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når klubånd går 
fra ord til 
handling

Min leder i dette blad 
skal have lov til at være 
lidt anderledes i 
indhold, end den har 
været det seneste års 
tid. Jeg vil - bortset 
fra denne indledning 
- undlade at omtale 
corona-virus, da det er 
mit klare indtryk, at vi 

er på vej ud af pandemien og har taget de nødvendige 
forholdsregler til os. Generelforsamlinger, 
repræsentantskabsmøde, træninger og konkurrencer 
kører på højtryk, og I har alle sammen været ansvarlige 
og fulgt restriktionerne. Det gør, at man ikke kan undlade 
at være stolt over vores forening. Netop stoltheden er et 
af de elementer, der skal bære vores forening i en tid, hvor 
tilbuddene om medlemskaber af diverse foreninger er 
mangfoldige, og hvor der er en tendens til, at vores unge 
mennesker surfer rundt for at finde den fritidsaktivitet, 
der netop giver værdi for dem.

Stoltheden har mange navne. I politiet og i Forsvaret 
beskrives det som korpsånd, i virksomheder beskrives 
det typisk som teamspirit, mens det i Dansk 
Politihundeforening nok må betegnes som klubånd. 
Fælles for definitionen af begrebet er dog, at der er tale 
om “følelse af samhørighed og vilje til at sætte 
fællesskabet og den organisation eller virksomhed, man 
indgår i, højere end den enkelte”, og det er der ganske 
gode eksempler på i dette blads artikler.

Og det er netop grunden til, at jeg vælger at bringe 
stoltheden ind i bladets leder. I nogle af artiklerne 
fremgår stoltheden meget eksplicit, idet artiklernes 
forfattere direkte refererer til denne følelse i deres 
beskrivelser af sammenhold og stolthed over at kunne stå 
sammen om at gennemføre konkurrencer ude i 
klubberne, selv man er en forholdsvis lille lokalforening. 
I andre af artiklerne fremgår det mere implicit, men 
under overfladen er der en stolthed over at være en del 
af vores forening, og det er den, der skal hjælpe os til 
hele tiden at udvikle os, rekruttere nye medlemmer og 
ikke mindst fastholde de medlemmer vi har. Det er ingen 
hemmelighed, at vi igennem de sidste par års tid har haft 
nogle ærgerlige personsager. Det skaber en dårlig 
stemning, og den skal vi undgå. Der er i virkeligheden 
kun en rigtig måde at abstrahere os fra de få dårlige 
sager, og det er at bringe rigelige mængder af klubånd ind 

i vores aktiviteter, og derfor er det en glad formand, der 
tydeligt fornemmer den gode “undergrundsstemning” og 
kan skrive lederen til juli-bladet

Som nævnt indeholder bladet gode artikler, der oser af 
klubånd. I Viborg PH har man lavet det, der bedst kan 
betegnes som en “stafet-artikel”. Viborg PH er en lille 
forening, men hvor både aktive medlemmer og de, der 
aktuelt ikke træner med hund, tilbyder deres 
kompetencer for at afholde kåringskonkurrencer. 
Normalt vil vinderen af kåringskonkurrencerne så lave 
en artikel til bladet, men i forbindelse med 
kåringskonkurrencen var der 4 vindere, hvorfor de har 
lavet en fælles artikel. 
I område 5 har der været afholdt både 
lydighedskonkurrencer og prøvekåringer, og nye 
medlemmer beskriver oplevelsen af velvillige 
medlemmer og kompetente instruktører, der står klar til 
at hjælpe dem videre i arbejdet med deres hunde. 
At vi ikke lader os begrænse fremgår endvidere af en 
artikel, hvor der blev fundet løsninger på at 
gennemføre konkurrencer samme dag, som jagtsæsonen 
gik ind. Naturligvis vil I også kunne se sædvanligt mange 
gode billeder.
Nu lyser sommerens sol på os, og mens den traditionelt 
fortsat står højt på himlen, arrangerer Frederiksværk PH 
sjællandsmesterskaber for unghunde i Gilleleje. 
Der er en venlig invitation i bladet. 2 uger senere afholdes 
det årlige danmarksmesterskab i Ringsted. 
Sidste år lykkedes det os at afholde et meget 
veltilrettelagt DM under nogle meget svære vilkår, og jeg 
har tidligere givet en velfortjent og stor ros til 
arrangementet. I år arrangeres DM af en styregruppe, 
som er nedsat af hovedbestyrelsen. 
Der er lavet et flot forarbejde, og det er interessant at læse 
om, hvad man kan forvente sig af det kommende DM, 
uanset om man har kvalificeret sig til DM som deltager, 
eller om man i klubåndens navn har påtaget sig en af de 
mange hjælpeopgaver, som er nødvendige for 
afholdelsen af et så stort arrangement, eller man møder 
op som støtte og interesseret tilskuere. 
Alle skal være velkomne, og I kan læse mere om 
arrangementet på Facebook: 

PH DM 2021 I RINGSTED. 

Når vi nu taler om solen, der står højt på himlen, vil jeg 
afslutte lederen med at ønske en rigtig god sommer til 
Jer alle.
God fornøjelse med læsningen.

LaRS BRæMHøj
FoRMaND

leder
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Leder

Velkommen til DM

Program for DM

Patruljeklassen

Kriminalklassen

Vinderklassen

Sællands Mesterskabet for 
unghunde

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

forsidebilledet:
Fra træningsdag

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
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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velkoMMen til dM 2021

Klasseledere og godsejer

Styregruppen foran Svenstrup gods

Det er en fornøjelse og ikke mindst en stor ære 
at ønske alle i PH velkommen til DM 2021. 
I år er det en styregruppe nedsat af 
hovedbestyrelsen, der arrangerer DM, som 
afholdes i Ringsted på Midtsjælland. 

Indkvarteringen vil være på Scandic Hotel, hvor 
hele hotellet står til vores rådighed i weekenden 
24.-26. september. 
Der vil være mulighed for 2, 3 og 5 mands 
værelser. 
Hovedstandpladsen er 2 minutters gang fra 
hotellet, kun adskilt af Ringsted Outletcenter, 
hvor besøgstallet hver weekend er mange 
tusinde, så mere centralt kan det næsten ikke 
blive. Øvrige arealer er at finde max. 20 min. fra 
hovedstandpladsen bl.a. på Svenstrup Gods og 
Skjoldnæsholms arealer. 

Dette er også en kærkommen mulighed for at 
takke for den store velvillighed, der er vist 
derfra. 

