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a triP down ”MeMory lane”
 
I en ferieperiode er mulighederne mange. Vejret viser sig periodevist fra den 
rigtige pæne side og forsøger at trække en ud i varmen, mens fjernsynet lokker 
en til at blive indendørs og kigge på trivielle genudsendelser og de olympiske lege 
fra Tokyo. 
Sidst men ikke mindst står der formentlig en kontinuerligt logrende 4-benet ven 
med mod på træning og nye udfordringer, uanset om solen skinner eller om regnen 
siler ned.
 

Det er tilsyneladende det sidste, vi bedst kan lide. I hvert fald kan I læse denne gang om rigtig mange flotte kårin-
ger ude i det ganske land, hvor det sædvanen tro nu er kommet livlig gang i aktiviteterne. Ud over hunden, som 
naturligvis er det vigtigste arbejdsredskab, lader det til at rigtig mange også vælger at medbringe kameraer, for der 
bliver taget et væld af rigtig gode fotos, der krydrer de gode artikler, og det skal I endelig blive ved med. 
En ting er at sidde og læse en god artikel og forestille sig, hvordan det er foregået i virkeligheden. 
Ligeså snart man får et billede på begivenheden bliver oplevelsen af en artikel bare så meget større, og derfor skal 
opfordringen fortsat være at skrive om de mange gode oplevelser og forevige dem i bladet. 
 
Der er nemlig langsomt ved at dukke en ny trend op, som helt sikkert har sit udgangspunkt i en tid, hvor corona-
restriktioner satte en bremser for foreningens aktiviteter. Når der ikke var noget nyt at skrive om, tog man ”a trip 
down Memory Lane”, hvor gamle oplevelser og billeder blev revitaliseret, og er der noget skønnere end at sætte sig 
ned med gamle minder og tænke sig tilbage til tidligere tiders bedrifter. Det synes jeg ikke, og det ud til, at andre 
i foreningen også er faldet for den oplevelse. I bladet kan I denne gang følge med i nogle interessante analyser og 
grafer omkring udtagelse i vinderklassen i perioden 1995-2020. 
Det er en rigtig god ide. Lad os prøve at være fælles om at opleve nutiden, men også fortsætte trenden med at lave 
nogle genudsendelser fra fortiden. Nemlig genudsendelse af billeder og historier, der kan tegne lidt historik op for 
os stakler, der ikke havde indsigt i Dansk Politihundeforenings virke for 10 år siden.
 
Ud over kåringer og en masse gode billeder er der også en række sommerhilsener, og så har der generelt været en 
stor helhedsfølelse i DPH i løbet af sommeren. Grenå PH har gennemført en fællestræning for medlemmer på tværs 
af områderne, hvor man kunne komme med sin hund og træne sammen med andre i nye omgivelser, og med nye 
instruktører der havde nye øjne på træningen. Et rigtig godt initiativ. 
I kan også læse, hvordan man kan vælge at tage på sommerferie i den helt anden ende af landet og alligevel kan 
ringe til et område og få lov til at træne med dem, når man nu alligevel er på ferie i området. Det er lige præcis 
den ånd, som vores forening skal repræsentere. Et godt sammenhold hvor det at være medlem af DHP er noget 
man er stolt af, og hvor vores fælles formål er at træne hund og hjælpe os selv og hinanden til bare at blive bedre 
og bedre til det.
 
Når man så er blevet rigtig god, kan man anvendes til mange nyttige ting. Endnu en gang har vores hunde stillet 
til assistance for en borger. Borgeren havde lagt sin styrthjelm fra sig, og da han igen skulle hente den, kunne han 
ikke huske, hvor hjelmen var blevet lagt. Vi leverede straks assistancen og hvordan det endte kan I læse om i bladet.
 
Nu nærmer sig tiden til afholdelsen af foreningens danmarksmesterskab i Ringsted den 24. – 26. september. 
I kan læse lidt nærmere informationer omkring afholdelsen af DM, som vi traditionen tro glæder os meget til. 

God fornøjelse med læsningen.

Lars Bræmhøj
Formand.
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Leder

Vemkommen til DM 2021

Program for DM 2021

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

forsidebilledet:
Der søges på marken.

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. 2Mb  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

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 re-
spektive 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

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
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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,- 

I fuldt arrangement er der inkluderet 3x overnatning 
inklusive morgenmad, middag fredag, lørdag, 
festmiddag søndag, samt madpakke lørdag og søndag.

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

Middage fredag, lørdag og søndag kan tilkøbes separat. 

Der er stort lotteri både fredag og søndag aften. 
Med meget flotte og store præmier. 

kaMMeratskabsaften.
Gullasch gryde med grov mos og grøn blandet salat. 
Inklusive Kaffe kr. 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 bringes ud til de 
enkelte standpladser.

