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LEDER
Menneskets bedste ven.
Litteraturen omkring hundene som menneskets bedste ven er meget omfangsrigt.
Jeg var faktisk ikke klar over, at der var forsket så meget i netop spørgsmålet om, hvor
det er hunden, der er menneskets bedste ven. Ikke overraskende er der som følge af
forskningen også mange svar på spørgemålet, hvoraf en del peger på nogle
fællestræk omkring hunde og menneskers genitik. Evnen til at være et socialt væsen
og den gensidige evne til at læse hinandens kropssprog fremstår i litteraturen som
nogle af de fælles træk, der i den grad bringer mennesker og hunden sammen.
I en tid hvor vi mangler den brede sociale kontakt til hinanden og i en stille stund
kan være lidt triste over den coronatid, vi oplever for øjeblikket og som isolerer os
fra den store kontaktflade vi normalt har i foreningen, er et fælles træk for os, at vi
medlemmer generelt har en dejlig hund, som vi kan være social med, og som synes at
forstå os, uanset om vi er trist til mode eller glade, ligesom de jo ikke er afhængige af ugentlige corona-test, mundbind
eller andet, der kan være bestemmende for vores muligheder for at være sociale sammen.
Til gengæld har de på flere fronter været et væsentligt aktiv i corona-krisen. Hunde har i Findlands Helsinki-Vantaa
Lufthavn eksempelvis vist sig i stand til på 10 sekunder at lugte sig frem til, om passagerer er smittet med corona-virus,
så her var måske et nyt træningsemne for det tilfælde, at corona-krisen trækker yderligere ud.
Når alt det er sagt, tror jeg på, at vi stille og roligt går mod bedre tider, og det er mit håb, at vi senest hen over sommeren
kan starte foreningens aktiviteter op igen. Jeg ved, hvor meget arrangementer, træninger og konkurrencer betyder for
jer medlemmer. Det er vores fælles interesse, der for alvor bringer os sammen, knytter kammeratskabet og tilfører os
alle den overskud og energi, vi i den grad har behov for i dagligdagen. Derfor må de manglende foreningsaktiviteter
kun være en parentes i et langt liv i foreningen, og selv om vi kan vi glæde os over vores hunde i den triste corona-tid,
har alle et behov for snart at mødes og dyrke vores fælles passion for hunde i et aktivt og socialt konkurrencemiljø.
En del generalforsamlinger skulle have været afholdt i det tidlige forår, men de er svært gennemførlige for tiden.
Teams, Zoom mv. er alle medier, som tillader os at mødes digitalt, men selv om der er meget, som disse medier er
gode til, er de ikke velegnet til større generalforsamlinger, og de fleste steder har vi måtte acceptere, at den helt særlige
situation vi har aktuelt, gør det svært at afholde disse generalforsamlinger. Der bliver derfor rigtig mange ting, som
vi skal indhente, når vi kan åbne op for aktiviteterne igen.
At alt står helt stille er jo så heldigvis ikke tilfældet. Det vidner artiklerne i bladet om. Når der nu er restriktioner er
det dejligt at læse, hvordan man mange steder har tacklet træningen alligevel. I kan herunder læse om hunden Ecco og
hvordan den får lov til at sprede glæde og energi på et plejehjem og dermed får beboerne til at lyse op i den ensomme
tid. I kan også læse om hunden, der har lært at stave i coronatiden. Det næste er formentlig, at den lærer engelsk.
Nogle få har brugt tiden til alligevel at holde en kåring, mens andre har brugt tiden til at lave nyt køkken.
Endelig har nogle fået nye hunde. Al begyndelse er svær, men også så forudsigelig dejlig, og med Hugo og Yatzy er der
ingen undtagelse. Alle de mange interessante artikler er krydret med rigtig gode fotos af i medlemmer og menneskets
bedste ven.
God læselyst.
Lars Bræmhøj
Formand.
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Deadlines

Den 21 hver måned

hundens huld
Vores hunde har ret til et liv
uden overvægt!
Tekst:: Åsa Dufva, Agronom, Sci Com Manager Royal Canin, Video Karin Eliasson, Sci Com Manager Royal Canin,
redigeret af Linda Laufer, Marketing Specialist Royal Canin

Tallene er skræmmende. Vidste du, at næsten
halvdelen af alle hunde i Norden er overvægtige?
Selv mindre overvægt kan påvirke hundens sundhed
og livskvalitet.En normal vægt hjælper hunde med
at være aktive og energiske hver dag. Ved at undgå
overvægt nedsættes også risikoen for at udvikle alvorlige sundhedsproblemer.

Overvægt - nutidens største trussel

Det er ikke en overdrivelse at sige, at overvægt hos
hos danske hunde i dag er den største trussel
mod deres sundhed. Udover inaktivitet og nedsat
mobilitet, som er de mest åbenlyse konsekvenser af
overvægt, er helbredsproblemer overrepræsenteret
blandt overvægtige hunde.

Et følsomt emne

Du er sandsynligvis ofte i kontakt med andre hundeejere, der ubevidst gør deres dyr overvægtige.
Du ved også, at det er et emne, der let fremkalder
følelser.
Ejeren kæmper måske selv med overvægt, hvilket
gør emnet endnu mere følsomt, eller bemærkningen tolkes måske som tvivl om hans eller hendes
evne til at tage sig af dyret. Det er ikke svært at
forstå, hvorfor man en gang imellem tøver med at
tale om vægt.

Sunde portioner er mindre, end du tror

Mange tror, at deres hund skal have mere foder, end

den reelt har behov for. Det betyder, at mange
hunde overfodres, hvilket kan føre til uhensigtsmæssig vægtøgning og andre helbredsproblemer.
Som udgangspunkt bør du følge fodringsvejledningen til det foder, du har valgt til din hund.
Der er dog en række andre faktorer, du også bør
tage i betragtning, når du afgør portionsstørrelsen,
da de anbefalede fodermængder til hunde ofte
blot er vejledende. Forsøg at vælge et produkt,
der er udviklet specielt til din race eller din hunds
størrelse. Dernæst bør du tage din hunds aktivitetsniveau i betragtning. Bliver den brugt som arbejdshund? Eller tilbringer den mest tid indendørs
med korte gåture i løbet af dagen?
Når du har fundet frem til din hunds korrekte portionsstørrelse, skal du afmåle hvert måltid
omhyggeligt ved hjælp af en vægt, så du kan overholde den nøjagtige mængde hver gang. Du kan
nemt komme til at undervurdere, hvor meget foder
du faktisk giver din hund.
Undlad at supplere din hunds ration med menneskemad, da dette kan forstyrre den ernæringsmæssige balance og det kalorieindtag, den har
behov for. Er du tvivl om kalorieindtaget? Tryk her
for at lære mere.

