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leder

lyset for enden af tunnelen

Så er de barske vintermåneder overstået, og nu går vi virkelig frem mod de lyse tider 
- på flere fronter. Når vi læser og oplever, at flere og flere nu bliver vaccineret mod 
den mørke coronavirus, der i mere end 1 år nu har lagt en række restriktioner over 
de muligheder, vi har for at træne med vore hunde, begynder vi at ane lyset. 
Når vi går fra et forsamlingsforbud på 5 til at kunne dyrke foreningsaktiviteter med 
op til 50 mennesker, ser vi lyset. Når vi ikke længere befinder os i den mørke vinter-
periode, men begynder at kunne fornemme forårets komme, ser vi lyset. 
Og følger vi videnskaben, har lyset en positiv indvirkning på vores adfærd. 
Den præcise mekanisme, der leder til udskillelsen af glædeshormoner, kender 
videnskaben endnu ikke, men man ved, at der en veletableret interaktion mellem det 
lys øjet opfanger og vores aktivitet. 

Det er alt sammen lys, som vi virkelig har brug for, og når man læser artiklerne til denne udgave af vores 
foreningsblad ser rigtig meget rigtig lyst ud. Det er blevet tiden for unghundekonkurrencer, og der er allerede 
  gennemført en del på trods af de restriktioner, som fortsat gælder. I kan læse om den virkelighed, der 
rammer, når man som arrangør af en unghundekonkurrence skal tage højde for restriktionerne. Det lyder rigtig fint, 
at man bare kan adskille nogle 
konkurrencer klart og så gennemføre dem, så forsamlingsrestriktionerne overholdes, men man bliver hurtigt klar 
over, hvor mange mennesker det kræver, for at man kan gennemføre konkurrencerne, og dermed hvor mange der 
kontinuerligt stiller op, når der afholdes konkurrencer i foreningen. Det er lykkes mange steder, og selv om man har 
måtte afvikle konkurrencerne uden en større tilskuerskare til at heppe på hundene, skinner det klart igennem, at 
medlemmerne virkelig har nydt at være “på græs igen”.

Det er unghundekonkurrencerne, der fylder i denne udgave, og så suppleres de i øvrigt med de skønneste fotos, så glæd 
jer til interessant læsning. Det er ikke kun restriktionerne, der har været en udfordring for udførelsen af de 
forskellige øvelser i konkurrencerne. I kan læse en artikel om, hvordan det er at gennemføre konkurrencerne i kap med 
tiden og med senfølger af coronavirus i kroppen. En ny hund skal præstere, samtidig med at hundeføreren kæmper 
med sine senfølger af en coronavirus. En interessant historie, der gør, at man for en tid lige ender i reflektionen og 
eftertænksomhedends pause, men også en historie fyldt med lys. 

Ud over unghundekonkurrencerne har der været afholdt miljøtræning, og hvor gøres det bedre end i de udfordringer, 
som en brandskole kan byde på. Uvante omgivelser, mørke gange og golde mure er god miljøtræning for hundene, 
og også her følges artiklen af en række rigtig gode fotos fra dagen. Endelig kan I også læse om, hvad der skal laves 
af aftaler med forskellige personer for at planlægge og afvikle en konkurrence. Desværre glemte man den vigtigste 
aftale. Den med at alle hunde skulle sikres en oprykning, men så fortsætter vi bare træningen, for som det fremgår af 
artiklerne, har de hele og halve oprykninger også set dagens lys i løbet af marts måned.

Nu håber vi så, at lyskeglen ikke flyttes for meget. At vi igen kan samles flere og flere og blandt andet få gennemført 
vores generalforsamlinger, som mange steder har ligget på “Stand-by”. Allermest håber jeg, at lyset for enden af tunnelen 
ikke er et modkørende tog. For at det ikke skal ske, skal vi fortsat tage restriktionerne alvorligt og leve op til vores 
ansvar - så er jeg til gengæld sikker på, at vi endelig kan se frem mod de meget lyse stunder. Jeg ser frem til igen at møde 
mange af jer ude på sporene, og hvor vi alle kan tale om rigtig meget om vores hunde og helst intet om coronavirus.

Godt forår til alle.

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

forsidebilledet:
Selvkontrol :-)  

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 ( opdateret)
fotos skal være i jpg format
tag dine fotos i BredforMAt og gerne tæt på motivet som muligt.  