Facebook side PH DM 2021 i Ringsted

Der tages forbehold for ændringer. 



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 CPI 
Lars Bræmhøj og Politihundetjenesten v/ VPI 
John Jensen

19.00 Kammeratskabsaften med underholdning 
i Ringsted kongrescenter. 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 2021



Ved Fjorden 20 - 4700 Næstved

Tel. 55 75 08 00 

www.affaldplus.dk

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. 

HÅRLEV SMEDE OG 
MASKINVÆRKSTED APS

Haarlev Bygade 28, 4652 Hårlev

Tlf: 20326178
lars@haarlevsmeden.dk

Finn Olsen VVS A/S • CVR: 2063 8087
Salbjergvej 35, 4622 Havdrup  •  Tlf.: 46 18 57 90

En del af lokalsamfundet siden 1974

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

LÅS.DK A/S
Roersvej 37• 5000 Odense C
Tlf: 66 12 68 15
CVR-nr.: 42783110
kontakt@laas.dk

Din lokale låsesmed i 
Odense – Nyborg – Svend-
borg – Fredericia – Kolding 
har alt i låse og sikring.

MODERNE 
DYREKLINIKKER 

& HOSPITALER

DØGNVAGT 
365 DAGE 
OM ÅRET

24t

www.evidensia.dk

Solvangsvej 15 - 4681 Herfølge

Tlf. 56 25 05 00 - Fax 56 25 05 10

www.scandiloc.dk - info@scandiloc.dk



Din alsidige  
samarbejdspartner 
i byggeriet



Bellingevej 67, 5250 Odense SV
TELEFON: 20 25 40 90
EMAIL:billesoe@live.com

DANMARKS BILLIGSTE 
SMEDEJERNSPORTE

Rughøjvej 11, Bellinge 5250 Odense SV

Tlf.65 96 17 81

www.bygma.dk

TEKNIQ Kvalitet ApS
Billedskærervej 17, 5230 Odense M
Tlf +45 51 37 69 21
CVR 30 24 37 57
info@tekniqkvalitet.dk

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

  · Vinyl i bade-/vådrum 

· Trægulve 

· Laminatgulve

· Gulvslibning/afhøvlning m/lak eller olie

· Lakering - Lud - Sæbebehandling

· Gummigulve 

· Epoxy gulve · Epoxy gulve 
 

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

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

TC-GULVE A/S
TÆPPE CARLSEN

TC-GULVE TÆPPE CARLSEN A/S



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

oMråde turnering for
kriMinal- og vinderhunde

Søndag den 01.08.2021 afholdt PH Dronninglund 
Område turnering for Kriminal- og Vinderhunde, og
 tilrettelægger af turneringen var Marianne Bredevang.

Da det var en Område turnering må der gerne fifles lidt 
med øvelserne, og det havde Marianne gjort, så det blev 
en noget anderledes dag for de 5 hundeførerne og deres 
hunde.

Øvelserne var fordelt ud på 4 baner, og der var ingen 
oplysninger om, hvilke øvelser, der var på hvilke baner 
– spændende.

bane a – klubbens lydighedsbane 

Her blev øvelserne lavet i denne rækkefølge:
Øvelse 10 – 4 min. stoppet
Øvelse 6 – cykeløvelsen
Øvelse 5 – afdækning

bane b – en stor græsMark

Her blev øvelserne lavet i denne rækkefølge:
Øvelse 2 – apport – genstanden var en ishockey puk
Øvelse 7 – gerningssted – gerningsstedet havde en størrelse 
på 4 x 100 meter

bane c – en stor stubMark

Her blev øvelserne lavet i denne rækkefølge:
 Øvelse 11 – frygtløshed for slag
Øvelse 3 – halsgivning
Øvelse 8 – spor

bane d – skov Med P-Plads

Her blev øvelserne lavet i denne rækkefølge:
Øvelse 1 – fri ved fod
Øvelse 9 – rundering – her var genstandene en ishockey 
hjelm, ishockey trøje, ishockey stav og en levende figurant, 
som var siddende

Stort tillykke til alle med resultaterne:

1. Heidi V. Søndergaard 
 med Møllers Nabiha, Brovst 218,1 p
2. Pia Lund Klitgaard 
 med Møllers Tessa, Dronninglund 216,9 p
3. Henrik Buchardt 
 med Schæfergaarden Aslan, Brovst 192,8 p
4. Mette Thomsen 
 med Møllers Gipsy, Dronninglund 192,3 p
5. Carsten Svendsen 
 med Schæferhaven Diego, Vendelbo 190,0 p