Tusind tak for at I gør det muligt at afholde dette 
store arrangement. Styregruppen har lagt stor 
vægt på den sportslige del af DM, således at de 
deltagende hunde og førere får en stor oplevelse 
og nogle spændende øvelser i så optimale 
arealer, som det er muligt at fremskaffe. 

Klasselederne og klasseledernes assistenter 
er i en kaliber for sig – alle 6 er rutinerede og 
dygtige tjenestehundeførere som helt sikkert har 
udtænkt nogle sublime og spændende opgaver til 
glæde for alle de deltagende hundeførere. 

Ikke kun hundeførere skal have en god oplevelse 
til et DM! Også gæster og tilskuere skal have 
oplevelsen af et stort og veltilrettelagt DM. 
Derfor har vi i styregruppen også vægtet at 
hovedstandpladsen skal ligge så centralt, som 
det er muligt både i forhold til hotellet og tæt på 
bykernen, således vi på denne måde kan gøre 
opmærksom på, at vi- PH - er der – at PH findes. 

Vi profilerer os også bl.a. på FB: PH DM 2021 i 
RINGSTED og også medier som aviser og tv vil 
være på plads. At hovedstandpladsen er så
 centralt beliggende gør, at der i år vil være 
mange stadepladser, og i dem er der alt fra 
hundefoder, forsikringsselskaber, hundeudstyr, 
infobus, 

kaffevogn, ligesom der naturligvis er 
udskænkningsvogn, pølsevogn, grill mm.  
Og alt dette til meget favorable priser. 

Fredagens kammeratskabsaften bliver også værd 
at deltage i. Her vil der i år komme spændende 
underholdning samt god musik fra vores 
fantastiske DJ Frank. 
Vi opfordrer alle til at deltage også om fredagen, 
og det vil blive til en yderst rimelig pris. 

velkoMMen til dM
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Lørdag vil aftenens menu være en buffet, 
nærmere bestemt en Tapasbuffet!  

Det bliver spændende at se og høre, hvordan der 
tages imod dette. Søndag er det den store dag, 
hvor Danmarksmestrene bliver dyppet og hædret 
sammen med de øvrige præmietagere.  

Traditionen tro med medaljeoverrækkelse på 
hovedstandpladsen efter konkurrencens af-
slutning - jeg kan kun sige, at jeg igen i år 
glæder mig til denne del, som altid er festlig og 
fornøjelig. 
Senere på aftenen er der den store præmiefest på 
hotellet eller nærmere bestemt i Ringsted 
Kongrescenter (vis a vis hotellet) 

Her er der festmiddag med dertilhørende 
drikkevarer, og alle hundeførere i 
præmierækkerne samt de tre Danmarksmestre 
bliver igen hyldet på scenen på behørig vis. 
Og igen er det vores DJ Frank, der spiller op til 
dans, når desserten og kaffen er indtaget. 
– Det bliver et brag af en fest, så sørg for at du er 
en af dem, der deltager og er med til, at vi i PH 
også 
fremadrettet kan afholde vores DM på denne 
unikke måde. 

Både fredag og søndag er der ydermere et stort 
lotteri med utroligt mange præmier – fine 
præmier. Bl.a. kan nævnes et minicruise til 
Norge for 4 personer, hotelophold for 2 personer 
på valgfrit Scandic hotel, sække med hundefoder 
og mange andre flotte præmier, hvor mange af 
dem allerede nu kan ses på vores Facebook side: 
PH DM 2021 i RINGSTED.

Vi i styregruppen glæder os enormt til at se jer 
alle og vil gerne slå et slag for, at der kommer 
rigtigt mange PHmedlemmer til dette DM, så 
sørg for at profilere det i jeres afdelinger, således 
at alle medlemmer får mulighed for at opleve et 
DM, som et DM bør være. 

Der kan selvfølgelig også i år købes adgang til 
kammeratskabsaften om fredagen og 
præmiefesten om søndagen, også selvom man 
ikke man ikke bor på hotellet. 

Også dette er til en pris, hvor alle kan være med.  
Dette er virkelig en overvejelse værd.

På styregruppens vegne

STEN HoLST-CHRISTENSEN

ringsted 24 – 26 sePteMber



velkoMMen til dM 2021

Dansk Politihundeforening byder velkommen til Danmarksmesterskaberne 2021, der i år afholdes i 
det Midtsjællandske nærmere bestemt i Ringsted og omegn. konkurrencerne afholdes på Svenstrup 
Gods, Skjoldenæsholms arealer og omegn.

indkvartering.
Indkvarteringen vil i år være på Hotel Scandic i Ringsted på 2, 3 og 5 mands værelser. 
Det er tilladt at have hund på enkelte værelser mod en merbetaling. 

hovedstandPlads.
Hovedstandpladsen er beliggende ca. 300 m. fra hotellet, ved siden af Falck stationen. 
Her vil der være mange forskellige stande samt boder med mad og drikke, til meget rimelige priser.
Der kan betales med kontanter eller MobilePay.

besPisning.
Morgenmad foregår i hotellets restaurant, hvor middagen lørdag aften indtages. 
Kammeratskabsaften fredag og festaftenen søndag foregår i kongrescentret som ligger i forbindelse 
med hotellet.
Madpakker udleveres på hovedstandpladsen.

indMarch.
Indmarch vil foregå fra hotellet gennem Ringsted Outletcenter og til hovedstandpladsen. 
En tur på ca. 10 min. Her vil den officielle åbning af Danmarksmesterskabet foregå.
Dommere, figuranter, officials og tilskuere der ønsker at gå med, skal gå bagerst i optoget.
Der MÅ ikke nydes nogen former for alkohol under indmarchen. 

Herefter vil der være opstilling til fotografering i de respektive klasser. 

tilMelding.
Tilmelding skal foregå på Dansk Politihundeforenings hjemmeside
www.danskpolitihundeforening.dk
på tilmelding DM 2021 i Ringsted
Tilmelding vil være tilgængelig fra medio august måned.

Skulle der være spørgsmål dertil kontakt Lone Pridal på mobil 93 30 36 51 eller mail 
Lone.pridal@gmail.com

velkoMMen til dM
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klasseledere.

