihunde-duo 
2020.
 

Politihunde-eliten
De danske patruljehunde er inddelt i tre grupper. 
Efter godkendelse, starter alle patruljehunde i gruppe 
tre, og i takt med at deres færdigheder udvikles, kan de 
rykkes op i gruppe to og senere op i gruppe et. 
Gruppe 1-hundene har psyken, evnerne og uddannelsen 
til at blive placeret i gruppen af de bedste patruljehunde. 
Gruppe 1-hundene anvendes i efterforskning af de gro-
veste og mest alvorlige forbrydelser.
Quattro er Allans Friis´ anden patruljehund, der ligesom 
hans første hund, har været placeret i gruppe 1 igennem 
flere år. 9½-årige Quattro er, som patruljehund, i sit ef-
terår, men han har netop i november måned igen bestået 
den årlige mønstring, og han tilhører derfor fortsat po-
litihundeeliten i gruppe 1.
Udover at være gruppe 1-hund er Quattro også god-
kendt som nedgravningshund. Dvs. en af de hunde, der 
anvendes, når der søges efter lig, ting og effekter, der har 
været gravet ned i længere tid. 
Derfor måtte opsporingen af et nedgravet objekt også 
være en af de prøver, Quattro og Allan Friis blev udsat 
for i DKK´s ”november-politihunde-test”: Vi har nemlig 
gravet et lille bundt pengesedler godt ned i mulden, men 
Quattros erfarne næse løser hurtigt opgaven, og efter 
blot et par minutter markerer han nedgravningsstedet. 
Allan fjerner græstørvet og graver – til sin store over-
raskelse – et stort bundt penge op. 
”Stik du bare dem i lommen,” siger Lise Lotte 
Christensen. Og pengene, dem vender vi tilbage til…

for enden af sPoret
Dagens sidste opgave – og dermed overraskelsen – ven-
ter forude. Lise Lotte løber i forvejen, og planen er, at 
Quattro skal følge hendes spor gennem terrænet og finde 
gemmestedet. For enden af sporet er der pyntet op med 
flag, blomster og Årets Politihund-pokalen. 
Allans to store børn, Ida og Jonas, står klar til at tage 
imod sammen med Allans daglige leder, politikommis-
sær Brian Munck. Allans hustru Susan kunne desværre 
ikke deltage, men hun er stolt af både politihund og 
mand, fortæller hun. 
Vi gør klar til at overraske Allan. Quattro har snuden i 
sporet, og fører Allan mod skuret, hvor vi gemmer os. 
Og Allan bliver – præcis som vi havde håbet på - virkelig 
overrasket. Allans store børn får først et kram, og så må 
vi jo afsløre, at anledningen var noget andet end dæk-
historien, som vi alle har arbejdet sammen om – både 
DKK og Allans politikolleger – i en god sags tjeneste: 
Quattro er udnævnt til Årets Politihund 2020. Med 
hæderen følger sædvanligvis en check på kr. 5.000 fra 
Dansk Kennel Klub, men i år, hvor ingenting er, som 
det plejer, og DKK i forvejen ”bøjer reglerne”, må Allan 
Friis i stedet børste jorden af de nedgravede, krøllede 

årets Politihund



pengesedler, som Lise Lotte Christensen tidligere bad 
ham stikke i lommen… 
Vi kan herfra berette, at en del af er allerede gået til 
indkøb af ”citronmåne” i Quattros ære - for når alt 
kommer til alt, så er politiarbejde et teamwork, hvor 
alle arbejder mod samme mål.

Fejringen blev udvidet i Go´morgen Danmarks studier 
dags dato, hvor sidste del af DKK ´s overraskelse 
finder sted. Her afslører studieværten nemlig en båndet 
videohilsen fra den nu 8-årige Storm, der sender en glad 
tillykke-hilsen til ”sin” politihund og hundefører – 
Quattro og Allan.

nysgerrig efter Mere?
Dansk Kennel Klub har optaget hele overraskelsen og 
overrækkelsen af Årets Politihund-prisen til 
politiassistent og hundefører Allan Friis og Quattro og 
klippet det sammen til en lille film, der kan ses her:
https://www.youtube.com/watch?v=pqZK7sPai9U (NB 
link skal udskiftes!) eller søg på ”Årets politihund 2020” 
på youtube.

fakta
Siden 1992 har Dansk Kennel Klub i samarbejde med 
politiet uddelt prisen som Årets Politihund, som både 
patruljehunde og narkotikahunde har modtaget. 
Prisen er indstiftet af Dansk Kennel Klub, mens 
Rigspolitiet, Politihundetjenesten, står for udvælgelsen 
blandt de mange velkvalificerede kandidater, som
 politikredsene indstiller.
Med hæderen følger en erkendtlighed på kr. 5.000 fra 
Dansk Kennel Klub.
Normalt finder prisuddelingen sted ved Dansk 
Kennel Klubs sidste store hundeudstilling på året, hvilket 
imidlertid ikke lod sig gøre i år på grund af 
COVID-19-situationen.

Normalvist er politihundeføreren på forhånd orienteret 
om, at det er hans/hendes hund der er indstillet, men i år 
blev prisoverrækkelsen afviklet som en overraskelse og 
under markant anderledes former end tidligere.

Årets Politihund 2020 er schæferhunden Quattro på 9½ 
år, som tilhører politiassistent Allan Friis, Københavns 
Vestegns politi. Quattro er mønstret i gruppe 1 og har 
siden 2014 været anvendt i flere end 600 opgaver i 7 af 
de 12 danske politikredse. 
Foto: Dansk Kennel Klub.

Bag overraskelsen stod fra v. Lise Lotte Christensen, 
DKK, politikommissær Alan Syhler, Rigspolitiet, 
Politihundetjenesten, politiassistent Peter Aamann, (med 
politiassistent Allan Friis i midten) og politikommissær 
Brian Munck - alle tre fra Københavns Vestegns politi, 
her sammen med Allans børn Ida og Jonas. 
Foto: Filmfotograf Jesper Bloksgaard.

årets Politihund
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Storm (i midten) og venner fik besøg af Allans kolleger, 
politiassistent Peter Aamann og politikommissær Brian 
Munck fra Københavns Vestegns Politi, som her vinker 
her ”Tillykke til Quattro og Allan”.
Foto: Dansk Kennel Klub.

Vi starter dagen med et interview, og Allan fortæller 
levende om schæferhundens forcer som patruljehund, 
men en overraskelse venter forude.
Foto: Filmfotograf Jesper Bloksgaard.

Holdet bag overraskelsen. Dækhistorien virkede, og 
lettelsen over, at det lykkedes at overraske hundefører 
Allan Friis, var stor.
Foto: Filmfotograf Jesper Bloksgaard.