Det er bedre at forebygge end at behandle

Ikke mange ejere genkender de tidlige tegn på
overvægt. Overvejer du, om din hund er overvægtig?
Brug dine hænder til at føle på hundens ribben.
Hvis de føles som:
• dine knoer, er din hund for tynd
• oversiden af din hånd, har den en passende
kropshuld
• toppen af din håndflade, er hunden overvægtig
Vores dyrlæge har samlet nogle tips til, hvordan du
selv kan vurdere det, og ikke mindst, hvad du kan
gøre ved det. For selv en smule overvægt kan have
store konsekvenser for dit hunds sundhed og livskvalitet. Se videoen her.

Aktivitet er afgørende, hvis du vil sørge for at holde
din hund stimuleret og normalvægtig.

hundens huld

HVOR MEGET
OVERFODRER DU DIN HUND?
MAD

MÆNGDE

Kødben

ENERGIINDTAG (kcal)

EKSTRA DAGLIG
ENERGI INDTAG*

TILSVARENDE
ANTAL DOUGHNUTS**

SATIETY
TØFODER
(GRAM)

190 g

699 kcal

67%

260

50 g

216 kcal

21%

80

10 stk

25 kcal

1,25%

90

Tørret
oksehud

65 g

276 kcal

27%

103

Tørret kød

65 g

216 kcal

21%

80

Tun i olie

178 g

331 kcal

32%

123

Muffin

110 g

330 kcal

32%

123

Skinke

100 g

164 kcal

16%

61

Pølse

56 g

130 kcal

13%

48

Tørret griseøre

Royal Canin
Educ
træningsgodbid

* Ud over den normale daglige energiindtag for en 20 kg hund.
** Tilsvarende antal 200 kcal doughnuts til en person på en 2.000 kcal kost.

SLANKEKLINIK
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5

Aalborgvej 104
9670 Løgstør

Meget mere discount!

Interket Denmark
Uraniavej 4 • 8700 Horsens
Tlf. 70 22 10 71
Mail: info@interket.dk

Danmarks
største
udvalg af
dagligvarer til
discountpriser

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

Bergsøesvej 2
DK-8600 Silkeborg
www.ol-beslag.dk Tel. +45 8681 3111

Tlf. 86 85 18 00
www.siltec.dk

HN ISOLERING
Lindevej 5, Lindved
7100 Vejle
Tlf.: 75 72 73 90
Web: hn-isolering.dk
Mail: staun65@live.dk
HN ISOLERING HAR 23 ÅRS ERFARING INDEN FOR FAGET.

Område 1
Områdeledere
SEK. II

Jørgen Thomsen
Tlf. 40686943
m.j.thomsen@klarupnet.dk
Områderedaktør -Mette Dalsgaard Thomsens
m.j.thomsen@klarupnet.dk
Tlf 41 93 02 00

HOBRO
Kåring
Lørdag den 12.12.2020 afholdt PH Hobro kåring.
Tillykke med kåringen til:
Anita Andersen med To-Fast Gry,
som blev kåret med 106,7 p.
Tina Kongstad Kirkeby med Zerberuzdks Honey,
som blev kåret med 105,8 p.
Ann Brask med Obi Wan Kenobi,
som blev kåret med 105,3 p.

Omr 1 Anita og Gry, Ann og Obi, Trine og Ally.

Til kåring med en labrador og med gode træningskammerater
Så oprandt dagen endelig hvor Obi Wan Kenobi fra kennel
Vincents LabTrack og jeg skulle stille til kåring i PH Hobro
sammen med 2 klubkammerater, Tina Kongstad Kirkeby
og Zerberuz Honny kaldet Ally, samt Anita Andersen og
To-Fast Gry. Vi havde været i ilden til prøvekåring den
28.11.20, hvor vi alle lå på den gode side af bestået, første
bump på vejen var besejret, SÅDAN. Tror vi alle kørte
hjem efter denne dag med et stort smil på læben og en god
mavefornemmelse for den nærtstående kåring.
Dem som kender Obi og jeg ved, at vi har været på vej
mod en kåring i lang tid, og at jeg flere gange har været
ved at smide håndklædet i ringen, og helt stoppe med PH
træningen, ikke fordi jeg har en dårlig hund, for han er
dygtig, men fordi biddet har været en stor udfordring for
os. Jeg har tit og ofte hørt, at en labrador ikke ville kunne
magte belastningen i biddet. Men der kommer den jyske
stædighed frem i mig, jeg skulle vise alle, at de tog fejl.
Vi har fået hjælp og input fra mange, men uden den helt
store succes. I denne proces gik der mange tanker gennem
mit hoved. Heldigvis har jeg hele tiden haft min gode
træningskammerat ved min side, tak til dig Tina Kongstad
Kirkeby, for altid at være der og tro på Obi.
Det er også Tina, som får introduceret mig for
Jesper Andersen som har ”K9 Life Denmark”.
Jesper tog udfordringen op med at lære en labrador at bide,
også selvom han ikke tidligere har arbejdet med denne
type af hund. Men Jesper så det også, som en udvikling
af egne evner som hundeinstruktør. Dette er jeg meget
taknemmelig for, og han er nu en fast del af mine
træningskammerater. Jesper har gennem det sidste års tid,
hjulpet Obi med at finde ud af, at løse denne opgave på
bedste vis. Bidet blev simpelthen dekonstrueret, og
startet op på ny og anderledes måde.
For uden et ordentligt fundament i øvelsen, bliver
slutresultatet aldrig helt godt. Denne tilgang til Obi har
været en stor succes, og en god måde at få ham til at løse
opgaven på. Denne proces, har også været en stor læring
for mig som hundefører, så nu er jeg også bedre rustet til
de fremtidige hunde, som kommer gennem mine hænder
og hjerte. Vi er ikke i mål med bidet endnu, for man bliver
vel aldrig sådan helt færdig med træningen?
Men vi er godt på vej.
Da jeg startede i PH Hobro, lærte jeg Tina Veisene at
kende. Hun er kommet med mange nye input og ideer til
vores træning, så en stor tak skal lyde herfra til dig.
Der hvor hendes kompetencer ikke har været nok, har hun
trukket andre ind. Men vigtigst af alt, hun har hele tiden
troet på Obi og mig, ja på alle de hundefører og hundene,
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som skulle til kåring denne dag. Jeg vil glæde mig til, den
fremtidige træning, med dig som kompetent træner, og I
andre som træningskammerater.