Patruljeklassen:
Klasseleder: Torben Dalsgaard Andersen
Assistent: Jens Christian Nielsen

kriMinalklassen:
Klasseleder: Mads S. Christensen
Assistent: Simon Skinnerup Knudsen

vinderklassen:
Klasseleder: Jan Verner Larsen
Assistent: Søren Bjeverskov

Priser:
Fuldt arrangement ved indkvartering
 på 2 personers værelse. Kr. 2.475,-

Fuldt arrangement ved indkvartering 
på 3 personers værelse. Kr. 2.330,- 

Fuldt arrangement ved indkvartering 
på 5 personers værelse. Kr. 2.280,- 

Middage fredag, lørdag og søndag kan tilkøbes 
separat. 

Der er ikke mulighed for tilkøb af enkelt
værelse.
Tillæg for hund på værelse Kr. 200,- for alle 
dage. 

kaMMeratskabsaften.
Gullasch gryde med grov mos og grøn blandet 
salat. Inklusive kaffe kKr. 125,-
Stort lotteri med masser af gode præmier.

Middag lørdag.
Tapas Buffet. Inklusive kaffe Kr. 225, -

Middag søndag.
Forret: 
Røget laks med rygeostecreme og rugbrødsknas.

Hovedret: 
Kalveculotte med urtebagte kartofler, lun salat 
af rodfrugter og bagte løg med fetadrys og 
kalvesky.

Dessert: 
Æbletrifli med makronskum og granatæble.

Drikkevare: Øl, vin og vand ad libitum gælder 
under middagen fra kl. 19.30 – 23.30 inklusive 
kaffe Kr. 650,-
Stort lotteri med masser af gode præmier.

Praktiske oPlysninger.
Sekretariat ligger på Falck stationen ved siden af 
Hovedstandpladsen. 
Se skiltning.
Madpakker udleveres på hovedstandpladsen. 
Madpakker til dommere & figuranter bringesud 
til de enkelte standpladser.
Facebook side PH DM 2021 i Ringsted

Der tages forbehold for ændringer. 

ringsted 24 – 26 sePteMber



fredag d. 24. sePteMber

12.00 Stævnekontoret åbner i hotellets reception.

14.00 Dommer og figurantmøder. afholdes i 
mødelokaler på Hotel Scandic.

15.00 Hundefører møder. afholdes i mødelokaler 
på Hotel Scandic.

16.25 Opstilling til indmarch. 

16.45 Indmarch. 

17.00 Åbning af DM 2021 v/formand 
Lars Bræmhøj og gæstetaler.

19.00 Kammeratskabsaften i Ringsted kongres-
center. Ligger i forbindelse med Hotel Scandic.  

lørdag d. 25. sePteMber

05.00 Morgenmad i restauranten frem til kl.
09.00

07.00 Konkurrencerne starter.

08.00 Boder m.m. åbner på hovedstandpladsen.

11.00 Madpakker kan afhentes ved 
hovedstandpladsen. 
Madpakker til dommere & 
figuranter bringes ud til de enkelte standpladser.

17.00 Sektionsmøder afholdes i mødelokaler på 
Hotel Scandic.

18.30 – 20.30 Tapas buffet i restauranten på 
Hotel Scandic.

søndag d. 26. sePteMber

05.00 Morgenmad i restauranten frem til kl. 
09.00

07.00 Konkurrencerne starter.

08.00 Boder m.m. åbner på hovedstandpladsen.

11.00 Madpakker kan afhentes ved 
hovedstandpladsen. 
Madpakker til dommere & figuranter bringes ud 
til de enkelte standpladser.

17.00 Danmarksmestrene kåres og døbes på 
hovedstandpladsen.

19.30 Gallamiddag i Ringsted kongrescenter. 
Ligger i forbindelse med Hotel Scandic.  

Mandag d. 27. sePteMber

07.00 Morgenmad i restauranten frem til kl. 
09.00

10.00 Tjek ud & tak for denne gang.

Der tages forbehold for ændringer.

PrograM for dM



9

Da jeg sidste år blev 
spurgt af Steen Holst om 
jeg kunne tænke mig at 
blive klasseleder ved DM 
2021, hvor sektions 1’s 
arbejdsudvalg skulle 
være klasseledere, kunne 
jeg selvfølgelig ikke lade 
denne spændende opgave 
gå fra mig. 
Jeg fikfornøjelsen af at 
være klasseleder i den 
største klasse, 
Patruljeklassen.

 Det er selvfølgelig en ære 
at få lov til at være med til at lave et DM. Jeg skulle 
så finde en assistent, og selvfølgelig skulle det være 
min gamle mentor og ven, Jens Chr. Nielsen, som jeg 
har trænet meget hund med, lavet mange konkurren-
cer, udtagelser og et DM 
sammen med. Jeg har netop i år været medlem i 
Dansk politiforening i 26 år. 
Jeg startede som hundefører i politiet den 1. 
november 1995 og blev som en selvfølge (det gjorde 
man dengang) medlem af Dansk Politiforening. 
Jeg blev medlem i Næstved afdeling, hvor jeg altid 
har været medlem. 
Jeg har været så heldig at have deltaget mange gange 
til DM. Jeg har både deltaget med hund, som dom-
mer og som figurant. Det har gjort, at jeg har lært 
rigtig mange dygtige hundeførere i Dansk 
Politihundeforening at kende og har set meget godt 
hundearbejde. Min bedste placering med hund ved 
DM er henholdsvis en 2. plads i patruljeklassen og en 
2. plads i Kriminalklassen. I 2015 var jeg klasseleder 
ved DM i Næstved i Kriminalklassen. Jeg har adskil-
lige gange arrangeret udtagelseskonkurrencer til DM 
for sektion 1. Jeg har endvidere deltaget flere gange 
til Nordisk Mesterskab, ligesom jeg har været med til 
at arrangere NM i Danmark 1 gang. 
I 2019 deltog jeg ved DM i Nykøbing for sidste gang 
med hund, idet jeg pr. 1. januar 2020 blev
narkohundefører. Jeg savner selvfølgelig de 
spændende konkurrencer med hund, men det er også 
hyggeligt at være med som dommer, tilrettelægger, 
figurant eller hjælper. Jeg har sammen med Jens Chr. 
forsøgt at lave nogle spændende og politirelevante 
øvelser, så hundeførere og hunde bliver sat på prøve 
og forhåbentlig får en rigtig god oplevelse med hjem. 
Jeg ønsker hermed alle rigtig meget held og lykke 
med udtagelserne og håber at se de 24 bedst place-
rede patruljehunde til DM 2021 med udgangspunkt i 
Ringsted. 