Kontaktperson Dansk Kennel Klub:
Lise Lotte Christensen
Pressekontakt
lich@dkk.dk
20 66 81 00

årets Politihund
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Område 1
Områdeledere

SeK. I
Lasse Kromann Salomonsen
Tlf. 60143942
l.salomonsen@hotmail.com
SeK. II
Møller Christensen
Tlf. 40315213 
kennelmc@outlook.dk

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

billeder fra unghundekonkurrencen i hjørring

Så kom billederne også på plads fra søndag den 25. 
oktober fra unghundekonkurrencen i PH Hjørring.

Merete får pokal for 1. pladsen

Brian får pokal for 2. pladsen

Diana får pokal for 3. pladsen

Britt får pokal for 4. pladsen

Brian får vandrepokal for bedst øvelse 1-6
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Fra v: Merete/Gilla, Brian/Qudo, Diana/Emiko, Britt/Donna, 
Birthe/Duncan, Trine/Alba, Tonni/Gizmo og Hans Jørgen/Lafiet

Og så lidt billeder fra dagen:

Torben giver hundeførerne instrukser

Brian og Qudo har overstået øvelse 11

Vi venter på resultater i strålende regnvejr

Så er der tid til at hilse på Johnnys hvalp

dronninglund 
juleafslutning

Lørdag den 12. december havde vi en lidt anderledes ju-
leafslutning – altså uden æbleskiver, glögg og pakkespil. 
Derimod tog vi ud i juletræsplantagen, hvor der er rigtig 
god plads de 3 hold til spor, gerningssted og rundering/
fremad sendelser. Ja og vi kunne købe et juletræ eller flere.

Nick og Junior klar til fremad sendelse
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Michael og Bianca på fremad sendelse

Afdækning

Fuld firspring

Marianne og Vinder har fundet en papkasse

Juletræer, juletræer og Gipsy på gerningssted

Gipsy har fundet et dannebrogsflag
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En lille fyr

Kom nu jeg skal ud og se den store verden

Har julemanden gemt sig i træet?

Hovsa – er det julemanden?             Nej – det er Villy

Så pakkes traileren med juletræer.
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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

Hermed ønskes alle læsere et rigtig godt nytår, hvor man 
forhåbentlig igen kan mødes på holdene og træne sam-
men, fri af alle restriktioner i forbindelse med Coronaen.

Disse sider ser lidt anderledes ud, end de plejer. Man har 
netop markeret 85 års fødselsdag i Randers PH. – læs ju-
bilæumsskriftet på Randers PH’s hjemmeside, det er spæn-
dende læsning, man følger Politihundeførerforeningen op 
gennem tiden fra dengang Politiorkestret fra
 Aarhus spillede til kåring med spisning for honoratiores,- 
ikke hundeførerne bagefter.

Læs om hvordan foreningen kom gennem 2. verdenskrig 
osv.Herudover er der et par artikler, der har været bragt i 
nummer 10, dog uden fotos, det rådes der bod på i denne 
udgave af Politihunden.

De bedste hilsner og god fornøjelse med læsningen

Grethe schneLL
områderedaktør

randers afdeling
forManden har ordet:

randers Ph – 85 år den 23/11 2020

Randers PH kunne den 23. november 2020 fejre sin 85-års 
fødselsdag – en dag som bestyrelsen ønskede at markere 
sammen med de ca. 80 medlemmer, vi er p.t.
Sådan skulle det desværre ikke være, da Corona stadig 
holder et godt tag i Danmark og foreningslivet i både 
Randers PH og øvrige PH afdelinger.
Jeg kan dog love medlemmerne i Randers, at når forsam-
lingsforbud m.v. bliver ophævet, vil bestyrelsen invitere til 
fødselsdags arrangement.
Nedenfor kan ses uddrag af, hvorledes Randers PH blev 
opstartet. Uddraget er hentet fra Randers PH’s jubilæums-
skrift i anledning af 75-års jubilæet tilbage i år 2010.

2 sider VEDHÆFTET fra jubilæumsskriftet – håber dee 
kan bruges, da jeg ikke er i besiddelse af manus mere- 
ellers henvises der i en klamme for sig til jubilæumsskriftet.

jens  henrik haaGensen

Jubilæumsskriftet fra 75-års jubilæet fra 2010 finder du 
på hjemmesiden (http://randersph.dk/jubilaeumsskrift/). 
Rigtig godt og flot læsestof som foreningens tidligere For-
mand Thorkild Schnell og redaktør Grethe Schnell har 
stået for at finde tilbage til, skrive og sætte op. 

Vejret På dagen fra 1985-2020

I dag er den 23. november solen skinner og der er ”forårs-
stemning” udenfor og så er det Randers PH’s fødselsdag 
85 år bliver det, - og ingen fest!
Der er løbet mange hunde i åen siden den første fest, vi 
her i huset deltog i.- hvilket man kan læse om i festskriftet 
fra 2010.
Når man har været med i så mange år sætter det fine vejr 
tanker i gang om tidligere runde fødselsdage i Randers PH.

50år
Den første runde fødselsdag, vi deltog i og stod som 
medarrangører af, var i 1985. Det var klubbens 50-års 
fødselsdag her var konceptet, at festen skulle holdes så 
”billigt som muligt”, så vi var nogle ”yngre” medlemmer, 
der tog nogle ture ned over grænsen, så vi kunne få
 provianteret både til receptionen på Politigården – og 
festen på Hornbæk Kroen om aftenen, her måtte vi selv 
medbringe drikkevarer og vi dansede til levende musik, 
som gode venner/medlemmer af PH leverede.



område 2

Område 2 21

60 år
I 1995, hvor vi kunne fejre 60-års fødselsdag, havde vi i 
foråret erhvervet og købt et klubhus på adressen 
Mariagervej 295. Efterhånden som renoveringen skred 
frem, besluttede vi og satte som mål, at den endelige ind-
vielse og fødselsdag blev slået sammen, nu kunne vi selv 
holde fest. 
Men ak, da vi stod op om morgenen var hele Danmark 
dækket af 1 meter sne, så vi forberedte os på, at der skulle 
skovles inden, der skulle festes. Stor var overraskelsen, for 
da vi kom til adressen, en sneplov havde ryddet pladsen! – 
Det glemmer vi aldrig, og vi fik en forrygende fest i vores 
eget klubhus.