Forsidebilledet skal fylde ca 4 MB, hvilket svarer til ca 2650x2250 i pixels.
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 min. 1Mb  store. Fotos der ikke opfylder kravene kan 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 formatet 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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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 afdeling

oMrådeturnering i hobro

Dansk politihundeforening Hobro afdelingen afholdte 
søndag d 7-3-2021 områdeturnering i unghunde. 
Det var med kort varsel at konkurrencen blev stablet på 
benene da Covid19 restriktionerne heldigvis blev lempet. 
Med et afbud fra en hundefører blev konkurrence afholdt 
med de officielle restriktioner fra DPH. 
Arealerne kom på plads lørdag, trods bondemændene var 
i gang med, at køre gylle på markerne. 

Selv vejret var med os. Stemningen var høj, det var også 
dejligt at se hundefolket igen, efter den lange nedlukning. 
Dog skal det siges, at det ikke faldt i god jord at 
Vebbestrup is var lukket, så man ikke kunne køre 
deromkring på hjemvejen. 
Men I er velkommen til at komme og træne med en anden 
gang og få is til hjemturen. 

Stort tillykke til hundeførerne med de flotte resultater. 
Endnu engang tusind tak til dommer, figuranter og hjælper 
for, at vi kunne afholde konkurrencen. 

Selvfølgelig også hundefører og hunde der trods de 
stramme restriktioner har formået at gøre deres hunde 
klar til start. 

Tina Veisene og CarsTen ChrisTophersen. ph 
hoBro.

resultaterne blev:

Birthe Hjersing med Kweo Duncan (Jambo), 
Dronninglund    172,6 p

Winnie Vest Lausten med Alma, 
Vendelbo    167,9 p

Tonnie Rasmussen med Santanasangels Gizmo, 
Vendelbo    165,7 p

Hans Jørgen Bentsen med Dobergaardens Forever Lafiet, 
Vendelbo    162,0 p

Birthe Vang sørensen med Bayogi Tøssen, 
Hjørring    152,8 p

Bettina Petersen med Møllers Nina, 
Dronninglund    117,4 p

Birthe/Jambo, Winnie/Alma, Tonnie/Gizmo, Hans Jørgen/Lafiet, 
Birthe/Tøssen, Bettina/Nina

De 3 glade pokalvindere – Birthe/Jambo, Winnie/Alma, 
Tonnie/Gizmo
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Birthe får pokal for 1. pladsen

Winnie får pokal for 2. pladsen

Bettina og Nina klar til spor

Birthe og Jambo på spor

Birthe og Jambo på spor – Yes vi har fundet noget

Winnie og Alma 

Birthe og Jambo meget klar til øvelse 11

Jambo – Mor slip mig nu 
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Jambo – se hvor hurtig jeg kan løbe

Birthe og Tøssen

Alma i øvelse 11

Winnie og Alma

Hans Jørgen og Lafiet har fundet figuranten i skoven

Lafiet klar igen

Hans Jørgen og Lafiet – indtransport af figurant

Fra højre – Johnny, Tina, Brian, Jan og Birger – dommere, 
figuranter og tilrettelægger
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dronninglund 
unghunde turnering

Vi havde 2 hundefører, Birthe Hjersing med Kweo Duncan 
(Jambo) og Bettina Petersen med Møllers Nina med til 
unghunde turneringen i Hobro. 
Det blev til en 1. plads til Birthe og en 6. plads til Bettina.
Stort tillykke med resultatet – rigtig godt gået af jer begge.

Birthe/Jambo og Bettina/Nina

Miljøtræning

Lørdag den 20. marts havde vi fået lov til at låne 
Brandskolen i Aalbæk til træning. 17 hunde med deres 
fører mødet forventningsfulde op. 
Vi havde også fået arrangeret sporarealer i nærheden.
De fleste af hundene var unge, men de gjorde det rigtig 
godt. Der blev prøvet trætrapper, mørke containere, huse 
der ikke duftede særlig godt, helikopter, mørke gange osv. 
Det blev nogle sjove timer og gode oplevelser for både 
hunde og førere.

Vi sluttede af med grillpølser og kage.

Her er lidt billeder fra dagen:

Vi får instrukser for dagen Vi er klar

På udkig efter gemmesteder – 
og dem var der mange af

Hvad er nu det?

Jo jo en bil Nina efter hun havde fundet 
en person i skurvognen

Og det var Søren, som havde 
gemt sig der

Overblik

En hund på rundering Og den har fundet figuranten
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 Sandra og Emma havde gemt sig i tunnelen, og stod i vand til 
anklerne

Frokost

Kager skal der til

fra da det var vinter

Vinder vil bare så gerne være med til at spille ishockey

Og så har han hørt at det skulle være så godt at vinterbade, men 
her sagde mor NEJ

Nick er gemt godt Men Vanja fandt ham

Og hun fandt også Emma Der gøres klar til bid

Tessa har fundet en indgang 
til en tunnel

Tessa på vej i tunnellen
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DK-5700 Svendborg
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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

Dette nummer af Politihunden handler for Område 2’s 
vedkommende næsten udelukkende om 
Oprykningskonkurrencen for Unghunde den 21. marts, 
hvor Randers PH stod som arrangør.