Heidi får pokal for 1. pladsen

Pia får pokal for 2. pladsen



område 1

Område 1 11

Heidi og Nabiha, Pia og Tessa, Henrik og Aslan, Mette og Gipsy, 
Carsten og Diego

Og mad skal der også til – det var byg selv burgere og is 
til dessert.
Tak til køkkenpigerne Pauline og Birthe

Alle har vist fået det de kunne spise

billeder fra dagen:

Grillmesteren Birthe Køkkenpigen Pauline

Heidi og Nabiha har fanget 
figuranten Birger i øvelse 10

Heidi og Nabiha i cykeløvelsen

Mette og Gipsy på det lange 
gerningssted

Henrik og Aslan i gang med 
øvelse 11

Figuranten kommer frem Og Aslan får fart på



område 1

dronninglund 

kåring
Søndag den 04. juli 2021 havde vi 1 hundefører til kåring 
i Hjørring.
Jesper Andersen fik kåret Working Malinois Boss med 
109,5 p. 
Stort tillykke til Jesper – super flot.

Jesper og Boss

oMråde turnering for kriMinal- og vinderhunde
Søndag den 01. august 2021 havde vi 2 hundefører med 
til Område turnering for Kriminal- og Vinderhunde i 
Dronninglund.

Det blev til en 2. plads til Pia Lund Klitgaard med 
Møllers Tessa, og en 4. plads til Mette Thomsen med 
Møllers Gipsy – stor tillykke til begge hundefører og deres 
hunde – super flot.
Tak til Marianne Bredevang for en rigtig god konkurrence.

Pia og Tessa, Mette og Gipsy

Figuranten er fanget Indtransport

Henrik og Aslan i øvelse 3 
halsgivning

Henrik og Aslan gør klar til 
spor

Heidi og Nabiha går lydighed 
på p-pladsen i kanten af

 runderingsarealet

Mere lydighed



område 1

Område 1 13

hjørring 

kåring
Søndag den 04. juli 2021 afholdt PH Hjørring kåring. 
Der blev 3 hundehøre fra PH Hjørring og 1 hundefører 
fra PH Dronninglund kåret.

Torben Brøsted PH Hjørring fik kåret: 
Team Trion’s Isla med 102,0 p

Marian Lottrup PH Hjørring fik kåret: 
Bayogi Ginny med 99,3 p

Morten Jørgensen PH Hjørring fik kåret: 
Bayogi Gabbi med 98,7 p 

Jesper Andersen PH Dronninglund fik kåret: 
Working Malinois Boss med 109,5 p 

Stort tillykke til jer alle 4 med kåringen
 

Torben og Isla Marian og Ginny

Morten og Gabbi

Translatør
Richard Bunimowicz

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

TOTALAFFALD

TOTALAFFALD ApS • Amager Strandvej 232 • 2300 København S
Telefon: + 45 43 69 49 79 • E-mail: mail@totalaffald.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

kære læser

I område 2 var der tidligere en fast årlig tradition, hvor 
man som hundefører mødte ind allerede fredag
 eftermiddag og trænede igennem indtil søndag sidst på 
dagen. Det eneste man skulle fokusere på var træning med 
sin egen hund. Forplejning og indkvartering var der andre, 
der havde styr på.
Man blev delt op i hold alt efter hvilket niveau, man var på 
og kunne derefter tilbringe hele weekenden i selskab med 
”ligestillede”. Udover at være sammen med en helt masse 
gode kammerater fra andre klubber og deres hunde, blev 
der stillet ”en anden træner” rådighed end den daglige, 
hvilket bevirkede at man fik ”nye øjne” til at se på sit 
træningsforløb, hvilket jo kan være sundt en gang imellem.
Alle var stopfyldte med gode minder og erfaringer, når de 
tog hjem med en meget træt hund.
Det forlød at mange hunde sov i flere døgn efter!
I mangel af den store fællestrænings weekend er der flere 
klubber, der går sammen og arrangerer en 
dags-fællestræning på kryds og tværs af bygrænserne.
Grenaa PH tog initiativ til at invitere til fællestræning 
søndag den 13.juni. Her mødtes klubberne fra Århus, 
Silkeborg, Randers, Odder til en dejlig træningsdag.
Læs her om de oplevelser Ann Steenberg Hansen havde 
undervejs i træningen – godt suppleret med fotos fra da-
gen, - med Ulla og Bo Johansen, Randers PH som kamera,- 
og hundeførere. Som det fremgår af billederne var humøret 
højt og vejret et rigtig dejligt hundevejr.
Desværre har det ikke været muligt at give alle fotos un-
dertekster, så lad dem tale for sig selv.