75 år
Næste runde fødselsdag der blev fejret var 75 år i 2010,- af 
gode grunde slutter omtalte jubilæumsskrift her, da man 
jo ikke kan skrive forud, - og da slet ikke denne aften. 
Det blev en fornem fest på Agerskellet uden udgifter for 
medlemmerne, - vi var velhavende lige på dette tidspunkt. 
Igen med levende musik til dansen.
Som aftenen skred frem forlød det, at det væltede ned med 
sne udenfor.Thorkild og jeg havde taget vores 
forholdsregler, vi bor på landet og derfor havde vi 
termodragter og skovle med i bilen til stor moro for det 
øvrige selskab, da vi drog hjemad.
Snevejret tog til og da vi kørte ind på en mindre Amtsvej 
mod vort hjem, gik det galt. Vi var ca. 7 km hjemmefra, 
men der sad vi og var kørt fast, vejen var lukket. Så vi 
besluttede her kl. 01.30, at blive i bilen og vente på, ½ at 
der på et tidspunkt kom en sneplov. 
Den kom  kl. 6.00,- der kom 2 stk. som hjalp os hjem ved, 
at vi kørte i kortage- bagerst. Så vi var hjemme kl. 7.00.

85 år
I år er det ikke vejret der spiller os et puds,- næh, det er 
såmænd Coronaen der spænder ben.
I øvrigt kan vi tilføje endnu et jubilæum, da det er 25 år 
siden, vi flyttede ind i på Mariagervej 295

unghundekonkurrence i coVid-tider
aF jens henrik haaGensen

Søndag d. 1. november skulle der have været afholdt op-
rykningskonkurrence for Unghunde.
Trods forståelse for at Covid-19 situationen i Danmark 
skal tages alvorligt, var skuffelsen dog alligevel meget stor 
blandt foreningens hundeførere, da konkurrencen måtte 
aflyses. Vi havde alle set frem til at komme ud at konkur-
rere og - for nogens vedkommende - for første gang at 
prøve kræfter med at stille i en officiel konkurrence.

Det var derfor rigtig dejligt, da gode træningskammerater 
tilbød at afsætte en dag til at planlægge og afholde en 
intern konkurrence for os hundeførere med Unghunde. 
Så kunne vi alligevel få testet formen af. 
Vi var fire hundeførere, der meldte til start og alle 
Covid-19 reglerne blev naturligvis overholdt.

Jeg stillede selv med min hund Frække Frederik, som er 
blevet 2,5 år. Vi var i sommers til vores første unghunde-
konkurrence. Resultatet fra denne konkurrence viste, at 
der var plads til forbedringer, så der var lagt meget energi 
i træningen gennem efteråret, og jeg var nu spændt på om 
resultatet på bundlinjen ville være forbedret. 
Det blev en rigtig hyggelig dag, hvor dommere og 
figuranter på de enkelte standpladser tydeligvis havde 
gjort sig umage for at give os en god og udbytterig dag. 

For mit vedkommende viste min hund Frække gode frem-
skridt. De tidligere udfordringer med især apportering og 
den døde genstand på rundering gik rigtig godt, så det 
var en sejr i sig selv. Dagen viste dog også, at der stadig 
er plads til forbedring
Da dagen var omme og pointene lagt sammen, rakte 
dagens strabadser sig faktiske række til en 1. plads, og 
sørme om det ikke også gav en lille pokal til hylden.

Tak til gode klubkammerater for en god og vel tilrettelagt 
dag.

Frække Frederik 
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hValPeholdet til sVøMMeunderVisning
Foto: jens henrik haaGensen
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Viborg afdeling

Kursus om næsearbejde (SWDI) – nu med fotos
- 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 Thid-
emann 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 af-
holder kurser for hundeførere. De tilbyder også certifice-
ring, kvalitetssikring, uddannelse og producerer under-
visningsmateriale. 

Foredraget hos os havde fokus på næsearbejde, og vi fik en 
kort introduktion til principperne, som Jeppe har uddan-
net 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 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 gen-
stand, 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.
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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 genstands-
glæde.

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

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

gliMt fra oPrydningsdagen i Viborg Ph
fotos soM galleri
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grenaa afdeling

åbent hus i dansk Politihundeforening i grenaa – 
efteråret
aF taGe skiFter

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

Et opvisningsprogram blev vist flere gange i løbet af lør-
dagen.  Der var hundeførere fra de forskellige hold: 
Hvalpemotivation, Lydighed, PH programmet og Rally 
lydighed. 
Efter hver opvisning kunne tilskuerne tale med vor ad-
færdskonsulent, 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

NEDENSTÅENDE FOTOS ER ET GALLERI

 Bent og Balder går Rally lydighed
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Flere hundefører går Rally lydighed samtidigt

Rally lydighed med Karin og Siva

Dorthe og Milo venter på deres tur

Blixen, FT Springer Spaniel tilmeldes Hvalpemotivation

Adfærdskonsulent Susanne styrer dagens program

Kirsten og Balder venter på deres tur på banen.
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Efter opvisning samledes man ved klubhuset 

aktiVitetsPlan for 2021

Unghunde oprykning 2021 Kommer når vi kender ovenstående              
Repræsentantskabsmøde .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6. marts
Oprykningskonkurrence Kriminalklassen/ vindertræ.  .  .  .  .  .  .  .  .24. april
Oprykningskonkurrence  Patruljeklassen . . . . . . . . . . . . . . .25. april
Udtagelseskonkurrence  Kriminalklassen sektion II .  .  .  .  .  .  .  .  .28. august
Udtagelseskonkurrence  Vinderklassen sek. II . . . . . . . . . . . .29. august
Udtagelseskonkurrence  Patruljeklassen sek. II  . . . . . . . . . . .5. september
DM - HB - Indkvartering Scandic Ringsted .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24 - 26 september
Unghunde oprykning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7. november

Tilskuerne følger med i opvisningen



Motorships er eksperter indenfor fragthåndtering af både 

biler og motorcykler fra udlandet til Danmark.

Kontakt os på tlf. 39296800 eller sales@motorships.dk

Rammefabrikken
L.Hansen´s Eftf. ApS

 Gammel Kongevej 39, 2
1610 København V

STATSAUTORISERET
REVISIONSAKTIESELSKAB

STORE KONGENSGADE 68
POSTBOKS 9015
1022 KØBENHAVN K

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

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

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

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

C. F. Richs Vej 99 D, st.
2000 Frederiksberg

Registreret revisionsanpartsselskab.
Vi tilbyder rådgivning og udarbejdelse af dit årsregnskab

 af kompetente og godkendte revisorer til meget fornuftig pris.