Og nu til kåringen…
Nå, tilbage til kåringen. Jeg var tidligt på PH Hobro´s
arealer, så Obi kunne komme på gåtur, og jeg kunne få
nerverne under kontrol, nemmere sagt end gjort.
Jeg er garvet konkurrence deltager fra andre hunde discipliner, men det er mange år siden, jeg har haft så mange
nerver, det fordi kåringen jo er så drønhamrende vigtig,
men nok mest af alt, fordi jeg ville vise verden, at en
labrador sagtens kan klare sig godt i PH-programmet.
Vi skulle mødes kl. 9.00 til fælles morgenmad og
information om dagen. Der var en hyggelig stemning, men
tror vi alle var lidt et andet sted i vores tanker.
Tina og Ally skulle lægge fra start, og hvilken start, de
fløj gennem lydighedsøvelserne. Det var en fornøjelse at
se dem på banen, det var super flotte øvelser de lavede.
Sikke en start, hvad skulle det ikke ende med?
Når man træner så meget sammen, som Tina og jeg gør
og altid har gjort, så føler man jo det er en selv på banen,
og man ønsker dem alt det bedste.
Men jeg har aldrig været i tvivl, om, at de ville kunne
klare en kåring med bravur.

Det har ingen betydning med lidt blæst, hvis øvelsen
er gennemarbejdet…
Så var det Obi´s og min tur. Obi gør det som han altid gør,
giver sig 110% og sætter ikke en pote forkert, fyldt med
power og glæde. Men men noget helt andet er
hundeføreren. Jeg fik ikke lavet en ordentlig start på springet, men det er hvad der sker, det er værre, hvis det er
hunden, som ikke ved hvad øvelsen handler om.
Så kom Anita og Gry på banen, og igen en rigtig flot tur
rundt, og en fornøjelse at se deres samarbejde.
Tror vi alle var tilfredse, også træneren.
Så gik turen ud til spor. Alle hundene gør det bedste de
kan, og får gået nogle flotte spor. Som alle ved, handler
det om at tro på hunden og dennes evner i denne disciplin.
Obi gør det en labrador er lavet til, følger sporet uden
tanke på såriller, vind og diverse. Da jeg kørte hjemmefra,
blæste det en halv pelikan, og der kom tanken.
Åh nej, den blæst må gerne lægge sig, men det har jo ingen
betydning for hundene, hvis øvelsen er gennemarbejdet.
Det gør bare noget ved ens eget mindset.

Nu gælder det…
Derefter i skoven til rundering, igen lavede alle 3 hunde
deres arbejde flot, og uden anmærkninger.
Jeg elsker at se Obi lave rundering, han kan løbe solen
sort, dog har han hjernen med sig, og hører efter mine
kommandoer, men arbejder samtidigt meget selvstændigt.

Han fik vist flotte udløb og fik fundet fig.
Her lavede han en flot bevogtning, man er ikke i tvivl om
at han elsker denne øvelse. Så da vi kørt fra skoven, var
det med hænderne over hovedet. Men her kom der en
lille djævel ind i min mave. Så for pokker nu gælder det,
det alt afgørende bid, det som vi har kæmpet med, kan vi
få det til at fungere i dag? Men igen, biddet er jo kun en
lille del af PH-programmet, og jeg ved, at Obi sagtens kan
klare det. Tina og Ally lavede 2 flotte stop, uden meget
slinger i valsen, sådan skal det gøres. Anita og Gry leverede
også 2 flotte stop på dagen. Jeg fik varmet Obi op, det er
vigtigt at han kommer i den rette stemning og drift, før
jeg går på banen. Tak Tina Veisene for dette input, det er
vigtigt med en træner, som kan se hvad den enkelte hund
har behov for. I første stop er bidet ikke til UG med kryds
og slange, men han får korrigeret og går i et godt greb,
resten af vejen går uden problemer. 2. stop her får han
igen ikke et ordentligt bid, men igen korrigere han flot,
og får et dybt og fast bid, hans lydighed i biddene fejler
intet, sådan min dreng.
Jeg forlod banen med tanken, at vi gennem dagen havde,
fået vist et flot program, og jeg var stolt. Jeg kunne sætte
Obi i bilen med et kys og en håndfuld godbidder, og takkede ham for, altid at gøre hans bedste og være verden
bedste træningsmakker. Obi skuffer mig aldrig, og hvis
han gør, så er det mig som har fejlet, og ikke vist ham
den rette vej.

Så kom janteloven snigende…
Men så kom Janteloven alligevel snigende, ej det var nok
ikke så godt alligevel, og der var jo også den og den fejl.
Kan vi nu nå den magiske grænse på 95 point?
Men bliver nød til, at sige farvel og tak til den
forbandede Jantelov, ikke for at være hoven eller arrogant,
men fordi jeg er SÅ stolt over Obi. Herfra skal der lyde
en stor tak til alle de fantastiske mennesker, som hjælper
Obi og mig i træningen, uden jer var det ikke lykkedes.
Man kan ikke udvikle sig og blive bedre, uden kompetent
og hjælpsomme mennesker. Også en tak til familien, som
giver mig friheden til, aften efter aften og weekender ligeså,
til at træne hund.
Vi forlod alle banen med rettet ryg og stolthed, og med
rette, for vores hunde lavede super flotte øvelser, kun med
små fejl hist og her. Så nu var der ”bare” at vente på at
kåringsmanden fik talt point sammen.
Sikke en ventetid, jeg havde så mange sommerfugle i maven, at jeg måtte forlade klubhuset og gå en tur for mig
selv. Jeg var sikker på at mine træningskammerater var
bestået, for de leverede rigtig flotte programmer, tøser jeg
er så stolte af jer.
Så var tiden inde til dommen. Alle fik ros af kåringsmanden
over de flotte programmer, alle var bestået, JUBIIII, lykOmråde 1
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ken havde ingen ende, vi jublede sammen og var glade på
hinandens og egne vegne. Tina og Ally fik 105.8 point,
Anita og Gry fik 106.7 point og sidst men ikke mindst
verdens sejeste lab Obi fik 105.3 point. Jeg må være ærlig
og sige jeg tudede, da det gik op for mig, at 2 års slid og
træning gav pote, og Obi er nu kåret med flotte point.
Vi fik sponsoreret lækker middagsmad og champagne
af ”Forever Arden” ved Bo Rasmussen, som også var en
stor støtte gennem dagen, og som fik taget flotte billeder
løbende. Tak til kåringsmanden og figuranten for at gøre
jeres til, at kåringen og dagen blev en god oplevelse for
alle. En stor tak skal lyde til PH Hobro, især stor tak til
Tina Veisene, og til mine træningskammerater.
Verdens sejeste og bedste Obi, melder klar til
udfordringerne i konkurrenceprogrammet, vi ses derude.
På vej hen til kåringsdommeren