Jeg fik min første hund 
godkendt i politiet i 
Næstved politi i august 
1978. med 109 point. 
Der var ikke tiendedele 
dengang, så derfor 
kostede en lille 
skævsidning 1 point. 
Jeg har uafbrudt
gennem mange år haft 
en godkendt hund hver 
dag. Og har aldrig haft 
problemer med i 
perioder at have 2 
hunde. 

Den unge hund har lært af den gamle hund. 
Jeg har gennem mange år været træningsleder for 
Næstved politis hunde, og efterfølgende for 
Sydsjælland og Lolland Falster politi.

Jeg startede i 1977 i Næstved 
politihundeforening. 
Her blev jeg medlem af bestyrelsen, og var på et 
tidspunkt næstformand. 
Omkring 1995 flyttede jeg til Vordingborg 
området og flyttede samtidig til Vordingborg
politihundeforening. Her blev jeg på et tidspunkt
formand, og senere næstformand,hvilket jeg 
stadig er. 

Samtidig har jeg i en årrække været kåringsmand 
i Område 5. 

Jeg er netop med udgangen af april gået af som 
kåringsmand, hvilket nu varetages af Axel Ahm.

Jeg har altid deltaget i udtagelserne i sek. 1, og 
har ved DM enten deltaget med hund eller som 
dommer. 

Jeg har gennem mange år været dommer i alle 
klasser.

Klasseleder 
Torben D. Andersen

Klasselederassistent 
Jens Chr. Nielsen

velkoMMen til dM / Patruljeklassen

Patruljeklassen



Da jeg sidste år blev 
spurgt, om rollen 
som klasseleder i 
kriminalklassen ville 
være noget for mig, 
var jeg ikke i tvivl. 
Selvfølgelig, fordi 
det at tilrettelægge og 
forme netop denne 
konkurrence, er 
noget særligt. I år er 
det endda yderligere 
noget særligt, idet 

sektion 1 har påtaget sig opgaven med at stå i 
spidsen for alle tre klasser, og vi håber dermed, 
at opgaverne også kommer til at afspejle dette. 
Vi diskuterer jo i foreningen i øjeblikket, 
hvordan vores program skal se ud i de 
kommende år. Det er længe siden, vi har set 
store programændringer, og er tiden nu inde til at 
modernisere programmet? 
Jeg vidste, at jeg med dette års DM gerne ville 
vise, hvordan programmet i dets nuværende 
form også kan bruges til at lave nogle 
politirelevante øvelser, hvor både hund og fører 
bliver udfordret i en fælles opgaveløsning. 
Både som patruljehundefører i politiet, som 
medlem i PH, herunder i AU sek. 1 igennem 
snart en del år, mener jeg, at jeg er rustet til føre 
de 14 dygtige hundeførere igennem stævnet, 
således at alle får ”en på opleveren” og uanset 
den endelige placering stadig vil synes, at det har 
været en god oplevelse. 

Jeg har tidligere været assistent i samme klasse 
det år, hvor DM flyttede til Næstved. 

Jeg ved derfor, at der skal lægges lidt timer og 
tanker i projektet, men jeg glæder mig til at se og 
gense jer i år i Ringsted. 

Politiassistent Simon 
Skinnerup
Københavns hundesek-
tion Grp 2 hund “Pax” 
Mand, 32 år, gift, 2 
børn og bosiddende 
i Greve lidt udenfor 
København. Ansat i 
politiet 2011. 

Jeg har været hundefører siden august 2018. 
Før min ankomst til hundesektionen var jeg i
 “udrykningssektionen” i 3 år, hvor jeg blev 
uddannet til at håndtere og anholde farlige 
gerningsmænd, samt håndtere terror og andre 
alvorlige hændelser i hovedstadsområdet. 
Inden ovenstående var jeg på station city som 
beredskabsbetjent. Jeg har i min relativt korte tid 
som hundefører haft mange gode oplevelser med 
min politihund, Pax, som jeg fik nogle måneder 
før, jeg startede som hundefører. 
Han blev kåret/godkendt da han var 14 måneder. 
Et halvt år senere blev han mønstret i grp 2. 
Han er nu mønstret 3 gange, og vi træner ben-
hårdt frem mod en grp 1 mønstring til efteråret. 
Pax og jeg har prøvet lidt af hvert i vores tid ved 
Københavns politi - Alt fra gaderydninger ved 
demonstrationer/fodboldkampe til at fange 
grafittimalere og indbrudstyve og finde 
gerningsvåben i forskellige voldssager. 
Det er også blevet til en enkelt opklaring af en 
humanitær eftersøgning, hvor Pax fandt en ældre 
mand, der var gået i nedtrykt tilstand. 
Han havde været væk i ca. 8 timer og havde 
indtaget både piller og alkohol. 
Heldigvis fandt Pax ham liggende i et buskads 
inden han blev underafkølet

Klasseleder 
Mads Skorup 

Klasselederassistent 
Simon Skinnerup

velkoMMen til dM  / kriMinalklassen

kriMinalklassen
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Jeg startede min 
karriere i PHF i 1979 
som prøvemedlem. 
I 1980 fik jeg så mit 
medlemskab. Jeg 
havde overtaget en 
schæfertæve fra min 
far, og træningen 
toppede i 
kriminalklassen efter 
nogle år. 
Jeg tænker stadig 
tilbage på den tid med 

et stort smil på læben, når jeg tænker på min 
træner 
Elevator Benny, Fiske Poul og Kokke Børge. 
Alle 3 markante personligheder. I 1989 fik jeg 
stilling i Københavns Politihundesektion og 
startede min professionelle hundekarriere dér. 
Den har ført mig til en del deltagelser med og 
uden hund til vores DM, der første gang toppede 
i 2006 med et Danmarksmesterskab med Hr. 
Hansen og igen i 2018, hvor Enzo gjorde ham 
kunsten efter. 
Især de 2 hunde har lært mig meget.  
Hertil har jeg været områdeleder i område 6 for 
sektion 1 og i skrivende stund er jeg formand for 
AU1. 
Jeg sætter stor pris på det helt specielle forhold 
i vores forening, der gør, at vi kan inspirere 
hinanden mellem sektionerne og dyste mod 
hinanden på lige fod. 

Jeg var ikke i tvivl, da jeg blev spurgt om jeg 
ville være klasseleder i 
Vinderklassen til dette års DM og jeg glæder mig 
meget til at se løsningerne på opgaverne.

Jeg ønsker alle et rigtig godt DM 2021.