Tilrettelæggerne fik ekstra udfordringer undervejs, da alle 
foreskrevne restriktioner skulle overholdes, - og det blev 
de.
Man ”valgte” at lave 2 ens konkurrencer, hvilket betød, 
at der udover hundeførerne skulle være 2 hold dommere, 
figuranter osv.
 Som hundefører tror jeg ikke, man altid er klar over, hvor 
mange personer der egentlig skal bruges for at en 
konkurrence kan gennemføres.

En hurtig optælling viser, at der var ca. 40-50 personer 
involveret incl. hundeførerne- i behørig afstand- i dagens 
konkurrence, som heldigvis forløb fint.

Der var ingen adgang for ”udenforstående”, derfor heller 
ingen fotos fra selve konkurrencen.
Men der blev også til en dejlig træning i skoven, hvor bl.a. 
Malene kørte helt fra Fyn, for at være med sammen med 
sine gamle klubkammerater fra Randers PH, det blev der 
nogle fine fotos ud af.

Glædeligt forår fra

greThe sChneLL
områderedakTør

unghundeoPrykning b
aF pia hVid hyLdig, siLkeBorg

Jeg fik min tæve (Bayogi Luca, kaldet Hayley) kåret 
tilbage i november 19. Herefter fik hun en ret lang pause, 
da jeg fødte en dreng i april 20 lige som corona begyndte 
at hærge i landet. 

Da invitationen til unghundeoprykningen i Randers kom, 
meldte jeg os straks til. Dog ikke uden bekymringer, da jeg 
blev smittet med covid-19 i januar. Senfølgerne kom først i 
februar, og jeg kiggede på Hayley og håbede, at vi blev klar.

Med små 3 ugers træning i bagagen mødte vi op i Randers 
d.21. Jeg havde ikke forventninger om en hel eller halv 
oprykning, taget vores træningspause i betragtning, men 
vi skulle ud og have noget konkurrenceerfaring og se om 
vores samarbejde stadig fungerede.

Lodtrækningen gik lige modsat af, hvad jeg håbede, men 
i gang skulle vi. 
Jeg vidste, at hun var forholdsvis stærk i lydigheden, men 
alligevel var nervøsiteten der, da jeg trådte ned på banen. 
Vi kom igennem fri ved fod, det gik udmærket, hun var 
opmærksom på mig, og viste mig, at dette havde hun styr 
på. Apportering, halsgivningen og spring gik super, kun 
med fradrag i halsgivningen, da hun rejste sig. Nu skulle 
vi til en af vores spidskompetencer – afdækningen. 
Da de 2 min. var gået, fik jeg besked og jeg kaldte. 
Jeg har fået gengivet, at Hayley sprang op, løb hen mod 
skjulet, stoppede 10 m. før, og blev nu i tvivl om, hvor jeg 
var, derfor endte jeg med at give en ekstra 
kommando. Cykeløvelsen, sad lige i skabet, så 
sammenlagt kom vi af med 1,5 point sammenlagt.

Øvelse 11 havde vi på ingen måde øvet, det måtte gå som 
det kunne. Jeg endte med 4,5 i fradrag, helt fair, da flere 
af fejlene var mine.

Herefter gjaldt det spor og gerningssted. 
Jeg havde nået at gå et spor, onsdagen før, så mine 
forventninger var derfor ikke høje. Vi kom derfra med 0,5 
i fradrag, da det sidste af sporet var noget rodet, det var 
helt fair! Gerningsstedet ryddede hun, inden der var gået 4 
min. Jeg gik derfra med et stort smil, og et stk. glad hund.

Herefter gik der et par timer før øvelse 9 og 10 ventede. 
Jeg kunne sidde i solen og se de andres lydighed, og nyde 
lidt selskab fra de andre deltagere, det er det som
konkurrencerne også kan.
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Da jeg kørte mod skoven, håbede jeg på, at Hayley havde 
det sidste overskud og at jeg havde luft nok til at kunne 
løbe med hende. Vi gik fra banen med et fradrag på 5,0 
noget rodet rundering og desværre en hund, som ikke viste 
det store overskud.

Da jeg gik mod øvelse 10, var mine forventninger lig 0. 
Vi havde ikke øvet denne øvelse siden kåringen, og pga. 
mine senfølger føltes kort løb som et maraton. 
Vi satte i gang og da Hayley løber kom jeg pludselig i tvivl, 
om jeg måtte løbe med, jeg stoppede op, kiggede bagud, 
var i vildrede og blev enig med mig selv om, at jeg skulle 
løbe. Jeg nåede lige at bande over mig selv, for ikke at have 
sat mig ind i programmet. 
Da jeg nåede ca. 100 m. frem var figuranten drejet til 
højre. Hayley stoppede op, hun ved ikke, hvad hun skulle. 
Jeg får brølet efter hende, og hun fulgte efter ham.