Så er vi i gang med
lydighed

Lydighed

Det går fint

De kan det bare

En træt lab, som er faldet i
søvn

Ann og Obi med deres kåringsbæge

Lidt leg før vi går i gang

område 1
DRONNINGLUND

Billeder fra Jan Mogensen:

Billeder fra Jette Noes

Kweo’s Nitro elsker sne
Jette har Asti og barnebarnet
Villads med på skovtur

Træning ved stranden med
Kweo’s Nitro

Dejligt billede af Villads og Asti

Træning ved stranden med Kweo’s Nitro

Asti plukker aroniabær

Det må jeg vist ikke

Gipsy på tur:
Af Mette Thomsen

Golfparken i Aalborg. Gipsy
ved indgangen til observatoriet, som rummer landets
største offentligt tilgængelige
linsekikkert

galleri fortsætter næste side

Sandra og Brian
Område 1
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1

4

7
2

3
1: Vesterhavet
2 Teglværkssøerne ved
Gandrup – fra den ene side

3: Teglværkssørene ved
Gandrup – fra den anden side
4: Bundgårdsparken i Aalborg
– Træskulptur af H. C. Andersens ”Fyrtøjet”

5
5: Bundgårdsparken i Aalborg
– Træskulptur af H. C. Andersens ”Hyrdinden og
Skorstensfejeren”
6: Hesteskoen lige ned til
Limfjorden

8
7: Ved Klarup Rideklub, som
har den mest fantastiske
udsigt til Aalborg
8: Østerådalen – her fandt vi
dette fine træ med pomponer

ISOBO ISOLERING ApS
TLF. 26 28 12 00
Gl. Skovvej 56
4340 Tølløse

Hundepension til salg
• Gårdrenovering
• Fliser og granit
• Klimavej
• Vedligeholdelse af veje
• Brolægning
• Tagterrasser

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

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

Kalkgravsvej 20 . 4000 Roskilde

Administrationsafdelingen
Hersegade 3
4000 Roskilde

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

Transport af teknisk udstyr
Kurerkørsel

Full load

Distributionskørsel
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flemming@flemming-thisgaard.dk

Hydro Precision Tubing Tønder a.s

Hydrovej 6
En verden af
PO Box 50
aluminium
6270 Tønder
Denmark
+45 74 72 33 13
+45 74 72 03 04
www.hydro.com

Rughøjvej 11, Bellinge 5250 Odense SV

Tlf.65 96 17 81
www.bygma.dk

Tømrermester

Ole Barslund
Mobil 21 21 65 54

Tømrermestrene

Brødrene

BARSLUND

ApS

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

Vi homldaedr
af
Østergade - Næstved

Dansk El & Teknik A/S
Autoriseret El-installatør
Petersmindevej 2 • DK-5000 Odense
tlf. 65 917 917 web: det.dk mail :det@det.dk

AAVED Instrument Service
Skuderløse 10 A
4690 Haslev
Service og Salg af Måleinstrumenter
WWW.AAVED.DK - Tlf. 20 11 11 09

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

Der er også plads
til dig...

på Køge Havns nye arealer tæt på kajkanten
og med en vanddybde på op til 9,5 meter.
Se mere om din nye plads på: www.koegehavn.dk

Område 2
Områdeledere
SEK. I

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

SEK. II

Jan Skov
Rønne Alle 14, 8670 Låsby
jsph@gefiber.dk
Tlf. 22 89 10 88
Områderedaktør - Grethe Schnell
ph2nyt@gmail.com

Efterhånden begynder det at knibe med lidt stof til
Politihunden, da alt vedr. vores forening jo har været lukket ned på grund af Corona-tilstanden. Men vi er så heldige at nogle af vores medlemmer i Område 2 har sendt
lidt forskellige fotos og tekster ind om, hvordan man har
taklet træningen alligevel.
Og så venter vi alle sammen på bedre tider uden Corona
restriktioner.
I skal have mange tak for hjælpen.
Mvh
Grethe Schnell
Områderedaktør

Hunde-engelsk for begyndere!
Mathias Jensen, fra Randers PH

Vi prøver at holde træningen i gang her på matriklen med
felt, spor og lydighed. Men det er svært at blive ved alene,
så nu kan man for alvor mærke værdien af at have sit
dejlige konkurrencehold hold at spare med!
Desuden er hunden blevet så opmærksom på vores
signaler, nu hvor vi er meget hjemme, at hun konstant
prøver at lure hvornår det er tid til gåtur. Christina og
jeg startede derfor med at stave G-Å og T-U-R for ikke at
afsløre vores planlægning med dertil hylende hund til
følge.
Det virkede fint et stykke tid, indtil hunden lærte, at når
vi stavede, var der noget i gære. Ny plan - vi talte engelsk
til hinanden - og det virker endnu.
Dog synes hun så småt at lure på os så snart der
kommer engelsk tale henover spisebordet, så fristen er
nok desværre kort :D

område 2
Anita Olesen, Nykøbing Mors PH:

Jeg kom i tanke om en hund i Silkeborg PH. En højavl med
masser af go på! Fik spurgt Tina, hvor i grunden den hund
var fra? Og hun sagde Kennel Mongrif. Efter lidt søgen
på hjemmesiden og facebook, skrev jeg til kennelejeren
Susanne, hvordan fremtiden så ud med kommende kuld?
Vi aftalte et besøg ude hos dem, og vi fik snakket om kommende kuld, og hvad jeg ledte efter hos en hund.
Mine ønsker var en langhåret, flot og arbejdsom hanhund.
Det kuld der var planlagt, var faktisk efter samme mor,
som den jeg havde oplevet i Silkeborg PH.
Hvalpene blev født, og vi fulgte dem tæt lige fra dag ét!
Da de blev 3 uger, fik vi lov at komme på første visit.
De sødeste små væsner kravlede rundt. Men desværre så
det ikke ud til, at nogle af hannerne skulle blive langhåret.
Det viste sig heldigvis, at det skulle der! Én af hannerne
var langhåret, og håbet var nu, at lige præcis han skulle
vise sig, at være egnet til PH-hund.