Jeg er blevet tildelt det 
ærefulde hverv at være 
klasselederassistent i 
Vinderklassen, hvor 
Jan Verner Larsen er 
klasseleder.

 Jeg kan love jer for, at 
han virkelig har lagt 
sig i selen for at lave 
en fantastisk 
konkurrence. 
Jan Verners ideer 
spænder fra mange år 

som tjenestehundefører 
over hans deltagelse i mange konkurrencer.
Så alt i alt er det en fornøjelse blot at komme 
med ”gode råd”, kigge oplæg igennem m.m. 

Jeg er blevet bedt om at præsentere mig selv: 
Jeg startede som patruljehundefører i 
Københavns Politis hundesektion i 1999, hvor 
jeg hurtigt fandt interesse for Dansk 
Politihundeforening. 
Jeg har deltaget i danmarksmesterskaber med 
samtlige af mine godkendte patruljehunde, hvor 
placeringerne har været meget blandede. 
Men hvert eneste DM har givet mig og mine 
hunde nogle fantastiske oplevelser og ikke at 
forglemme – venskaber for livet. I 2014 blev jeg 
specialhundefører og skiftede schæferhunden ud 
med en labrador. Dette er arbejdsmæssigt en ny 
verden, men en interessant måde at arbejde med 
hund på også. I min tid som tjenestehundefører 
har jeg været på adskillige kurser i ind- og 
udland, ligesom jeg har været med en del 
arbejdsgrupper på Nationalt Politihundecenter i 
Farum. (Kildegården). 
At være med til at udvikle hundesagen er en 
æresbevisning, jeg er meget stolt af. 

Jeg håber, I vil nyde DM 2021 lige så meget, 
som vi har nydt at lave det til jer. 

Klasseleder 
Jan Verner Larsen Klasselederassistent 

Søren Bjeverskov

vinderklassen

velkoMMen til dM  / vinderklassen



sj.Mesterskabet for unghunde

sjællandsMesterskabet for unghunde
søndag den 12. sePteMber 2021

Frederiksværk Politihundeforening inviterer alle lokalafdelinger på Sjælland, Øerne og Bornholm til 
at deltage i arrangementet, hvis formål er at finde den bedste hund i Unghundeklassen, samt at give 
ekvipagerne mulighed for at få konkurrenceerfaring som forberedelse til deres videre færden.

Hver afdeling i områderne 5, 6 og 7 må stille med 2 hunde i Unghundeklassen. 
Man forpligter sig til samtidig at stille med 2 dommere og 1 figurant til konkurrencen.
Kniber det med at finde disse i egen afdeling, er det selvfølgelig tilladt at låne i andre klubber.

Tilmeldingsskemaer er sendt direkte til hver lokalafdeling.

Konkurrencen afholdes på

firhøj
hillerødvejen 107
3250 gilleleje

• Mødetid dommere og figuranter: kl. 0730

• Mødetid hundeførere: kl. 0800

• Der vil være fuld forplejning til dommere og figuranter.

• Der vil være morgenmad til hundeførere, samt mulighed for køb af div. mad og drikke

• Tilmeldingsgebyr Kr.150,- indbetales ved tilmelding. 

• Fakta er sendt til afdelingerne.   

	

	



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

Kvalitetsemballager
og totale

emballagesystemer
til mejerier

og fødevareproducenter



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

dronninglund 

lokal konkurrence for unghunde og Patrulje hunde.
Søndag den 16. maj afholdt vi lokal konkurrence 
for unghunde og patrulje hunde. 
Der var 2 unghunde og 5 patruljehunde tilmeldt. 
Konkurrencen var tilrettelagt af Mette Thomsen.
Da jagten gik ind samme dag, blev konkurrencen 
afholdt i en indhegnet juletræsplantage, så var vi 
sikre på at hundene ikke kom til at genere jægerne 
og deres marker. Her var der plads til 
gerningssted, spor, rundering og øvelse 10.
Tak til alle dommere, figuranter og hjælpere for 
hjælpen, så konkurrencen kunne afvikles.

Stort tillykke til alle med resultaterne:

ungnunde:
1. Bettina Petersen og Møllers Nina 166,0 p
2. Louise Bergen og Froulund Leo 135,0 p

Patrulje:
1. Marianne Bredevang og Møllers Vinder 223,0 p
2. Peder Dahlgaard og Karlsens Eddy 205,5 p
3. Pauline Johansen og Møllers Vanja 204,1 p
4. Brian Kronborg og Glarbo Qudo 168,9 p
5. Birthe Hjersing og Kweos Duncan 168,2 p

Bettina får pokal for 1. pladsen - unghunde

Marianne får pokal for 1. pladsen - patrulje

Peder får pokal for 2. pladsen – patrulje
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billeder fra dagen:

Dommerne på rundering – 
Dorthe Nørgaard og Diana Bentsen

Pauline på rundering

Vanja søger gerningssted med hjælp fra Pauline

Brian stå vist og tænker 
”hvor er min hund”

Vinder på rundering
 

Marianne har travl med at følge efter Vinder
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lidt billeder fra træningen

Afdækning 

Vi skal lære at springe – del 1

Vi skal lære at springe – del 2

Vi skal lære at springe – 
så er Jette næsten kommet over

Hvis jeg står stille, så kan jeg 
nok hører Vinder mellem alle 

disse træer

Peder og Eddy søger gern-
ingssted

Afdækning Rundering – 
Gipsy har fundet en 

gummistøvle



V/kurt hedder Murer & Autoriseret Kloakmester v/kurt Sørensen,

Murer- og Kloakmester
Overmarkvej 91,
7840 Højslev
CVR: 34915326

Kurt: 29 44 78 44
Henrik: 40 83 32 89

kurt@kurt-sorensen.dk
www.kurt-sorensen.dk

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

Ibæk Strandvej 3

7100 Vejle

Tlf. 7572 0311  /  Tlf. 7583 8420

www.aagaardgruppen.dk

Et univers af tekniske løsninger

EL:CON Århus A/S
Tel 7222 0666
aarhus@elcon-as.dk
www.elcon-as.dk

Kompetent service 
- døgnet rundt

Tel 7222 0666

Flex Modul A/S
Parallelvej 5 • 7830 Vinderup

Telefon: 9744 2333
www.flexmodul.dk • info@flexmodul.dk

Modulbyggeri  siden 1994.



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

Endnu engang har der været afholdt kåring-
skonkurrence med Viborg PH som arrangør, hvor 
de ”nye” hunde med førere, fik en status på, hvor 
man egentlig p.t. befinder sig med henblik på 
kåring. – Nogle fik en pokal med hjem og alle en 
stak dommersedler, så man selv kan vurdere, hvor 
der måske skal gøres en ekstra indsats.