Jeg måtte stoppe for at få luft, jeg kunne intet høre fra 
Hayley. Jeg løb videre, Hayley havde ikke fanget, hvad 
øvelsen gik ud på, det var hverken kønt eller effektivt og 
jeg endte hos figuranten på næsten samme tid som 
Hayley. Jeg var færdig! Mine luftveje var færdige! 

Jeg fik sagt noget med, at nu var min hund i snor, han 
var grundig visiteret og han skulle ned mod dommeren 
hurtigst muligt. Jeg skævede til uret. Jeg var løbet af sted 
14.25, den var 14.28. Det her nåede jeg ikke. 
Da jeg afleverede figuranten til dommerne lød jeg nok som 
en blanding af en lungesyg patient og en forkølet bjørn. 
Jeg fik fremstammet, at jeg godt vidste, at jeg ikke nåede 
det, men her var han! Dommeren viste mig uret: 3.57:50, 
jeg nåede det!!!
Da jeg kørte mod Randers klubhus, tænkte jeg, at jeg nok 
lå godt i midten af feltet, men mest af alt var jeg ret stolt 
af den lille hund. Hun havde kæmpet, men vi var kommet 
igennem det sammen, og hey vi havde fået ½ oprykning.

Dagen sluttede af med en noget uventet 1. plads, og jeg 
sendte nogle varme tanker til mine træningskammerater. 
Vi kan træne meget hund, men uden nogle at gøre det med, 
udvikler vi os aldrig.

4 bedst Placerede unghund a
FoTos hoLgerd VirenFeLdT

Pia Hvid Hyldig og Bayogi 
Luca (Hayley), Silkeborg Afd.

Jens Henrik Haagensen og 
Crympe Frække Frederik 

(Frække), Randers Afd.

Gitte Madsen og Andi (Andi), 
Randers Afd.

René Tagmose Eriksen 
og Hesselballe Gatos 

(Gordon), 
Randers Afd.

TOTALAFFALD

TOTALAFFALD ApS • Amager Strandvej 232 • 2300 København S
Telefon: + 45 43 69 49 79 • E-mail: mail@totalaffald.dk
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4 bedst Placerede unghund b 
FoTos john Brorson

tillykke Med oPrykningen til Patruljeklassen

Eva Marie Schäfer, Viborg 
med Pelle van der tripelallianz

Julie Brauner Birkefeldt, Silkeborg 
med Tim Otkjærs Ezzi

Knud Nielsen, Viborg 
med Team Englunds Nala

Rene Tagmose Eriksen, Randers 
med Hesselballe Gatos

unghunde oPrykning i randers
aF rene T. eriksen, randers

Efter laaaaaaaang ventetid grundet Corona. 
(hvis du skulle være i tvivl), kom dagen endelig, hvor vi 
skulle se om vores privat træning gav pote.

Starter lige med en STOR tak til folkene i Randers PH. 
De har lavet 2 konkurrencer, der begge løb af staben den 
samme dag. Jeg var på hold A, som mødte på Mariagervej. 
Vi var godt informeret pr.mail. Så vi kom godt igennem 
dagen.

God stemning fra morgenstunden, hvor vi trak lod om 
startnummer udendørs. Glad for Gitte havde sørget for 
godt vejr.

Jeg glædede mig rigtig meget, da jeg havde fået rettet et 
par ting op. Samt fået lavet nogle nye rutiner. 
Den hund gør mig klog, der er altid noget nyt, der skal 
læres.

Grundet den gode tilrettelæggelse var der god tid til at 
komme ud til de forskellige standpladser. 

Gordon og jeg startede med øvelse 9 og 10. Han er dejlig 
styrbar og jeg havde rimeligt styr på banen, selvom det var 
en lidt snoet udgave. Men med en tydelig midterlinje hele 
vejen. Der kom tydelig og vedvarende hals, kan se det er 
en siddende fig. Hund på plads fig. op og stå.
Verbal visitation ud til dommer, søge felt. 20 meter tilbage, 
så vi lige får den anden side dækket 100 %.

Efter nogle flere udslag og et tilbagekald pga cykler snur-
rer Gordon rundt på en tallerken og giver hals på vej hen 
til den døde.

Knud Nielsen og Team 
Englund’s Nala (Nala), 
Viborg Afd.

Eva Althoff Schäfer Pelle 
von der Tripelallianz (Pelle), 
Viborg Afd.