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



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

Own o�ces in :

Denmark, Lithuania, Lativia,

Russia,Ukraine,Romania 

and Kazakhstan

ICT Logistics A/S

Transportbuen 6 7400 Herning

Phone: +45 70 266 288

fax: +45 70 266 250

H. J. Christensen A/S
www.hjc-vvs.dk

Tlf. 97 12 21 99

Orebygårdvej 6 - 7400 Herning

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

Køkken & Bad

 
Find nærmeste Forhandler på www.aubo.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
6705 Esbjerg Ø
Denmark

T: +45 7913 0000
E: salestools@hytor.com

Transport af teknisk udstyr

Full load

flemming@flemming-thisgaard.dk

ExpresskørselKurerkørsel

Distributionskørsel

Ibæk Strandvej 3

7100 Vejle

Tlf. 7572 0311  /  Tlf. 7583 8420

www.aagaardgruppen.dk
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Områdeledere

SeK. I
Jesper Steffensen
Tlf.
steffensen99@gmail.com

SeK. II
Egon H Bak
Sundsvallgade 10, 6400 Sønderborg
Egonbak@stofanet.dk
Tlf. 40 76 27 67

Områderedaktør - Trine m. Jørgensen
politihundenomraade3@gmail.com

aabenraa afdeling

lone star konkurrence

Vi har i Aabenraa PH afholdt vores Lone Star 
konkurrence, der er en konkurrence forud for
udtagelseskonkurrencerne.  

Konkurrencen afholdte vi søndag d. 16. august, hvor Bent 
Nydahl og jeg stillede op i Patruljeklassen. 
Konkurrencen var tilrettelagt af Jørgen Rasmussen og på 
dagen var det rigtig varmt, hvilket især hundene var præget 
af. Vinder af konkurrencen var Bent Nydahl, medens jeg 
måtte tage til takke med sidstepladsen. 

Så søndag den 30. august var både Bent og jeg så til ud-
tagelseskonkurrence i Tønder i Patruljeklassen. En meget 
veltilrettelagt konkurrence og her blev vores indbyrdes 
placeringer så byttet rundt, men ingen af os formåede at 
opnå tilstrækkeligt med point til at kunne deltage i årets 
DM.

Vi var dog i klubben repræsenteret ved DM, idet jeg var 
udtaget som figurant og var sporlægger i Vinderklassen, 
medens Jørgen Rasmussen var dommer i kriminalklassen.

sydjysk Mesterskab i unghundeklassen

Aabenraa PH var d. 3. oktober arrangør af Sydjysk
 Mesterskab i Unghundeklassen. 
Her var Diana Rasmussen tilrettelægger og der var i alt 
9 hunde til start i konkurrencen. Vi vil gerne sige tak til 
både dommere og figuranter der var med til, at
 konkurrencen blev afviklet på en god og smidig måde, 
trods de begrænsninger som Corona-situationen har
 medført. 

kursus i byttedrift
Den følgende weekend d. 10.-11. oktober blev der i 
klubben afholdt et 2-dages kursus i uddannelse i 
byttedriftsfremmende træning. 
Der var i alt 10 tilmeldte hundeførere, som over den 
weekend fik stort udbytte af kurset. 

Instruktører på kurset var Kurt Verup, der har været 
hundefører i politiet og i mange år har været tilknyttet 
hundeskolen som instruktør og Kenn Lindahl, der til 
daglig er medlem hos os og som er uddannet i 
byttedriftsfremmende træning af Kurt Verup.

Der var en del teori på kurset, men også praktisk del, som 
foregik i terrænet omkring klubhuset.

Her er kursusdeltagerne i færd med den praktiske træning

sydjysk Mesterskab for Patruljeklassen

Sydjysk Mesterskab for Patruljehunde blev afholdt lørdag 
den 24. oktober med Vejle PH som arrangør. 
Fra klubben var vi tre hundeførere som deltog. 
Det var Bent Nydahl, der med Caddie opnåede i alt 172,3 
point, hvilket gav en 2. plads. 
Kenn Lindahl, opnåede med Kessie 169,8 point, som gav 
en 3. plads, medens jeg med Twixel opnåede i alt 166,1 
point og en sikker 4. plads. 

Med venlig hilsen
kjeLd nissen
aaBenraa Ph
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sønderborg afdeling
kåring

Søndag d. 22. november blev der afholdt kåring i 
Sønderborg.
Tre par deltog og to par bestod. 
Diana Rasmussen og Vom Wolfsmoor Enya 
(Aabenraa) bestod med   98,1 point.
Per Høisæt og Crympes Finke 
(Sønderborg) bestod med  98,3 point.
Britta Petersen og Grænsen’s Tito (Sønderborg) 
fik 82,8 point og må på den igen. 

med venLiG hiLsen
Frede dominicussen
sønderBorG Ph

øverst  Britta klar til rundering  midt : Diana klar til rundering nederst: Per klar til rundering



COOL-FIT  
Det præisolerede PE-rørsystem  
til sekundære kølesystemer

www.gfps.com

2B VVS Teknik 
– et københavnsk VVS �rma med god service

Kontakte os på tlf.: 33 11 44 41.
Direkte nummer: Bo: 42 13 81 41.
Mail 2BVVSTeknik@2BVVSTeknik.dk

Uttenthal A/S 
Guldalderen 20-22  2640 Hedehusene 
Tlf. +45 4659 1700 www.uttenthal.dk

Visitkort
Brevpapir

Kuverter
Skiltning
Julekort

DANSK MILJØFORBEDRING A/S
Beredskabsvej 19, DK - 2640 Hedehusene

Telefon: +45 7070 2480
E-mail: info@damifo.dk

VIGGO PETERSENS 
Eftf. A/S

Letlands allé 3 opg. 47
2630 Tåstrup

Transmissions- og køretøjsteknik

ZF Danmark ApS

Tlf.  70 22 62 43
Taastrup
Taastrupgaardsvej 8-10
2630 Taastrup

Aalborg
Tarmvej 7

9220 Aalborg Ø
www.zf.dk // zfdk@zf.com



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

BIL-DEMONTERING DANMARK
 

KØBENHAVN   TLF. 36449914
SJÆLLAND        TLF. 44409914
FYN                     TLF. 63109162

JATS ENTREPRISE
Thoravej 21

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

Tlf: 43 46 02 00
Vi passer på 
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Områdeledere
SeK. I
Niels Jørn Hansen 
Tlf 41 38 22 36
hansen-mollevej@live.dk

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

Områderedaktør - : Nete Bolander 
Politihundenomraade4@gmail.com

nyborg afdeling
unghundekonkurrence 2/2020 oMråde 4
I foråret 2020 blev områdets unghundekonkurrence lige 
som de fleste andre områders aflyst med kort varsel på 
grund af Corona. Den blev så heldigvis afholdt i juni 
måned. Efter indkaldelse til efterårets 
unghundekonkurrence d, 1. nov. var sendt ud begyndte 
smittetallene igen at stige og sundhedsmyndighedernes 
kom med forbud om at mødes flere end 10 personer. 
HB sendte en uge inden konkurrencen meddelelse om, 
at konkurrencer undtagelsesvis kunne gennemføres med 
streng overholdelse af forsamlingsforbuddet.
Da der var forholdsvis få tilmeldte, lavede vi hurtigt en 
plan, så det blev muligt at gennemføre.