Tyson på 1 år der træner i Bjergby på Nord Mors

En ny hvalp i huset –
Mads Holm, Silkeborg PH

I 2020 mistede jeg Zantos,- min bedste ven. Zanto min
”gamle” hund blev valgt ud fra helt andre parametre end,
at han skulle være konkurrence hund. Jeg kiggede dengang
i den blå avis, og fandt en lille kennel, der lavede enkelte
kuld engang imellem. Jeg tog ned for at se dem, og var
med det samme solgt, én af hvalpene fes rundt!
HAM skulle jeg have, han så sød og dejlig ud, og var
meget aktiv.
Startede på hvalpeholdet i Randers PH, for det passede
med, at jeg fik ham, -og kort efter startede hvalpeholdet op.
Jeg blev jo hurtigt grebet af det hele, og ”pludselig” var
og sluttede Zanto som konkurrence hund.
Efter et godt stykke tid uden lyst til ny hund, meldte følelsen sig igen!
Maven sagde det stille og roligt, jeg skulle på udkig efter
en ny vaps. En ny hund skulle på banen.
Den nye hund skulle nu pludselig vælges ud fra helt andre
parametre end det, jeg før har valgt efter. Jeg vidste faktisk
ikke, hvad jeg skulle vælge! Jeg gik længe og tænkte på
den ene og anden kennel, på forældre dyr, på de uendelige
muligheder!

Allan Jørgensen lavede en hvalpetest af kuldet, og jeg fik
opringningen fra Susanne. Onex den langhårede bandit
lavede den bedste hvalpetest! Jeg var enormt glad, og
glædede mig helt vildt til at få ham hjem. Spændt gik jeg
og ventede den sidste uge, fik købt de sidste ting, gjort
godbidder klar.
Nu var vi klar til indflytningen.
Vi var meget spændte på, hvordan Hugo ville tage imod
den nye lille fyr. De første par dage var han nu ikke meget
for ham, og mindede mest om en, der tænkte ”skal han
ikke snart hjem igen?”
Da han så spillede op til leg udenfor, var Hugo dog solgt.
Siden har de været de bedste venner, og Hugo er verdens
bedste storebror til den bette fyr.
Det er gået op for mig, hvor lidt en hundehvalp egentlig
forstår, og hvor meget jeg har taget det forgivet, at min
gamle Zanto forstod alt, hvad man sagde til ham.
For ham her forstår jo INGENTING! ARGHH må jeg
have sagt nogle gange. Den første uge hed han NEJ, den
næste hed han NEJ og KOM HER.
Nu sidder vi her, uge 3 er gået, og jeg må sige, at nu er
der da kommet lys for enden af tunnelen. Træningen er
så småt begyndt, og jeg bliver gladere og gladere for ham
dag for dag. Ambitionerne er store, og han har nogle store
sko, han skal have fyldt ud.
Han er ikke en Zanto, men ham var der også kun én af.
Han er en Onex, en stædig lille satan, med knivskarpe
tænder, en apport mester, en lyst til verden og en lyst til at
lærer. Jeg glæder mig enormt til at arbejde med ham, og
jeg er sikker på, at det bliver en sjov rejse, vi nu skal på.
Vi glæder os til at møde jer alle sammen ude på
træningspladserne, når vi forhåbentlig snart åbner op for
Danmark igen.
Område 2
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område 2
Billeder fra
”familiealbummet”
Fotograf Susanne fra
Tosafotos

Hugo der nyder det kølige vejr

Onex gør storebror Hugo
kunsten efter

Onex 11 uger gammel

Hugo den smukke hund

Den flygtige bold! Ka’ du kom tilbage.

Hugo i fuld fart fremad!

Søde Hugo.

Sikke lang ham Onex kan blive.

Selvom ørerne er store, hører
de ikke altid

område 2
Randers PH/foto Grethe Schnell

Hvem har vi så her?
Joh, det er såmænd to gamle garvede hundeførere fra
Randers PH, der har lavet en hyggetur i bidende kulde
til shelteren i hundeskoven på Ndr. Fælled i Randers, her
indtog de den medbragte varme kaffe og fastelavnsboller.
Som det fremgår af billedet, er der nu skiftet ”hundemærke” til lidt mindre formater!
Til venstre er det Thorkild Schnell med ”Ishunden” Ayo
og til højre er det Christian Lund med foxterrieren Ally.
Det blev til en god snak bl.a. om de gode gamle dage i
Randers PH, hvor man trænede i hundeskoven og hvor
de startede i helt tilbage fra sidst i1970/først i 1980’erne.
En gang hund – altid hund!

Bo Johansen Randers PH
Har været en tur i arkivet og sendt disse dejlige foto optagelser bl.a. af træning situationer med hans dejlige Cody.

Område 2
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område 2
Ecco spreder glæde blandt
plejehjemsbeboer
Af Marianne Holm, Silkeborg PH

Da jeg tilbage i juni måned 2020 fik Møllers Ecco, havde
jeg ikke regnet med, at hun skulle være en del af mit arbejde. Når jeg ikke går i skole, arbejder jeg på et plejecenter.

derned i min fritid, at så er Ecco med. Det kan mærkes
på beboerne, hvilken forskel det gør, at hun er med. Vi
oplever, at mange af beboerne, er mere rolige efter at Ecco
har været inde og besøge dem, for ”Politihunden er her!”
Er jeg i arbejde, ligger Ecco sig bare så hun kan holde øje
med os, og venter til, hun kan komme hen og blive nusset.
Kommer jeg ind i vagt, uden Ecco, så bliver der hver gang
spurgt ind til, hvordan Ecco har det, af beboerne. Og for

Dagen efter jeg fik Ecco, skulle jeg på arbejde, og da jeg
ikke vidste, om Ecco kunne være alene hjemme, i huset
flere timer ad gangen, tog jeg hende med i bilen, så jeg
havde mulighed for at lufte hende. Da min hundeelskende
leder hørte det, bad hun mig om at hente Ecco.
Selvom jeg ikke var helt sikker på, at det var verdens bedste
ide, da jeg ikke kendte Ecco så godt endnu, tog jeg hende
alligevel med ind.