Julie Brauner Birkefeldt og 
Team Otkjærs Ezzi (Ezzi), 

Silkeborg Afd.

Irene Qvistgaard og 
Crympe Caramel (Cara), 

Aarhus Afd.
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Det var fandme fedt, da det er en af de ting jeg har øvet 
meget hele vinteren. Efter søg og igangsættelse skulle vi 
tilbage.

Der startede øv. 10, tror det tog ca. 90 sekunder, nu er 
jeg jo også en lynhurtig ninja sprinter mi mi eller nowet. 
Men igen fedt at se hvor stabil Gordon er blevet i 
bevogtningen. Også en af de ting der er øvet meget på.

Så napper vi lydigheden, synes selv det gik ok. 
Har øvet mange steder rundt i byen. Men der er flere for 
mig trælse fradrag.
Vi mister hele afdækningen, da han drejer, måske for at 
ligge lige på mig, da vi går på skrå for at gå i skjul. 
Har ellers øvet det mange gange.

Vi får så noget opmuntring på øv 11. Klask perfekt angreb, 
dog træg slip. Går lidt langt fremme i indtransporten og 
klask, endnu et perfekt angreb. 
Ja ja ja igen træg slip. Men i forhold til juni har vi arbejdet 
os fra minus 7 point til nu 3,5 point. 
Så det lønner sig at træne.

Nu bliver det spændende, skal jeg have den sidste halve, 
må jeg max miste 5,4 på øv 7 og 8.
Vi starter med sporet, han går godt men alt for stærkt i 
starten, og går desværre over første genstand.
Ca. halvt ude roder han rundt og jeg opdager, at det er et 
rimelig friskt dådyr ben på ca. 30 cm.
Det var ikke med. Sidste genstand ok. Felt også ok. Så vi 
ender på 155,4 og den sidste halve er hjemme.
Da vi var til unghunde oprykning sidste år endte vi på 
167,7. Så vi har været tæt på i begge ender. 
Ligeså ærgerligt, jeg synes, det var sidste år, ligeså lettet 
er jeg i år.
Vi skal snart på den igen - glæder mig til patruljeklassen 
og de udfordringer, der ligger der.

Dagens pokal 

Tusind tak til alle vi mødte på vores vej den forårsdag i 
Randers.

Mange hilsner fra 
hesseLBaLLes gordon (gaTos) og rené Tagmose 
eriksen - randers ph

dejlig træningsdag Med randers Ph
TeksT og FoTos maLene doLLeris

Hvor er det dejligt, at restriktionerne endelig gør, at vi kan 
træne hund igen. 
Balou og jeg kørte fra Fyn for at træne med de skønne 
kammerater fra Randers igen. 
Der blev trænet rundering både på figuranter og døde 
genstande. 

Det blev der en masse gode fotos ud af.

Rene og Gordon ..en tur til vandet er ikke det 
værste, der kan ske
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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

nye venner 

Flemming fra Vestjyllands PH havde fundet en ny, dejlig 
skov hvor vores lille coronagruppe har mødtes nogle 
lørdage. Der blev trænet rundering med Mik og Jiro, hvor 
der desværre ikke er billeder fra, for sørme om ikke dagen 
oprandt hvor Benny for vild i banen. Fremadsendelse og 
start på apportøvelsen med Yatzy og Kato og lille Vigga 
på cirkelspor og indkald.

Det er altid rart, når skytter, skovfogeder og private siger 
ja og åbner op for brug af deres store løvskove, så gælder 
det om at slå til før jagt sæsonen sætter en stopper for det 
igen. Tusind tak til skytten og familie for også at lade os 
benytte den store jagtstue, der var ingen problemer med 
at overholde afstandskravene.

Flemming og Møllers Kato får nye venner. 
Kato er en super ambassadør for racen

Lidt pletskud fra hverdagen med Hulgaard’s Yatzy

Bitten og Dederthing Vigga på 
cirkelspor

I den grad… 

Hulgaard’s Yatzy har fået 
smag for at apportere

Er det det du mener med 
kassetræning? Hulgaard’s 

Yatzy, 9 måneder
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unghundekonkurrence i horsens d. 27. Marts 2021

Horsens afholdte unghundeoprykning d. 27. marts 2021. 
Alle resultater kan se på hovedforeningens hjemmeside 
under resultater.
Her er nogle billeder fra spor og felt fra konkurrencen. 
Samtlige hunde gjorde rent bord, dog skulle vinderen på 
dagen lige være klogere end hunden, så det kostede et 
point at trække den af sporet

Michael Balslev og Ibanez White Shepard Dizzie Sønderborg, 
hel oprykning og vindere på dagen. Dizzie var eneste hund, der 

apporterede genstandene.