 – God sommer og fornøjelse med træningen.

kåringskonkurrence arrangeret af viborg Ph Maj - 
2021
Foto: Holgerd Virenfeldt, Viborg

Ann Steenberg Hansen og Brown Hunt’s Cæsar (Frodo)
Dansk Politihundeforening, Viborg Afd.109,1 point

 

Claus Thidemann og Havrevingens Pepsi (Pepsi),
Dansk Politihundeforening, Viborg Afd.105,7 point

 

Louise Andersen og Funder’s Ivan (Ivan),
Dansk Politihundeforening, Viborg Afd.104,6 point

Solveig Søvang og Billy (Billy), 
Dansk Politihundeforening, Viborg Afd.101,6 point
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kåringskonkurrence
- af 4 hf’er, viborg afd. 

I Viborg har vi en tradition om, at vinderen af en 
konkurrence gerne skal skrive et par ord til bladet 
men denne gang er vi så heldige at have hele fire 
vindere fra Viborg, så Holgerd opfordrede til en 
stafet.

Når jeg, Ann Steenberg Hansen, personligt tænker 
tilbage på dagen, så er der én ting der kendetegner 
den, nemlig sammenholdet.

Vi er jo en lille klub, så når fire HF stiller til en 
konkurrence, som skal arrangeres af egen klub, så 
betyder det mindre hænder til at hjælpe på dagen. 
VPH var da vist også lidt pressede, men det lykk-
edes fordi mange medlemmer virkelig gjorde en 
kæmpe indsats for fællesskabets skyld. 

Selv nogle medlemmer som ikke har været aktive 
med hund længe kom og hjalp til, alle udviste stor 
klubånd og viste hvor langt man kan nå, når man 
står sammen.
Vi var som nævnt fire HF fra VPH som stillede op. 
Vi har i nogle uger mødtes hver søndag og trænet 
programmet igennem. Vi har støttet hinanden, lånt 
udstyr af hinanden og i det hele taget fordybet os 
og engageret os i hinanden, med det formål at gøre 
”OS” bedre. Det synes jeg roligt vi kan sige er 
lykkes, eftersom vi fik de første fire pladser. 

Brown Hunt’s Cæsar træner bid

At få lov at føle sig stolt af sin klub, medlemmer 
og træningskammerater er kun noget man opnår, 
hvis man er så heldig at være en del af et 
sammenhold. Og hermed gives stafetten videre til 
Claus Thidemann: 
  
Jeg takker også for en fantastisk dag i hundenes 
tegn, hvor alt klappede som det skulle for Viborg, 
som var værten for kåringskonkurrencen
. Dejligt at så mange dommere, figuranter og 
medhjælper stiller op og gør det muligt for alle os 
HF’er, at få en super konkurrencedag.

Claus Thidemann og Havrevingens Pepsi, Spring

Skønt atter at prøve kræfter med en PH 
konkurrence med ny hund, specielt når
 resultaterne at tidens træning, med de bedste 
træningskammerater som i tider og utide har
hjulpet til, at det kunne udmøntes i et godt resultat 
på dagen. 

Claus Thidemann og Havrevingens Pepsi, Spor
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I skrivende stund er der ved at blive arrangeret 
prøvekåring for os 4, så vi fortsætter med 
kåringstræningen i vores lille boble og håber på 
det bedste :-)
 
Og hermed gives stafetten videre til 
Solveig Søvang:

Billy og jeg deltog i kåringskonkurrencen netop 
pga. fællesskabet og det, at ”nogen” troede på os.
Jeg er bestemt ikke konkurrencemenneske. 
Grunden, til at vi i dag er at finde i PH-regi, er øn-
sket om at være sammen med nogle brugshundee-
jere. Vi var gamle, da vi startede her. 
Billy er købt for at hverdagen skulle fyldes med 
andet end sygdom og holde mig i gang. Det gør 
han sit for.

Solveig Søvang og Billy, Spor

Billy har prøvet mange ting. 
Vi har bl.a. trænet sweissspor, nosework, rally og 
vi er blevet fascineret af mantrailling. 
Vores baggrund har ikke altid gjort det nemmere i 
PH-regi med et manglende konkurrence-gen og til 
tider modsatrettet baggrund. 

(Heller ikke for dem, som vi træner sammen 
med).

Solveig Søvang og Billy, modstop øv. 9

Vi kæmper derfor med kompromisset mellem; 
det vi har lavet før, drivet hos hund og fører og et 
konkurrenceprogram.
 
Der skal derfor lyde en stor tak til mine trænings-
makkere for deres tålmodighed, overbærenhed og 
vedholdenhed samt tak til alle, som bidrog til at 
gøre kåringskonkurrencen mulig.
Ikke bare mulig, men til en god dag.
 
TAK

Også Ivan og jeg takker for en dejlig dag i 
hundens tegn ved en godt tilrettelagt 
kåringskonkurrence med god gode arealer, skønne 
og engagerede dommer og figuranter, og ikke 
mindst en fin forplejning og alle de øvrige 
frivillige hjælpere :-)

Funders Ivan på spor
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Det er heller ingen hemmelighed at Ivan og jeg 
aldrig havde stillet i konkurrencen, hvis ikke det 
var fordi der i Viborg er en helt særlig klubånd, 
som gør at man hjælper og støtter hinanden. 
Således var det også på Anns initiativ at vi vist 
hellere måtte få lavet en træningsgruppe for os 4 
(Ann, Solveig, Claus og jeg). 

Formålet med træningsgruppen var at holde hi-

nanden op på målrettet træning af så vidt muligt 
hele kåringsprogrammet hver gang, og dykke ned 
i de individuelle udfordringer hos den enkelte 
ekvipage.