nogle af beboerne, der ikke kan huske mit navn, kan i hvert
fald huske, at jeg er hende med Ecco. Flere beboer giver
udtryk for, at de savner hende og at de er så glade for at
hendes energi, og de oplevelser de får med Ecco.
Det samme udtrykker pårørende.
Efter de første overvindelser af de glatte gulve, og det at
skulle forholde sig til endnu flere nye mennesker, var Ecco
klar til at opleve endnu mere. Spændt
(og lidt nervøs) tog jeg Ecco med ned til nogle af
boligerne, for at se hvordan hun reagerede på det.
Hun skulle blot have trygheden i, at jeg var med hende, og
ellers var der fuld fart i hende, på de lange gange.
Og Wupti var der en beboer! “Neeeej! En hund!
Kom her hen ven!” Ecco stoppede op og kiggede lidt
forvirret på mig, og over på beboerne, der sad i kørestol.
Jeg gik over til beboeren og Ecco fulgte med. Inden jeg fik
set mig om, havde Ecco fået overslikket beboeren, som sad
og smilede og grinede.
Ecco fortsatte rundt i de forskellige lejligheder, og hendes
iver for at se og snuse til det hele på ingen tid, ville ingen
ende tage. Ind i en lejlighed, hilse på beboeren, ud igen,
og så sige hej til en beboer mere. At se hvordan Eccos
tilstedeværelse spredte glæde og snak både blandt beboer
og personale var fantastisk.
Siden da er det nærmeste en fast tradition, at når jeg har
kort aftenvagt (17-21), eller har mulighed for at komme

område 2
I denne tid fyldt med restriktioner og usikkerhed, og hvor
følelsen af at vi som personale distancerer os via mundbind
og visir, er det fantastisk at se, hvordan Ecco får spredt
glæde og energi rundt på hele plejecenteret. At se hvordan
smilene bliver oprigtige, både hos os i personalegruppen,
men i særdeleshed blandt vores beboere!

at finde min seng. Der bliver så sovet igennem hele natten
- til stor glæde for på hende og mig.
Det var en lille beretning om hvordan vi får det bedste ud
af corona-situationen, og hvordan vi, især Ecco, spreder
glæde og minder for de ældre i denne svære tid.

Julie Birkefeldt, Silkeborgh PH
Og det er ikke kun beboerne og os, der er glade for, at
hun kommer med på arbejde, Ecco nyder det også! Hver
gang jeg går ned mod plejecenteret, om det er almindelig
gåtur eller fordi jeg skal på vagt, så kommer Ecco gående
stolt og drejer ned ad indkørslen, halen logerer endnu
mere. Når jeg så bare går forbi, kan jeg se skuffelsen i hele
kroppen på hende.
Når Ecco så kommer hjem efter nogle timer med på arbejde, så er det første hun gør,- efter hun har fået sin mad

Har været på sne-tur med Ezzi og kameraet

Område 2
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L & E TRUCK SERVICE
Axel Juelsallé 59
2750 Ballerup
Tlf. 44 97 14 18
Mobil. 30 42 02 44

Træemballage • Emballering • Lagerhotel

Avedøreholmen 90
2650 Hvidovre
Web: nlas.dk Mail: cbj@nlas.dk

Tlf: 36 77 20 27

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

www.secotools.com
Park Allé 350A - 2605 Brøndby

Tlf. 43 44 76 00

BIL-DEMONTERING DANMARK

TOTALAFFALD

KØBENHAVN TLF. 36449914
SJÆLLAND
TLF. 44409914
FYN
TLF. 63109162
Telefon: + 45 43 69 49 79 • E-mail: mail@totalaﬀald.dk
TOTALAFFALD ApS • Amager Strandvej 232 • 2300 København S

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

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

Translatør
Richard Bunimowicz
Vagtelvej 3. st. th 1925 Frederiksberg
mail: rbun@mail.dk

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

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

Område 3
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

HADERSLEV AFDELING
Sidste nyt fra Haderslev:
Året 2020 har i Haderslev været præget at
nedlukninger, som alle andre steder i landet.
Dette gav os en særlig udfordring af vi havde fået et tilskud
ved kommunen til renovering af vores køkken.
Det var dog betinget af at projektet blev afsluttet i 2020.
Da sommeren kom og Danmark lige så stille begyndte at
blive lukket op, skyndte vi os at komme i gang med
arbejdet. For at sikre mod skadedyr har vi gravet en
stålplade ned hele vejen rundt om huset, således at der er
lukket for adgang under huset.
Og på falderet inden dronnings nytårstale fik vi også malet
klubhuset indvendig.
Der skal lyde stor tak til medlemmerne og deres familier
for den store hjælp, uden dem havde det ikke været muligt
at gennemføre renoveringen.

Før-billede af vores gamle køkken

område 3
Sokkel og ydervægge brækkes ned. Standen var så dårlig at vi var nødt til at lave nyt

Vægge indvendigt tager form

Køkken montage er i gang
De nye ydervægge tager form.

Indvendige ”gamle vægge” før- og efter maleren kom forbi

Område 3
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område 3

				

Vi træner også ro

Vi ser frem til at vi snart kan mødes i klubberne, for det
sociale aspekt skal plejes, men indtil da må man være
kreativ mht. træning og tage sejrene hvor man kan.
Slutresultatet på mange timers arbejde
Venlig Hilsen
Haderslev PH
Per Skytt Larsen

TØNDER AFDELING
Unghund i huset
Jeg er blevet den lykkelige ejer af Hulgaard’s Yatzy, nu 7
måneder gammel, og det har virkelig været en forrygende
tid. Når det er 12 år siden jeg sidst har haft hvalp, så er
der godt nok lige mange ting, der er glemt.
En ting, jeg aldrig har prøvet er at lære en hund at
markere.
Maggie (Yatzy’s mormor) kunne, da jeg fik hende, så jeg
gik i gang med at se videoer, se andre gøre det og prøvet,
prøvet, prøvet. Lad os bare sige, det kunne være bedre.

Vi er nogle stykker, der sender videoer af vores træning
til hinanden, det gir god feedback og nye ideer.
Vi ses derude
Yatzy og Marianne
Tønder PH

VINTERBILLEDER AF OMRÅDETS HUNDE
Her i coronarestriktionernes skygge er sne en
velkommen mulighed for at fjolle rundt udenfor og lave
alternativ træning.
Tak til alle for de flotte billeder af jeres vinterhunde.
MVH
Trine M. Mejnert Jørgensen
Områderedaktør, område

Den anden dag var der pause i træningen og jeg på
begyndte et større malerarbejde. Pludselig var Yatzy væk.
Som I kan se på billedet, så havde hun fået øje på sig selv,
de tomme coladåser indikerer hun sad der i lang tid og
bare ”frøs på genstanden.
Senere gik det ud over en skuresvamp.
Tito i sneen, Sønderborg PH

område 3

Pluto i Nørreskoven, Sønderborg PH. Frede Dominicussen

Loke (ChaDe Infinity) 7 mdr.
Laila Hummelshøj og Mogens
Schelde Hansen

Haloj vom Spektefeld. Det er
hyggeligt at lege i den nye
sne, men også rart at køle
lidt af. Haderslev PH.

Hesselballe Gaby (Xia).
Hanne Uldahl.

Lidt træning bliver det til.
Hulgaard’s Yatzy, hjemme på
matriklen. Marianne Baden.