Jørgen Rasmussen og Vindels-
bos Quantas

Annika Pagård og Cæsar, 
Tønder PH, fik en halv 
oprykning på dagen

Dagens emne: Jeg lægger mig 
IKKE ned i det våde græs! Peter 
Mølgaard of Chade’s Falcon fik 

en halv oprykning på dagen.

Anja Mortensen med 
områdets (indtil videre) eneste 

PH-trænede Chodsky Pez, 
Fur And Paws Glamorous 

Geronimo 

Hanne Uldahl og 
Hesselballe Gaby (Xia),

 halv oprykning

Svend Rhode og Haslan
 Ulancia of Haely’s Future, 

hel oprykning 

Endnu 2 glade nuller. Mie og 
Team Englunds Hailey (Karla), 

Sønderborg, sammen med 
dommer Benny, begge to gode 

for endnu et ryddet spor og 
felt.

Både hund og fører arbejder 
undercover. Frede 

Dominicussen og Team Aixa 
Igor (Pluto), Sønderborg,

 halv oprykning.
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´

Stemningsbillede fra sidelinjen 
– dommere og figuranter

marianne
Tønder ph

en konkurrencefigurant beretter

JUBIIII, så kom dagen endelig hvor man skulle ud at 
figurere igen til en hundekonkurrence - ud at se noget 
lækkert hundearbejde og ud at se andre mennesker end 
sin coronaboble.

Dagen startede ude foran klubhuset til info om hvor de 
forskellige skulle tilbringe dagen henne og hvad der skulle 
laves. Jeg skulle ud at lægge nogle felter og så skulle jeg 
ellers bruge min dag sammen med Julie og Marianne som 
var sporlæggere og dommerne Benny og Britta, så dagen 
skulle nok blive hyggelig og sjov. Vi havde fået udleveret 
runder og pålæg samt kaffe fra køkkenpersonalet og ikke 
at for glemme fik vi også udbragt vores middagsmad og 
Kirstens hjemmebag. What’s not too like!

Tidsplanen var at første felt skulle lægges kl.7:30 og sidste 
kl.15:00, så en lang dag at se frem til. Men sådan skulle det 
da ikke gå, vi fik lavet om og kom foran, så det sidste felt 
blev i stedet lagt kl.13:30. Men dette kunne jo selvfølgelig 
kun gøres pga. at hundene og hundeførerne klarede felt og 
spor på rekordtid - eller var det mon pga. vores figurant 
arbejde var så godt? . 

Kornet var i hvert fald tilsyneladende lækkert, da sådan 
ca. samtlige hunde lige skulle have 1 bid eller 20 af det.  

Men planen var jo også at alle skulle have en hel 
oprykning med herfra. Men det var bare lidt som om, at 
vi ikke havde fået aftalt dette ordentligt med de andre 
dommere da resultaterne kom frem. 

Så da vi var færdige kørte vi retur til klubben, så kunne 
jeg lige nå at se noget mere hundearbejde. Her var der 
stadig nogle hunde som manglede at komme igennem på 
lydighedspladsen og øv.11. 
Det arbejde der blev lagt på pladsen deromme var også 
rigtigt flot arbejde og nogle hyggelige og sjove oplevelser. 

Der var bl.a. en fugl der ikke måtte være på pladsen og 
et springbræt der var anderledes end normalen, hvilket 
havde og gav lidt udfordringer for nogle af hundene. 
Samt en hund der mente at dommeren skulle tage 
apportbukken igen. 

Tak for en dejlig dag i konkurrencens tegn og stort
tillykke til de hele og halve oprykninger samt pøj pøj til 
de hundeførere som stiller til næste konkurrence. 

Og tak til holdet på øv.7 og 8.

Vinderne

  Deltagerne

med VenLig hiLsen

ann korTegaard
neimann
FiguranT



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

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

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

Vadsby Stræde 6    DK-2640 Hedehusene Tel. +45 43 99 50 20    www.solum.com

Organisk a�ald
til nye ressourcer

VIGGO PETERSENS 
Eftf. A/S

Letlands allé 3 opg. 47
2630 Tåstrup

Fyrrelunden 12 2630 ishøj



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

næstved afdeling

OMR 5 BIL 1: Thano bevogter en hængende genstand på gern-
ingsstedet i skoven. Foto Vibeke Wulff.

unghundeoPrykning i holbæk 
aF Tina kVærnø

Søndag d. 28/3 drog vi 3 hundefører, Leo, Ida og jeg, til 
Holbæk i håb om at få en hel eller en halv oprykning til 
patruljeklassen. For mig havde der siden efterårets 
oprykning været fokus på at optimere Miro spor og felt. 
Fremdriften på sporet var ikke imponerende og det virkede 
ikke helt som om lysten var der vildt meget. 
Så noget skulle der til for at han fik den lyst igen. 
Jeg har lagt mange spor med kattemad. Både kattemad 
undervejs på sporet og så en foliebakke med kattemad til 
slut. God nok er Miro en schæfer, men bolde virker ikke 
på sporet, men det gør mad. 
Men hvad, han bor jo også sammen med en labrador.