Alle hundeførere, dommere og figuranter fik en mail med 
forholdsordre. Nogle dommere og figuranter skulle møde 
direkte på standpladsen og andre ved klubhus, hvor de fik 
genstande, skitser samt forplejning til alle på standplads.

Herefter mødte hundeførerne, fik tidsplan og kørte straks 
ud til øvelserne.
Efter dommerne var færdige på standpladsen kørte en 
enkelt til klubhus med dommersedler, genstande, 
sporpinde m.v. De øvrige dommere og figuranter, måtte 
desværre køre direkte hjem.
Vejret var heldigvis fint, så kun listefører og overdommer 
benyttede klubhuset.
Der blev opnået fine resultater, Frank med Camita fik en 
hel oprykning, mens Charlotte med Alberte fik en fin debut 
i konkurrencelivet med en halv oprykning.
 En fin dag for Fåborg PH, ægteparret Hansen/Nielsen og 
deres rottweiler-tæver. Stort TILLYKKE.
De to øvrige deltagere, Knud og Henriette ønsker vi held 
og lykke til forårets konkurrence.

Det blev heldigvis trods alt en god konkurrence med over-
holdelse af forsamlingsforbuddet, afstand og for de få inde 
i klubhuset brug af mundbind.
Tak til alle for medvirken til en god dag og overholdelse 
af restriktionerne.

Deltagerne ungh.2/2020

Deltagerne ungh. 2/2020

Tilrettelægger og overdommer teamet
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Knud og Oliver

Henriette og Ratata

Frank er med god grund glad for Camita

Præmietagerne
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Charlotte og Alberte, 2. præmie 

Frank og Camita vinder, ungh. 2/2020

OMR4 BIL10: Resultater fra ungh. 2/2020

Middelfart afdeling

nykåret unghund i MPh 

10. september 2020 tog Dennis Sørensen og Team Aixa 
Oby (Charlie) til kåring i Nyborg hos område 4’s 
kåringsmand Villy Skårup.  
Med meget lille fradrag blev det til et kåringsresultat på 
108,4 point. Meget flot gået og stort tillykke fra 
Middelfart Politihundeforening.  

 
Dennis og Charlie træner til kåring med armen i slynge
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faaborg afdeling
40-års jubilæuM

D. 1/1-2020 havde Flemming Larsen 40-års jubilæum i 
Faaborg PH. Begivenheden blev fejret d 1/8 med en dejlig 
middag i det skønneste vejr, hvor Flemming blev udnævnt 
til æresmedlem af Faaborg politihunde forening 
Flemming har igennem mange år været et stort aktiv i 
område 4 og ikke mindst Faaborg PH. 
Både som områdeleder, lokalformand, kasserer og 
prøvekåringsmand. Desuden har han hjulpet til ved 
utallige konkurrencer, som tilrettelægger, 
Dommer og figurant. 
Endnu engang stort tillykke til Flemming Larsen 

Flemming med Ally

Jubilæet blev fejret på Jimmi og Gitte´s terrasse



TØNDER
Låseservice ApS

www.toender-laaseservice.dk

Tlf. 73 71 02 40

Ribelandevej 84, Sølsted
6270 Tønder 

    www.byggros.com
Tlf.: 59 48 90 00

GABIONER
Finish i særklasse

Anvendes som: 
• Havemure
• Rumopdeling
• Fritstående vægge 
• Støttemure 

Lantmännen Agro A/S
Lindholm Havnevej 27
5800 Nyborg

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

Alex Andersen Ølund A/S

Logistikvej 52 A - 5250 Odense SV

Tlf. 66 18 81 97



Team JK Transport ApS
Højevej 13 • 4900 Nakskov

Tel.: +45 41 21 43 10 • Email: teamjk@teamjk.dk

Står du og mangler en seriøs samarbejdspartner er vi altid friske på noget nyt. 
I dag har vi spredt os så vi kører for flere forskellige hvilket vi ønsker at udbygge. 

Så ring bare, så hjælper vi også dig/jer.

Vi genkender
duften af
god kaffe

MODERNE 
DYREKLINIKKER 

& HOSPITALER

DØGNVAGT 
365 DAGE 
OM ÅRET

24t

www.evidensia.dk

MANGLER DU HJÆLP MED DINE HÅNDVÆRKER PROJEKTER?
Kontakt os og få et uforpligtende tilbud.

Tlf. + 45 20 26 18 28  •  jshbyggeservice@mail.dk

Drosselvej 12 , 4652 Hårlev

DERES SPECIALIST I MODERNE GULVBELÆGNING 
TC-GULVE giver totalløsninger indenfor:

  · Vinyl i bade-/vådrum 

· Trægulve 

· Laminatgulve

· Gulvslibning/afhøvlning m/lak eller olie

· Lakering - Lud - Sæbebehandling

· Gummigulve 

· Epoxy gulve · Epoxy gulve 
 

· Vinyl sten fliser
· Butiks- og kontortæpper 
· Tæppefliser 
· Væg til væg tæpper 
· Afpassede tæpper 
· Linolium 
· Undergulve· Undergulve

ADR.: HANS EGEDES VEJ 9-11 A, 5210 ODENSE NV · TLf.: 66 16 01 33 · Facebook: TC GULVE A/S 

TC-GULVE A/S
TÆPPE CARLSEN

TC-GULVE TÆPPE CARLSEN A/S
DERFOR SKAL JERN OG METAL GENVINDES

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

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

Tlf. + 45 63 10 91 00 

Politihundene 86x50 03052013.indd   2 03-05-2013   12:46:11

MSE ENTREPRISE A/S - ENTREPRENØRFIRMA 
ALSTRUP STRANDVEJ 2B 4840 NØRRE 
ALSLEV TLF. + 45 5443 2422 CVR 36 53 57 09 
INFO@MSE-AS.DK
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Områdeledere
SeK. I
Mads Skorup Christensen
Koldemosevej 37, 4180 Sorø
Tlf. 22 88 51 33 - mads.skorup@gmail.com
SeK. II
Ulla Petersen
25181686
upete@guldborgsund.dk

Områderedaktør: 
Tina Kværnø, Tlf.20458022 redaktoer@dan-
skpolitihundeforening.dk
www.ph-omraade5.dk

næstVed afdeling

Traditioner er jo traditioner og en ny blev skabt sidste år

Julen nærmer sig i skiven stund hastigt. I dag d. 20/12 var 
vi en lille håndfuld mennesker ud og træne som vanligt, i 
skoven. Sidste år blev en tradition skabt. 
Lisbeth lånte en masse jule-stash fra sin mand og det blev 
lagt ud på runderingsbanen, 4. søndag i advent. 