(ChaDe Infinity) 7 mdr. Laila
Hummelshøj og Mogens
Schelde Hansen

Feltsøg i sneen. Ghost af
racen tervueren. Unghundeklassen, Sønderborg PH.

fotos uden tekst er
taget af:
Lotte Maj Hendriksen

Område 3
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område 4
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

2

Områderedaktør - : Nete Bolander
Politihundenomraade4@gmail.com

Lidt blandet dejlige billeder fra Område 4
Jeg vil gerne sige tak til alle jer der sendte mig billeder,
det har virkelig været dejligt at så mange vil have deres
hund i blandet.
Håber I vil nyde alle de fine billeder, fra hele fyn.

3

Mange tak.
Nete Bolander
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område 4

15
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område 4
27

23
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24

BILLEDGALLERI OVERSIGT:
1: Hulgaard´s Ozzi
2: Devil´s Hope og Quella
(datter og mor)
3: Loke
(Midskovgaards Darwin)
4: Dederthing Knirke
5: Dederthing Knirke
6: Dederthing Knirke

7: Dj’appes Vupti
8: Dj’appes Vupti
9: Balder
10: Abardi Viggo
11: Willy (Schæfergaarden
Enzo)
12: Pluto
13: Skusterhusets Quan-Jazzo
Falcon
14: Skusterhusets Quan-Jazzo
Falcon

26

15: Skusterhusets
Quan-Jazzo Falcon
16: Hulgaards W-Nessie
17: Hulgaards W-Nessie
18: Hulgaards W-Nessie
19: Tito i sne
20: Tito i sin yngling stol
21: Kochen’s Ratata
22: Albert

23: Albert
24: Tesla ( hassenkams ollie)
25: Dj’appes Uniqa
26: Lily
27: Den sorte hedder Wildmosens Cosmo og er i patruljeklassen, han er ejet af Hanne
Voigt. Den anden hedder
Mossø Bianca, hun er kåringshund og ejet af mig Tina Hasselby. Vi er fra Odense PH.

Område 4
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område 5
Områdeledere
SEK. I

Mads Skorup Christensen
Koldemosevej 37, 4180 Sorø
Tlf. 22 88 51 33 - mads.skorup@gmail.com

SEK. II

Ulla Petersen
25181686
upete@guldborgsund.dk
Områderedaktør:
Tina Kværnø, Tlf.20458022 redaktoer@danskpolitihundeforening.dk
www.ph-omraade5.dk

KORSØR AFDELING

Cindy og jeg nyder snevejret på stranden.

Cindy og jeg elsker skov og sne.

Nu vi ikke har kunnet mødes til træning, er vi nogle få stykker,
som har mødtes hver tirsdag og hver anden søndag,
for at gå tur. Det på trods af vind og vejr .
Billederne er taget på Fæstningen i Korsør.

område 5

En snebold er sjov at fange. Enzo og Karina

Og Enzo greb den.

Nu vi ikke kan leder efter banditter i skoven, så må det gå
ud over musene i busken. Aldo
som ejes af Karina Molich

Der trænes indkald med Aldo.

Ciel i sneen.

Cindy elsker snemænd. Ejer Maria S. Jensen.

Enzo pjatter i sneen
Område 5
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område 5
Blossom

RINGSTED AFDELING

Blossom er en 10 år gammel Border Collie tæve som styrer
sin flok (menneske mor og far, samt to yngre BC’er) med
en fast pote.
Vi hører alle sammen hjemme i Korsør hvor Korsør
Politihundeklub er det suverænt bedst træningstilbud i
lokalområdet. Her er hun nu ved at lære at bruge sin næse,
noget en Border Collie ikke er udpræget vandt til.
Blossom har en fortid med hyrdning, DKK lydighed (LP
3), Rally Ekspert klasse, Agility klasse 3, Hoopers, Frisbee,
og så det løse.

Ny i afdelingen

Blossom, ejer Erik I. Tvedt, Korsør PH

Blossom, ejer Erik I. Tvedt, Korsør PH

Wildfred på 1 år og jeg er nye medlemmer i Ringsted PH.
Vi træner på kåringsholdet og er meget begejstret over
alle de dygtige instruktører og det spændende program.
Pt er kåringsholdet jo sat i bero, men vi træner meget selv
og nyder nogle ekstra ture i skoven.
Wildfred nyder også at være “hjemmekontor hund” og
holder også gerne barnet til ilden i idrætstimen i haven
her i lockdown.
Vi glæder os til vi kan mødes igen.

Wildfred.

#stressfree

Idrætstime!

Så er det godt mor giver Leika
tur i skoven bagefter.

Lockdown,
også for PH
træning. Så
må man med
mor på job og
holde status og
holde afstand.
Leika, Ejer Tina
Kofod.

område 5
VORDINGBORG AFDELING

NÆSTVED AFDELING

Odin leger i snestormen.

Lily på gåtur med Steffie.

Små og store spor.

Når man er hundefører og har
fødselsdag, så skal man fejlres
med flag på runderingen.
Tristan gav masser af glam.

Makrel har fundet en sko på
runderingen.

Bliver man liggende for længe bliver man dækket til.

Rocki har været ude og lufte
Bjarne i Vordingborg og
omegn. Sikke nogle driver.

Rocki hopper i driver. Kommer
du med far?

Efter træning gav Anette en ordentlig kalorie bombe af en
fastelavnsbolle. Mums.

Område 5
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område 5
SLAGELSE AFDELING

Zeus

Zeus har lige været igennem en TPLO operation grundet
et sprunget korsbånd , så vi er i genoptræningsfasen.
Han er ikke kåret, han er 4,5 år og kommer fra
Royal Danish kennel.
Vores ynglings øvelser er rundering og sporarbejde, og et
godt “bid” går han heller ikke af vejen for.
Hadeøvlesen må være hans utålmodighed ;)
Celina har fundet et
håndklæde på runderingen.
Mor Bodil er tilfreds.

Epo leger med bold.

Miro har fundet håndklædet
på bakken.

Dealer giver spanden en
rusketur.