På feltet blev motivationen leg med bold efter hver funden 
genstand. Genstandene blev skruet op i størrelse og nogle 
genstande var endda bøtter med frikadeller i. 
Heldigvis gav den hårde træning pote, på dagen. 
Vi fik ryddet spor og felt og endda med en motiveret hund. 
Resten af øvelserne gik også ret tilfredsstillende og vi endte 
med at få en hel oprykning til patruljeklassen. 

Så nu er det på med træningstøjet og få øvet sig på
patruljeprogrammet. Uha, der er meget at tage fat i der. 
Desværre fik Ida og Leo ikke nogen hel eller ½ oprykning 
til patruljeklassen. 

Jeg håber det lykkedes dem til efteråret.

resultat fra dagen:
1. Tina Kværnø og Schöns Miro 
 Næstved afd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  173,3 point
2. Bent Hougesen og Jinks Clever Fox 
 Kalundborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166,4 point
3. Finn Trap Friis og Hajen Zmut 
 Kalundborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  164,2 point
4. Niels Hviid Jensen og Blackneck´s C´Fake 
 Kalundborg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155,3 point
5. Allan Mandrup-Poulsen og Amager´s Duncan 
 Holbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152,2 point
6. Ida Borberg og Korskildes A´Dajm 
 Næstved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150,8 point
7. Leo Sørensen og Møllers Rex  
 Næstved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143,2 point

Ida og Dajm gør klar til run-
dering.

Ida og Dajm på øvelse 10. 
Dommerne Bodil og Niels 

Thim går bag ved.

Finn og Zmut på 
cykeløvelse.

Finn og Zmut på i
ndtransport på øvelse 11.
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Lydighedsdommerne Helle og Bjarne.

Fra venstre nr. 3 Finn Friis og nr. 1 Tina Kværnø

ringsted afdeling

Ringsted afdeling afholdt d. 28/3 også 
unghundeoprykning. 
Der var lidt flere der lykkedes med at komme nærmere 
patruljeklassen.

1. Axel Ahm og Sch-Ca Bobby
 Østsjælland 166,7 point ½ + ½ oprykning

2. Claus S. Jensen og Le-Wans Ero
 Østsjælland 162,6 point ½ oprykning

3. Palle Bo Hansen og Naboens Bentley
 Vordingborg 162,5 point  ½ + ½ oprykning

4. Lone H. Ryden og To-Fast Frigga
 Østsjælland 158,7 point ½ oprykning

5. Jan Larsen og Amager´s Harley
 Nykøbing F.  158,0 point ½ + ½ oprykning

6. Gitte S. Larsen og Fenja v. Roten Phönix
 Vordingborg 156,0 point

7. Ulla Petersen og Skjødsholm Aske
 Nykøbing F. 148,4 point

8. Marianne Jensen og Felukkas Kari
 Ringsted 144,0 point

9. Niels E. Sørensen og Møllers Basil
 Nykøbing F.  135,0 point

Slagstokken sprittes behørigt 
af efter endt øvelse. Figurant 

Michael Egede

Der tjekkes hvordan det går 
med oprykningen i Ringsted.

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.
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nakskov afdeling

i gang igen
aF denise hansen 

Så måtte vi atter igen mødes, det var en hyggelig lørdag, 
med god træning i regnvejr. 
Nogen har benyttet træningens pladsen imens vi gik og 
ventede. Andre har trænet selvkontrol, hvilket er super 
godt gået.

nykøbing f. afdeling

Mindeord over uffe hansen
nykøbing f. Ph
Tirsdag d. 23. marts fik vi den triste besked, at Uffe Hansen 
ikke var i blandt os mere.
Han blev 78 år, og var en stor del af Nykøbing F. PH og 
havde været det i over 40 år.

Uffe var altid et meget aktivt medlem, som deltog i næsten 
alle arrangementer lige meget om det var for at hjælpe 
som dommer eller figurant eller af mere social karakter.
Han var et vellidt medlem, som mange har fået hjælp og 
gode råd af.

Uffe elskede ligeledes at dele ud af sine mange oplevelser 
med hund. De fleste har hørt fortællinger om schæferen 
Sweig, som var en af Uffes første hunde, men selvfølgelig 
også om alle de skønne rottweilere, som han har haft 
gennem tiden.