Så tak for hjælpen til alle, som har brugt tid og 
energi på Ivan og jeg.

aktivitetsPlan for oMråde 2 – resten af 2021
28. august  Kriminal udtagelse  Grenå
29. august  Vinder udtagelse  Aarhus
5. september  Patrulje udtagelse  Randers
12.september  Jysk mesterskab Unghunde Silkeborg
24 – 27. september Danmarksmesterskabet Ringsted
7. november  Unghunde oprykning  Herning
3. oktober  Bystævne Unghunde  Morsø
17. oktober  Elitehundestævne  Silkeborg
19. november  Natøvelse   Aarhus
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fællestræning i randers Ph 15. Maj 2021 ved forenin-
gens klubhus
Foto: Bo Johansen, Randers
dagens teMa var soM det freMgår af fotos 
–træning af  byttedrift
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info@kp-sikring.dk www. kp-sikring.dk
Ejby Industrivej 109, 2600 Glostrup

TOTALAFFALD

TOTALAFFALD ApS • Amager Strandvej 232 • 2300 København S
Telefon: + 45 43 69 49 79 • E-mail: mail@totalaffald.dk
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Tvilling VVS ApS
Valhøjs allé 155
2610 Rødovre

Tlf: 70 27 40 10
E-mail: mail@tvillingvvs.dk

www.tvillingvvs.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

TLF: 74 67 24 62
Kometvej 26B, 6230 Rødekro
Email info@byggeriforpengene.dk

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

Tarpvej 19
6870 Ølgod
Telefon: 40 30 85 20

www.maler-gulv.dk
E-mail: jan@maler-gulv.dk



Petersmindevej 2 • DK-5000 Odense
tlf. 65 917 917  web: det.dk  mail :det@det.dk

Dansk El & Teknik A/S
Autoriseret El-installatør

GRØNVOLD & SCHOU A/S

www.gogs.dk
Sorøvej 19 - 4200 Slagelse
58 55 44 00 

DPA Entreprise ApS

+45 2031 0068 
Trælløsevej 70 C 
4160 Herlufmagle
www.dpa-e.dk

Entreprenør - Aut. Kloakmester

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
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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

holbæk afdeling

så koM vi i gang igen Med lydighedshold

Som alle andre afdelinger har vi holdt vejret, ikke 
kun om vi måtte starte træning og 
konkurrencer, men også om vi måtte starte 
afholdelse af lydighedshold. 
Lydighedsholdet med start i april kunne heldigvis 
blive til noget da forsamlingsforbuddet blev hævet 
til 50 personer udendørs. Derfor valgte vi at lukke 
for tilmeldinger så vi kunne tilpasse antallet inkl. 
instruktører og med alle de tiltag ift. Corona, som 
var muligt for at kunne afholde kurset trygt. 

Og sikke en glæde både for instruktører og 
deltagere. Mange af deltagerne er gengangere og 
det er noget de ser frem til de to gange om året vi 
afholder lydighedshold. 
Det blev taget godt i mod af alle og alle gjorde 
hvad de kunne for at holde afstand og spritte af 
mm. 
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Det hele sluttede som altid af med en diplomtest i 
de øvelser der er i lydighedsdelen af programmet 
– dog med en anden afslutning for hvalpeholdet. 
Det var en god dag med masser af deltagere fra 
holdene og vejret opførte sig pænt. 

Nu glæder vi os til at afholde lydighedshold igen 
til august forhåbentlig uden alt for mange 
restriktioner ift deltagere. 

Og vi glædes selvfølgelig også over at vi er
kommet i gang med prøvekåringer, konkurrencer 
og alt den anden træning, som ofte er en stor del 
af os der er bidt af en gal træningshund.  

nykøbing f. afdeling
træningsdagen i Ph ringsted 1.5.2021

Først og fremmest vil vi gerne takke PH 
Ringsted for en helt igennem velplanlagt og 
veludført træningsdag den 1. maj 2021. 
Det skulle vise sig, at dagen til fulde var værd at 
stå op klokken 4 om natten for ;-). 

Vi er 2 novicer ud i PHs træningsregi og vi har 
ladet os forstå, at dette engagement er det første af 
sin art. 
Det kan man godt være stolte af i Ringsted, for set 
fra vores synsvinkel kørte det perfekt. 
Fra morgenstunden blev vi mødt af instruktører 
der med det samme anviste os til den rette 
træningsplads (Rundering var opdelt i flere hold 
forskellige steder i skoven). 
Morgenmaden stod klar og snakken gik hyggeligt 
mellem deltagerne, hvilket er en god oplevelse for 
os nye der ikke tidligere har deltaget i 
konkurrencer eller lignende. 
Så her er også ros til deltagerne, der på trods af 
at mange har mødt hinanden før, havde en åben 
dialog med alle. 
 

Instruktørerne til rundering var meget kompetente 
og var hurtige til at finde frem til den enkelte 
hund/hundeførers niveau/behov. Lidt ærgerligt, at 
ikke alle deltagere havde modtaget opfordringen 
om, at indsende oplysningerne på forhånd, men 
det klarede instruktørerne på bedste vis og vi kom 
hjem med masser af ny viden og gode råd 
målrettet til den enkelte. 
Læringen gik ikke kun på ens egen hund, men ved 
at følge de andre hundeførere og hunde og lytte 
til instruktørernes feedback, kom der yderligere 
viden i rygsækken. 
Formiddagens træning blev afsluttet med en 
evaluering hvor både instruktører og deltagere 
kunne give udtryk for deres oplevelse. 
 
Opdelingen til frokost fungerede også fint, alle 
fandt hurtig ud af hvor de skulle være og igen var 
der en fornemmelse af god planlægning der også 
tog højde for Corona restriktionerne. 
 
Om eftermiddagen deltog vi i sportræning og 
endnu engang fik vi en oplevelse af yderst 
kompetente instruktører, der havde planlagt hver 
deres del af træningen, således at vi som deltagere 
fik det optimale ud af det. 

Først fik vi en fælles teoretisk gennemgang, som 
lagde op til det, vi skulle afprøve efterfølgende, 
og selv om det var teoretisk tungt stof, blev det 
præsenteret i en form der gjorde lettere at forstå. 
Og på trods af at sportræningen skulle foregå et 
stykke væk fra klubhuset og at selve 
træningen blev opdelt i hhv. “Opsøg”, “Spor” og 
“Gerningssted”, så formåede instruktørerne at 
gennemføre hver deres seance, så vi kom hjem 
med masser af ny viden, støtte og inspiration til at 
fortsætte træningen med vores hunde. 
Som afslutning på dagen var kaffe og kage 
selvfølgelig også klar, da vi var færdige med 
træningen - et helt igennem gennemført 
engagement Også denne del blev afsluttet med en 
fælles evaluering. Og også her var der kun ros fra 
deltagerne. 
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Vi skal være ærlige at sige, at inden vi tog hertil, 
tænkte vi på, hvad vi ville få ud af dagen. 
Som (nye) medlemmer i PH Nykøbing Falster er 
vi meget privilegerede idet vi har yderst 
kompetente instruktører og medlemmer der 
velvilligt stiller op og hjælper os i det daglige. 
Men med dagens engagement oplevede vi, både at 
få tingene fortalt på en anden måde, hvilket i sig 
selv er godt, da det hjælper én til at blive bevidst 
om, hvorvidt man forstår teorien, men vi fik også 
masser af ny viden og inspiration med hjem, så 
stor tak for en god og lærerig dag. 
 