Zeus har travlt med at gribe sneen i luften.
Vh Birgitte Petersen

ENZO
Enzo har lige som så mange andre været ude og nyde
sneen her under lockdown. Det er der blevet lidt smukke
billeder ud af:

Hvis man starter kl. 15.30 kan man lige nå en rundering inden
solen går ned, her først i februar.
Det er skønt det går mod lysere tider.
Når man keder sig og har for meget energi
Hjemme i Havrebjerg bor der 2 krudtugler, hos Lisbeth og Brian.
Trods Lisbeth træner dem x mange om ugen, ja så er der stadig
overskud til sjov og ballade.
En vinterdag gav de den gas på gårdspladsen.

område 5
KALUNDBORG AFDELING

Yougi og Junior

Yougi 4år (Grå schæfer)

Enzo er 19 måneder og er ikke kåret endnu - men skal til
prøvekåring, så snart det er muligt igen.
Så det glæder de sig til :-)
Simone Larsen har været medlem af PH siden 2015 dengang dog med en hund, der ikke kunne kåres.
Simone kommet i PH, det meste af sin barndom så valget
var nemt, da hun fik min første schæfer.
Simone og Enzo er ret glade for de fleste øvelser, faktisk
- Enzo er utrolig arbejdsglad og lærenem.
Men rundering og bid, er nok Enzos favoritter.
Om de har en decideret hadeøvelse?
Enzo er en hund der kører højt, så bid kan være en
udfordring - men det er ikke noget, de ikke har styr på.
De har en god bidetræner.
”I det hele taget, har jeg været utrolig heldig, at have nogle
gode klubkammerater som har hjulpet mig, hvis jeg har
haft brug for det.” Skriver Simone.

Junior 1år Chodsky pes

Annette fortæller:
Med hensyn til min tæve Yougi, har vi haft mange bump
på vejen. Træner stadig på kåringshold, og håber stadig
på en kåring en dag. Om ikke andet så længe vi har det
sjovt, så forsætter vi.
Junior som er en Chodsky pes går også på forkåringshold,
dog lidt afbrudt af Corona i hans tid.
Meget ny race i PH, kun 1 er kåret i DK.
Så vi få se hvad der kan komme ud af det.
Hilsen
Annette

Område 5
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område
66
område
Områdeledere
SEK. I

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

SEK. II

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

Hunde i sneen

Møllers Leon
(Odin) i sneen

område 6

Hunden Jack fra
Helsingør
Le-Wan Oya
Område 6
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område 6
Arkiv fotos

Vinderudtagelsen 2018
Le-Wan Oya

Patruljeudtagelsen 2019
Amager´s O-kuld fra februar 2015

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

Køb af ejendomme og projektudvikling
Kongelysvej 11 - 2820 Gentofte
Tlf. 39 30 60 88 - www.danskforvaltning.dk

område 7
Områdeledere
SEK. I

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

SEK. II

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

Sneen nydes..

BORNHOLMS AFDELING
Lidt billeder fra sneen
Ikke så meget træning, men end masse hygge

Lexi skal ha sin pind med.

Lexi på et felt

Lexi kan også være vagtsom

Indleveret af H. Larsen

Der skal også være leg..

DEN18167 / 0920

Bådforsikring som er lige
så unik som din båd

Skive · Tel. +45 9751 3388
pantaenius.dk

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

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

FALKONER ALLE 1, 5. SAL
2000 FREDERIKSBERG
telefon 33 33 33 49
mail cf@cflaw.dk

Aramark

Denmark ApS
John Tranums Vej 20
6705 Esbjerg

Tlf. 75 15 60 04

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

Løsninger til fødevareindustrien
Nemco Machinery A/S
Lyngager 13 | DK-2605 Brøndby
Telefon: 4345 6000
www.nemco.dk
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Discount med holdning
Ved købmandsparret Brian og Katrine
Milnersvej 49- 3400 Hillerød

Køb af ejendomme og projektudvikling
Kongelysvej 11 - 2820 Gentofte
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Dansk politihundeforenings Hovedbestyrelse

Formand

Næstformand/
Sekretær

Lars Bræmhøj

Jørgen W. Petersen
Eskildsvej 8
8960 Randers SØ
Mob. 51 80 87 34

sekretariat@danskpolitihundeforening.dk

Erik Goth-Eriksen

Søren Bjeverskov

erikgotheriksen@
gmail.com

Tlf. 22 64 21 86

Palle Lorentzen

Jan Binger Lindgaard

Jan Verner Larsen

Tlf. 21 62 86 40
blommehaven41@
gmail.com

Tlf. 21 69 59 24
lindgaard@sport.dk

Telefon: 2295 9378
janverner@msn.com

Lærkevej 24
3650 Ølstykke

Blommehaven 41,
4800 Nykøbing F.

Køllegårdsvej 13
2730 Herlev

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

Klempegårdsvej 73
4140 Borup

bjevs@cool.dk

Hovedkasserer/
dommerkartotek
Bo Rasmussen

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

Dommer & programudvalg

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

stambogsfører

Tlf. 42 22 14 25
Snogebækvej 10
4600 Køge

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

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

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

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

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

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

Carsten Steen Hansen

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

Dansk Phf hjemmeside : www.danskpolitihundeforening.dk
Webmaster : webmaster@danskpolitihundeforening.dk
Bestyrelse
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Tak til vores sponsorer
Svanevejens Auto ApS	
2400 København NV

Frederiksværk Flytteforretning
3370 Melby

Snedkermester Kasper Nielsen
2600 Glostrup

Hansen Maskinstation A/S	
4300 Holbæk

DEMSKOV EL A/S	
2610 Rødovre

CL Skov Og Haveservice
4400 Kalundborg

Mads Bonderup A/S	
2640 Hedehusene

Alex's Slamsugning ApS	
4560 Vig

Rye's Malerfirma
2670 Greve

Lokalbolig Næstved Aps
4700 Næstved

Landmålerfirmaet Carsten Reenberg
A/S	
2750 Ballerup

Skyttemarkens Slagtermarked
4700 Næstved

Revisorsamarbejdet Amager www.revisamamager.dk
2770 Kastrup
BBT-Benny Larsen
2840 Holte

A.C. Ørssleff Chartering A/S	
2970 Hørsholm
KJB	
3300

Frederiksværk

Nymindegab Snedker og
Tømrerforretnig ApS	
6830 Nørre Nebel
Scantruck A/S	
7800 Skive
Serridslev Tanktransport A/S	
8300 Odder
Vesterbo Huse A/S	
8362 Hørning
Spar Gjern
8883 Gjern
SM Smede & Montage ApS	
8960 Randers SØ

Scanseason A/S	
4700 Næstved

Den Bette Tømrer A/S	
9293 Kongerslev

Vestfyn Undervognscenter
5560 Aarup

Rørholt Maskinsnedkeri
9330 Dronninglund

Aalykke Markiser ApS	
5772 Kværndrup

NCO byg, Aars-Hobro A/S	
9600 Års

Intension A/S	
6200 Aabenraa

Prime Ocean A/S	
9990 Skagen

Madopskrifter og fortællinger
af danske musikere
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BOGEN E

Benjamin Koppel • Ebbe Munk • Hanne Fischer
Jesper Juul Windahl • Kirsten Siggaard
Marie Carmen Koppel • MC Einar • Niklas Lykke
Nulle • Sussi og Leo • Thomas Dannemand