Uffe var en dygtig hundefører, og det har gjort, at han har 
opnået en masse flotte resultater, deriblandt en titel som 
Danmarksmester.

Selvom Uffes helbred ikke var så stabilt de sidste par år, 
var han stadig aktiv med hund lige til det sidste.

Vi sender mange varme tanker til Uffes familie i denne 
svære tid.

Æret være Uffes minde.

BesTyreLsen i nykøBing F. ph



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



område 6
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

unghundeoPrykning forår 2021

Langt om længe tilladte corona, at der kunne komme gang 
i foreningen igen – og lige i tide til afholdelse af U-1. 

København afdeling havde påtaget sig opgaven at afholde 
konkurrencen, og dagen endte med 2 nye patruljehunde 
til området.

Johnny og Drago fra Roskilde

Mikael og Wasko fra Tåstrup

resultater:
NR. 1:  Johnny Fledelius og Møllers Drago 
 (Roskilde) med 174,2 p. og en hel oprykning

NR. 2:  Mikael Boamah og Smedebakkens Wasko 
 (Tåstrup) med 172,0 p. og en hel oprykning

NR. 3:  Christian Duurloo og To-Fast Gambler 
 (Tåstrup) med 167,6 p. og en halv oprykning

NR. 4:  Kristina Haubroe og Imzedrift´s Ginni 
 (Tåstrup) med 156,9 p.

NR. 5:  Katharina Johansen og Kweo´s Ipanema 
 (Skovbo) med 147,6 p.

NR. 6:  Sune Christensen og Ricla Daffy 
 (København) med 146,6 p.

NR. 7:  Katrine Skou Bendtsen og Gen-Chi´s Qoffe 
 (Frederiksværk) med 135,5 p.
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Christian og Gambler fra Tåstrup

Kristina og Ginni fra Tåstrup

Katharina og Ipanema fra Skovbo

Sune og Daffy fra København
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Katrine og Qoffe fra Frederiksværk

en hilsen fra frederiksværk
Et vinterbillede af Sund Hund Honey(til venstre) og til 
højre Smedebakkens Pelle som kaldes Pilou i det daglige. 
Begge hunde træner i Frederiksværk afdeling, og deres 
hundeførere er Linda Rasmussen og Tove Leth.
 



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

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

Kalkgravsvej 20 . 4000 Roskilde

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Telefon  56502747 • Mobil  40786261
E-mail  info@bagger-andersen.dk 
Web www.bagger-andersen.dk

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. 

 Vallekildevej 74 - 4534 Hørve    www.maskintransp.dk

Mobil: 40 64 67 94  Email: kontakt@tt-mobilkran.dk 
 Nykøbingvej 190  4571 Grevinge



Bestyrelse 30

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

tøMrerMester Palle lyck 
5300 Kerteminde

jiMMi frandsen transPort aPs 
7400 Herning

revisorsaMarbejdet aMager - 
www.revisaMaMager.dk 
2770 Kastrup

atlantic shiPPing a/s 
2300 København S

andersen & nielsen a/s 
2740 Skovlunde

skovgaard vvs a/s 
2860 Søborg

unibelt aPs  
2600 Glostrup

bøgelund totalentrePrise 
8600 Silkeborg

nees vogMandsforretning 
7570 Vemb

rye's MalerfirMa 
2670 Greve 

snedkerMester kasPer nielsen 
2600 Glostrup

finn's autosMedie aPs   
carPeoPle 
2630 Tåstrup

klinik for fodteraPi 
4000 Roskilde

scanfilter a/s 
2640 Hedehusene

fonden sPring nordic  
4000 Roskilde

tøMrerMester otzen 
2970 Hørsholm

raMløse jernhandel aPs 
3200 Helsinge

bygge & anlægsentrePrenør leif 
Petersen 
3100 Hornbæk

entrePrenør henrik 
lindegaard 
4640 Fakse

j. P. storkøkken service 
4200 Slagelse

fyns gartneriMaskiner a/s 
5600 Faaborg

back uP vikar a/s 
6100 Haderslev

alcuMatic a/s 
6400 Sønderborg

intension a/s 
6200 Aabenraa

Motor-centruM aPs 
8586 Ørum Djurs

johannes rasMussen-hylke a/s 
8660 Skanderborg

danish fibres a/s  
6800 Varde

Mjt rådgivning aPs 
7400 Herning



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

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

Vi siger mange tak for lån!
Popermo sender igen bonus
til medlemmerne...

Det glæder os, at vi igen har haft mulighed for at 
udbetale PopermoBonus til vores medlemmer.
For 2020 er gået godt for Popermo, og det skal frem for 
alt komme vores medlemmer til gode.
Du kan læse mere om PopermoBonus på popermo.dk.  