KENNETH øSTER oG aNNETTE GREISEN

næstved afdeling
standPunktsPrøve d. 29. Maj

Den 29. maj var der 10 friske hundeførere som 
mødt op i klubhuset og meldte klar til 
standpunktsprøve. 
Der strømmede også dommere og figuranter til og 
selv flaget var hejst. 

Flaget var hejst. Solen skinnede og det kunne kun blive en god 
dag. :-)  (ironi kan forekomme, for nogen havde glemt flaget)

Der var 3 standpladser på dagen og hundeføreren 
blev delt op i 3 hold. 
Hvert hold kørte til hver sin standplads og i
 rækkefølge kom de igennem øvelsen/øvelserne på 
standpladsen. 
Der blev snakket og hygget mens man ventede på 
hinanden.

Jeg var ude og dømme spor og så meget fint 
hundearbejde. Der var også lidt tid til at skyde et 
par billeder af spor opstart.

Mogens og Figo

Helle og Echo

Tommy og Ingo
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Område 5 31

Jan og Gonzo

Jesper og Feo

Resultaterne læses op. 

De 3 hundeførere som bestod standpunktsprøven og er indstillet 
til prøvekåring. Fra venstre Henrik G., Henrik T. og Mette. 

Nr. Hundefører Hundenavn Point

1 Henrik Taulow Kennel Ny Hund Boss   (bestået) ...............................................100,7
2 Henrik Gehlert Kennel Karma Vom   Altdeutchen Eck (bestået) .......................96,7
3 Mette Sarka Kennel Korskilde Coco (bestået) ...............................................96,1
4 Mogens Borkfelt Kennel Møller Figo (ikke bestået) .............................................93,4
5 Jesper K. Hansen Kennel Møller Feo (ikke bestået) ..............................................91,4
6 Benny Pedersen Kennel Møller Fenja (ikke bestået) ............................................88,1
7 Tommy Andersen Kennel To-fast Ingo (ikke bestået) .............................................87,4
8 Jan Jensen Kennel Møller Gonzo (ikke bestået) ..........................................83,3
9 Helle Grenaae Kennel Working malinois Echo (ikke bestået)...........................80,1
10 Bodil Hansen Kennel Fuglsangs Celina (ikke bestået) Stillede ikke i stop ......70,4

Det var en super hyggelig dag, både pga. den gode stemning ude på standpladsen, men bestemt også 
når man kom hjem til klubben hvor mange ud over deltagere, var mødt op. 
Der var snak og hygge og liv i klubben igen efter lock down. 

Da dagens point var talt sammen kunne resultaterne offentliggøres. 
Tillykke til alle med nogle fine resultater og tillykke og pøj pøj til Henrik G. Henrik T. og Mette med en 
bestået standpunktsprøve. 
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Køb af ejendomme og projektudvikling

Tolstrup F. & Co.
Autoreparation

Firskovvej 8, 2800 Kongens Lyngby

Tel. 39 62 30 06

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

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

Kalkgravsvej 20 . 4000 Roskilde

Hundepension til salg 
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DANSK MILJØFORBEDRING A/S
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Telefon: +45 7070 2480
E-mail: info@damifo.dk

VIGGO PETERSENS 
Eftf. A/S

Letlands allé 3 opg. 47
2630 Tåstrup

A/S MOVE IT
Fabriksparken 8 B • DK-2600 Glostrup • Denmark
Ph.: +45 70 20 15 66 • Fax: +45 70 20 15 65

T.T. Anlægsgartneri
Skelvej 8, 2640 Hedehusene

+45 23 32 98 95



34

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
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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
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Carsten Steen Hansen
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Tlf. 42 64 47 33
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Palle Lorentzen
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gmail.com

Jan Binger Lindgaard 
Lærkevej 24
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Jan Verner Larsen
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janverner@msn.com
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8600 Silkeborg

frederiksværk 
flytteforretning 
 3370 Melby

DH-Auto  
4970 Rødby

revisorsaMarbejdet aMager - 
www.revisaMaMager.dk
2770 Kastrup

arkitekt Michael krogsbøl 
andersen  
3500 Værløse

rye's MalerfirMa 
2670 Greve 

albertslund sMede & 
Maskinværksted 
2640 Hedehusene

www.teMPo-baade.dk  
2635 Ishøj

kleMco service 
2730 Herlev

PræMal industrilakering a/s
2860 Søborg

a.c. ørssleff chartering a/s 
2970 Hørsholm

cj gulve 
4060 Kirke Såby

kjb 
3300 Frederiksværk

lavMands last & 
karrosseri a/s  
4100 Ringsted

nv3 aPs 
4700 Næstved

dansk kliMa center aPs
4700 Næstved

scanseason a/s 
4700 Næstved

kenns biler & både 
4683 Rønnede

j. P. storkøkken service
4200 Slagelse

fyns gartneriMaskiner a/s
5600 Faaborg

koruP vvs 
5200 Odense V

intension a/s 
6200 Aabenraa

serridslev tanktransPort a/s
8300 Odder

dan cake a/s 
7323 Give

bodotex a/s 
7100 Vejle

lM lagerhotel 
9632 Møldrup

borkes entrePrenør aPs 
8600 Silkeborg

vesterbo huse a/s 
8362 Hørning

M. j. trading & shiPPing aPs 
9000 Aalborg

rørholt Maskinsnedkeri
9330 Dronninglund



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

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

Vi kan tilbyde dig et gratis Forsikringstjek
- hvor vi kommer hele vejen rundt om dine behov for 
forsikringer. Ring til os på 66 12 94 48 - og bagefter 
kan du læne dig tilbage og nyde sommeren.

         Rigtig god sommer!

Tid til at koble af!
Sådan er det, når du har styr
på dine forsikringer...

Madopskrifter og fortællinger
af danske musikere

Benjamin Koppel • Ebbe Munk • Hanne Fischer
Jepser Juul Windahl • Kirsten Siggaard

Marie Carmen Koppel • MC Einar • Niklas Lykke
Nulle • Sussi og Leo • Thomas Dannemand