I år skulle ikke være anderledes. Så der blev igen pyntet op 
til jul ude i skoven med jule-stash med og uden lys og lyd.

Oplægget til dagens rundering var:

Der er sket noget forfærdeligt. Julemanden er fløjet hen 
over skoven her og så har han tabt en hel masse julegaver. 
Han har tabt nogle af sine hjælpere, sækken med gaver er 
også røget ud af kanen og det kan være at der på et eller 
andet lys der går op for dem. 

Vores hunde blev sat på opgaven at finde effekterne og 
nisserne der var tabt og vi nåede at forevige noget af det.

Miro har fundet en af pakkerne der er blevet tabt.

Miro har fundet julemandens gavesæk og lyskæde med lys i.

Makrel har fundet en af nissehuerne. 
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Miro fandt julenissen med skinger julemusik og lys, samt pakke 
og nissehue. Musikken gjorde at han ikke var heeeeeeelt sikker 
på om han skulle give hals, men med lidt hjælp, så kom han i 

gang.

Makrel har fundet en af de tabte gaver. 

Julenissen fundet. Der var meget skinger julemusik og blinkende 
lygter på ham.

Akiko er vinderhund, så han kunne let finde lyskæden. 
Faktisk var den ikke svær at finde for krim-vinder og 

patruljehunden der var på banen.



Nyvangsvej 10
4160 Herlufmagle

Telefon: +45 57 64 35 25
Info mail: info@rop-as.dk

Enemærke & Petersen a/s
Ole Hansens Vej 1 

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

Mennesker, der bygger for mennesker

 Vallekildevej 74 - 4534 Hørve    www.maskintransp.dk



Murermester
Henrik Poulsen A/S
Industrivej 38 A
4000 Roskilde
mail@henrikpoulsen.dk
Telefon 4399 5601
Mobil 4045 3601
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Områdeledere

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

SeK. II
Mikkel Othar Olsen
Tlf. 51 92 03 91 - mikkelothar@gmail.com

Områderedaktør - line Holm Hels
linehels@hotmail.com
Område kasserer: Maj-Britt Andersn 
omr6kass@hotmail.com - Tlf.: 2859 7577
Bank 1551 8348111

område 6

u-2 efterår 2020

Ligesom så meget andet i 2020, skulle unghundeopryknin-
gen her i efteråret vise sig at blive anderledes end 
sædvanligt. Grundet et nyt pressemøde d. 23. oktober, og 
dermed nye restriktioner, skulle konkurrencen 
afholdes anderledes end ellers for at kunne opfylde det nye 
forsamlingsforbud på max 10 personer. Frederiksværk, 
som ellers skulle have afholdt konkurrencen, måtte afstå 
fra opgaven pga. de nye restriktioner, så derfor overtog 
Taastrup afdeling opgaven. 

Alle hundeførere fik deres startnumre og tidsplan aftenen 
før konkurrencen. Alle dommere og figuranter fik deres 
opgave at vide på forhånd samt hvilken standplads de 
skulle møde på. På den måde undgik man hele morgen-
seancen, hvor alle samles. Morgenmad og kaffe blev kørt 
af kantinevognen ud på standpladserne, så alle hjælpere 
fik deres energi til dagen. 
Trods anderledes rammer kom der stadig nogen resultater 
ud af dagen:

NR. 1: Johnni Larsen og Hulgaards Turbo (Taastrup) 
med 176,8 p. og en hel oprykning

NR. 2: Sanne Friberg Borgen og Daneskjold Sira (Frederiksværk) 
med 175,4 p. og en hel oprykning

NR. 3: Kim Jensen og Lucky Light Liam (Birkerød) 
med 172,6 p. og en hel oprykning

NR. 4: Mette Lindegaard og To-Fast Ib (Frederiksværk) 
med 172,0 p. og en hel oprykning

NR. 5: Lars Bo Hansen og Sund Hund Knud (Taastrup)
 med 170,0 p. og en hel oprykning.

NR. 6: Rie Weng Lind-Christensen og To-Fast Farlig (Frede-
riksværk) 
med 169,9 p., og med en halv i forvejen fik Rie også en hel 
oprykning

NR. 7: Jimmi Laustrup og Sund Hund Modi (Skovbo) 
med 168,6 p., og en halv oprykning i forvejen blev Modi (Messi) 
også patruljehund

NR. 8: Rene Kjeld Hansen og Sund Hund Olsen (Frederiksværk) 
med 142,3 p.

NR. 9: Martin Vestergaard og Amager´s Turbo (Taastrup) 
med 142,2 p. 

NR. 10: Katharina Johansen og Kweo´s Ipanema (Skovbo) 
med 137,1 p.

Tak for endnu en god konkurrencedag med hele 7 nye 
patruljehunde til område, og et stort tak til Taastrup 
afdeling for at træde til med så kort varsel, og få afholdt 
en god konkurrence (trods restriktioner.) 

klubMesterskaber i skoVbo
Alle klubmesterskaber i Skovbo er nu afgjort. Søndag den 
8. november - i strålende efterårsvejr - fik vi kåret 
klubmestrene i kriminal- og vinderklasserne.
Konkurrencerne var tilrettelagt af Annitha M. Alrik og 
Finn B. Andersen således, at myndighedernes anvisninger 
kunne overholdes.

De ”store” øvelser på Stevns, og til slut lydighed og stop 
i klubben.
Der var gode og udfordrende øvelser til alle deltagere, så 
det blev en rigtig god Skovbo-dag.

resultaterne:

kriMinalklassen

Klubmester: Erik Goth-Eriksen og Vi-to vom Nessenberg 
med 196,0 p.

NR. 2: Torben Nielsen og Grunk von der Mooreiche 
med 193,3 p.

NR. 3: Helene Høyer og Rothmanns Joey
med 170,0 p.
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Vinderklassen

Klubmester: Jens Andreasen og Amager´s Helga 
med 218,1 p.

NR. 2: Keld Andersen og Asser vom Lahnblick 
med 186,5 p.

Stort tillykke til klubmestrene og tak til de 2 tilrettelæg-
gerne samt de 11 dommere og figuranter for en dejlig dag.

klubMesterskaber i taastruP
Så er der blevet afholdt klubmesterskaber i tre klasser i 
Taastrup.
Den 14. november blev der afholdt for patruljeklassen 
med følgende deltagere:

Johnni Larsen med Hulgaards Turbo
Lars E. Nielsen med Amagers Uran

Den 15. november blev der afholdt for kåringsklassen 
samt kriminalklassen med følgende deltagere:

kåringsklassen:
Kristina Haubroe med Imzedrifts Ginni
Peter Bonde med Cutulus Xawa
Christian Duurloo med To-Fast Gambler
Mikael Boamah med Smedebakkens Wasko

kriMinalklassen:
Camilla B. Andersen med Amagers Daisy
Mikkel Olsen med Sund Hund Kira

resultaterne bleV soM følger:

kåringsklassen:
Klubmester: Christian Duurloo  med 107,4 point
2. Peter Bonde    med 103,7 point
3. Mikael Boamah   med 100,3 point
4. Kristina Haubroe   med 89,4 point

Patruljeklassen:
Klubmester: Johnni Larsen  med 185,6 point
2. Lars E. Nielsen   med 163,7 point

kriMinalklassen:
Klubmester: Mikkel Olsen  med 202,2 point
2. Camilla B. Andersen   med 199,0 point

Stort tillykke til alle klubmestre og en stor tak til alle 
hjælpere.

PræMieoVerrækkelse i skoVbo

Lørdag d. 12. december blev årets pokaler uddelt i Skovbo. 
Dette plejer at finde sted i slut november til årsfesten, men 
endnu en gang har corona ændret på tingene. 
Modtagerne var inddelt i hold med hver sin mødetid, så 
der under hele overrækkelsen ikke var flere end de tilladte 
10 tilstede. Overrækkelsen fandt sted udendørs på 
terrassen, så også forbuddet mod indendørs arrangemen-
ter kunne overholdes.

Selvfølgelig bliver det så en anden oplevelse end vi er vant 
til, og selv om vi tilstedeværende gjorde hvad vi kunne, 
så kunne fraværet af tilskuere og deres hyldest alligevel 
mærkes på stemningen.
Modtagerne tog det heldigvis med godt humør. 
Tak for det og tillykke med præmierne.
Tak til bestyrelsen for opbakning og deltagelse. 
Torbens gløgg var et hit på en grå og halvkold lørdag 
formiddag.

keLd andersen



område 6

Torben Alrik Årets bideinstruktør

Bjørn Høyer Årets Skovbomedlem

Karen Olsen Årets lydighedsinstruktør 

Katharina Johansen / Kweo´s Ipanema Hulgaards ærespokal
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Jimmi Laustrup / Sund Hund Modi Klubmester i
 unghundeklassen

Morten Theodor Frederiksen / Terrorzone Zombie Nr. 2 
ved U-1 d. 21/6-2020

Jeppe Ditzel / Schæferhaven Debbi Nr. 4 
ved U-1 d. 21/6-2020

Dennis Rasmussen / Zerberuzdks Gangster Nr. 5 
ved U-1 d. 21/6-2020
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Annitha Alrik Munkholm / Amager´s Figo
Nr. 1 ved U-1 d. 21/6-2020

Nr. 5 ved udtagelsen i patruljeklassen d. 26/8-2020
Procentpokal og platte med 178,6 p. ved U-1

DM deltager i patruljeklassen 2020

Martin Lind / Laguso Hares
Nr. 1 ved udtagelsen i sektion 1 d. 26/8-2020

Jubilæumsvinder i patruljeklassen 2020
-DM deltager i patruljeklassen 2020

Årets ny lovende hundefører

Rene Lindhardt / Amager´s Harvey
Nr. 1 ved udtagelsen i patruljeklassen d. 26/8-2020

Klubmester 2020 i patruljeklassen
Kennel Amager´s ærespokal patruljeklassen

DM deltager i patruljeklassen 2020
ÅRETS HUND 2020

Erik Goth-Eriksen / Vi-to vom Nessenberg Klubmester 2020
 i kriminalklassen
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Thomas Ritter / Møllers Leon DM deltager i kriminalklassen 2020

Ole Boy Sørensen / Amager´s Martin DM deltager
 i vinderklassen 2020

Jan Verner Larsen / Nederholms Quik
Nr. 1 ved udtagelsen i vinderklassen sektion 1 d. 19/8-2020

- DM deltager i vinderklassen 2020

Jens Andreasen / Amager´s Helga
-Nr. 2 ved udtagelsen i vinderklassen d. 23/8-2020

Jubilæumsvinder 2020 i vinderklassen
Klubmester 2020 i vinderklassen

Kennel Amager´s ærespokal i vinderklassen
DM deltager i vinderklassen 2020



område 6

PræMieoVerrækkelse i taastruP

Ligeledes blev præmieuddelingen hos Taastrup afdeling 
anderledes end sædvanligt. De inviterede medlemmer 
mødtes d. 28. november

Christian Duurloo / To-Fast Gambler
Klubmester ukåret m. 107,4

Ærespokal for Ung lovende hundefører
Erstatningspokal for Ung lovende hundefører

Christian er ung i PH - han har kun haft hunden i 6 mdr., 
og skal til kåring i næste uge. Selvom at Huxi er en hund 
Christian har overtaget, har han ikke trænet PH før, men 
har hurtigt fået forståelse for programmet. 
Vi ønsker ham pøj pøj til kåringen og håber på hans 
deltagelse til Unghunde 1 i foråret, og glæder os til at følge 
jer op gennem klasserne.

Johnni Larsen / Hulgaards Turbo
Ærespokal for Bedste kåring med 104,3 p.

Erstatningspokal for Bedste kåring
Områdepræmie nr. 1 ved U-2

Ærespokal for bedste unghund
Erstatningspræmie for bedste unghund

Klubmester i patruljeklassen
Årets figurant

Erstatningspokal for årets figurant

Johnni har året igennem flere gange været ude som 
dommer og arrangør for konkurrencer, og arrangeret
 træning for dem der snart skulle stille i konkurrencer. 
Stor tak til Johnni

Lars E. Nielsen / Amager´s Uran
Områdepræmie for nr. 4 til udtagelsen i patruljeklassen

Bedste patruljehund
DM deltager i patruljeklassen 

(Her opnåede Lars og Uran en 6. plads)

Camilla Sønderskov / Nederholm´s Quanto
Områdepræmie nr. 1 i kriminaludtagelsen i sek. 1

edste kriminalhund
DM deltager i kriminalklassen



område 6

Område 6 53

Mikkel Olsen / Sund Hund Kira
Områdepræmie nr. 1 i kriminaludtagelsen sek. 2

Klubmester i kriminalklassen
Ærespræmie for samlet klubmester

Erstatningspræmie for samlet klubmester
Vinder af Lydighedscuppen 

Erstatningspræmie for lydighedscuppen
DM deltager i kriminalklassen

ÅRETS HUND 2020
Erstatningspræmie for årets hund 2020

Mikkel og Kira er i 2020 blevet klubmester i 
kriminalklassen, samlet klubmester,  vundet 
lydighedscuppen, blevet nr. 1 i kriminaludtagelsen i 
område 6 og dermed en plads til DM deltagelse og til DM 
en flot 5. plads med 181.5 point. 
Et flot 2020 for Mikkel og Kira dermed Årets Hund, 

Kæmpe TILLYKKE

Camilla Byskov / Sund Hund Yang Bedste vinderhund

kåring i taastruP
Fredag d. 4. december kiggede kåringsmanden, 
Carl Hulgaard, forbi Taastrup afdeling. 
Der var 4 hundeførere tilmeldt, og dagen endte med 3 
nykårede hunde

kåret bleV:
Christian Duurloo og To-Fast Gambler 
(Taastrup) med 105,0 p.

Peter Bonde og Cutulus Xawa
 (Taastrup) med 100,6 p.

Kristina Haubroe og Imzedrifts Ginni 
(Taastrup) med 97,1 p.

Desværre dumpede Peter Svane (Frederiksværk) på sporet
Stort tillykke til de nye unghunde!



Tolstrup F. & Co.
Autoreparation

Firskovvej 8, 2800 Kongens Lyngby

Tel. 39 62 30 06

Engholmvej 18. DK 3100 Hornbaek.
www.hammerelectronic.dk
info@hammerelectronic.dk
Tlf. 4921 1917



Geminivej 10, 2670 Greve

STJERNE ISOLERING ApS
Ved at efterisolerer dit hus, 
gør du ikke bare dig selv og din pengepung 
en god gerning!

Stjerneisolering ApS | Idrætsvej 68 - 2650 Hvidovre | 
Tlf.nr 36 78 92 94 | Mobil: 26 72 92 94 | Fax nr. 36 78 94 74 |
 mail: stjerneisolering@yahoo.dk 

Tømrer og Snedker�rma

Birch ApS
Ludvig Holsteins Alle 90

2750 Ballerup

 20 40 32 61 • nsbirch@hotmail.dk



Byg dit eget drømmehus eller flyt ind i 
et helt nyt og lækkert rækkehus. 
Det koster mindre end du tror...
Det behøver ikke være økonomisk uoverskueligt at flytte 
ind i et helt nyt Lind & Risør hus. Vi har både villaer 
og rækkehuse som er økonomisk overkommelige, ikke 
mindst når man tænker på de medfølgende lave 
driftsomkostninger på f.eks. varme og el.

Tag et kig på vores hjemmeside og se hvordan vi også 
kan gøre din boligdrøm til virkelighed.

WWW.LR-HUS.DK



PERSONLIGE 

LØSNINGER 
BEGYNDER MED,   

AT NOGEN LYTTER

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

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

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

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

Lån & Spar Bank  kender din  økonomi bedre  end de fleste

Politihunden_201109_Pro-Løsninger_190x130.indd   1 09.11.2020   16.28
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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



tak til Vores sPonsorer
den hVide tornado aPs 
2100 København Ø

unibelt aPs  
2600 Glostrup

snedkerMester kasPer 
nielsen 
2600 Glostrup

site Vision iVs 
2630 Tåstrup

seab danMark a/s 
2640 Hedehusene

albertslund sMede & 
MaskinVærksted 
2640 Hedehusene

full house a/s 
2650 Hvidovre

rye’s MalerfirMa 
2670 Greve 

hje Ventilation aPs 
2770 Kastrup

reVisorsaMarbejdet 
aMager - 
www.reVisaMaMager.dk
2770 Kastrup

j.h. adMinistration 
2800 Kgs. Lyngby

skoVgaard VVs a/s 
2860 Søborg

VognMand toMMy 
torbjørnsen 
2860 Søborg

raMløse jernhandel 
aPs 
3200 Helsinge

scancon encoders a/s 
3400 Hillerød

laVMands last & 
karrosseri a/s 
3490 Kvistgård

arkitekt Michael krogsbøl 
andersen  
3500 Værløse

j. P. storkøkken serVice 
4200 Slagelse

suPerbrugsen nyk. sj 
4500 Nykøbing S

entrePrenør & VognMand 
henrik bødtker 
4534 Hørve

entrePrenør henrik 
lindegaard 
4640 Fakse

ring biler aPs 
4700 Næstved

dansk kliMa center aPs 
4700 Næstved

iVans dækcenter aPs 
4700 Næstved

scanseason a/s 
4700 Næstved

MalerfirMaet redanz 
aPs 
4800 Nykøbing Falster

P. hatten & co 
4930 Maribo
Mogens knudsen odense 
a/s 
5320 Agedrup

dansk stål & Ventilation 
aPs 
5474	 Veflinge

fyns gartneriMaskiner 
a/s 
5600 Faaborg

scandinaVian brake 
systeMs a/s 
5700 Svendborg

aalykke Markiser aPs
5772 Kværndrup

intension a/s 
6200 Aabenraa

suPerbrugsen tingleV 
6360 Tinglev

alcuMatic a/s  
6400 Sønderborg

ValseMøllen a/s
6700 Esbjerg

danish fibres a/s 
6800 Varde

√Vga glarMester & 
autoglas 
7000 Fredericia

bøgelund 
Maskinstation 
7700 Thisted

realVision 
8000 Århus

Vesterbo huse a/s 
8362 Hørning

haucon a/s 
8520 Lystrup

Motor-centruM aPs
8586 Ørum Djurs

dan sPån aPs
8600 Silkeborg

borkes entrePrenør 
aPs 
8600 Silkeborg

johannes rasMussen-hylke 
a/s 
8660 Skanderborg

P. hatten & co
9220 Aalborg Øst



Vi har samlet en pakke af undersøgelser, specielt målrettet 
seniorhunde. Et AniCura Seniortjek indeholder sundheds-
undersøgelse, tandtjek, undersøgelse af prostata for hanhunde, 
palpering for mammatumores for tævehunde, blodprøve 
hæmatologisk test, blodprøve biokemisk test og urinprøve.
Læs mere på anicura.dk/senior

Tilbud på ældrepleje 
til din hund...

AniCura
Seniortjek

1650 ,-Kampagnepris hele2020