God fornøjelse med læsningen om fællestræningen i 
Grenaa
Grethe schneLL områderedaktør

fællestræning i grenå
- aF ann steenBerG hansen, ViBorG – 
Fotos ULLa oG Bo johansen, randers

Ulla Johansen og Hilma fra Randers PH er klar til 
dagens program

Den 13.juni havde Grenå PH taget initiativ til en omgang 
fællestræning i området, i håb om at andre fremover vil 
arrangere en lignende dag. Jeg var så heldig at deltage og 
fik rigtig meget med hjem i rygsækken.

Personligt synes jeg, at ideen bag arrangementet er alle 
tiders, for det er altid udviklende med fremmed areal, nye 
figuranter og nye øjne på ens træning. 
Desuden har vores sociale samvær med andre i området i 
en lang periode været meget begrænset grundet 
COVID-19, så det var ekstra dejligt endelig, at mødes med 
alle hundetosserne igen. Alt i alt var det bare en super 
hyggelig og lærerig dag, som jeg vil gøre mit for at “betale 
tilbage”.

Vi havde Jim som træningsleder, og han havde heldigvis 
tilrettelagt dagen, så der hele tiden var noget at gå i gang 
med. 



område 2

Område 2 15

rundering

Ann Steenberg Hansen, Solveig Søvang med Billy og Jim Trane

Jim havde lagt en patrulje plus runderings bane til os i 
skoven og gik troligt med hver enkelt hf og gav gode råd, 
ud fra hvad han observerede. 

Jim lagde især vægt på at lære os at have mere fokus på 
vinden, at holde godt øje med vindfæller såsom grøfter, 
meget tæt skov kontra åbent areal mm - og at bruge vinden 
hensigtsmæssigt. 

Der er kø ved runderingen

Da Frodo og jeg var færdige med at rundere, gik jeg med 
på to af de andres runderinger, for jeg synes, det er 
lærerigt at observere andre og det var spændende at høre 
Jims forskellige råd. 

BIL-DEMONTERING DANMARK
 

KØBENHAVN   TLF. 36449914
SJÆLLAND        TLF. 44409914
FYN                     TLF. 63109162
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feltsøg
Nogle benyttede sig af lejligheden til at gå det fælles felt, 
som Jim også på forhånd havde lagt til os.

Vi fik også prøvet det, som man i Grenå vist nok kalder 
en stjerne rundering? 

 Det var flere forskellige døde genstande, som var lagt ud, 
således så man bare kunne stå på samme sted i midten og 
sende ens hund rundt. 
 Super nemt hvis man er dårlig gående eller ikke har så 
meget plads og tid til rådighed. 

Tiden fløj af sted, og pludselig var det middag, så vi 
nåede desværre ikke de planlagte øvelse 10ér stop, men 
til gengæld var jeg så privilegeret lige at nå lidt lydighed 
på pladsen ved Grenås klubhus, inden maden var klar. 

Jeg fik både prøvet deres springbræt og fik feedback på 
fri ved fod øvelsen af to hjælpsomme holdkammerater.
 (Julie og Claus) 
Det var skønt at de ville engagere sig og de så noget, som 
jeg ikke tidligere er blevet gjort opmærksom på. 
Det er jo netop fordelen ved at træne med nogen, som man 
ikke plejer at træne med. 

Til slut nåede jeg nåede også lige at prøve cykeløvelsen 
under kyndig guidning af Carsten.

Bo Johansen og Cody i gang 
med feltsøg

Hvad har du der Cody?

Jamen det er jo en fin 
lille skrue!

Man skal lægge sig og 
markere genstanden

 Claus: Det handler om 
samarbejde

Måske en ide med en ny 
”konkurrence-kasket”
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frokost
Kim var så sød at grille pølser og brød til os alle, så det 
var en herlig frokost som blev nydt udenfor, for selv godt 
vejr havde de gæve folk sørget for.

sPor
Herefter stod den på sportræning og jeg var så heldig, at 
to var friske på at bytte spor. Det er jo med at benytte sig 
at muligheden for at få fremmedspor.

Fint sporareal klar til brug

Jim forklarer sporteknik ”Dommerne” er på plads

Billy og Solveig Søvang på 
spor

Pyha, det var godt nok hårdT
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øvelse 11 -stoP

Til slut tilbød David at lave bid med os. Når man har en lidt forsigtig lab, så var det herligt at få bid på en anden fig. 
end den vanlige og fremmede figuranter og arealer kan være svært for min hund.

Så blev der fyraften
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Cody fra Randers PH siger tak for en dejlig 
træningsdag
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Desuden er det godt for min hund at træne netop dén øvelse, som han har sværest ved – og tilmed træne det sidst på 
dagen, når hunden ikke har så meget overskud – og oven i købet i sommervarme, som alt sammen er udfordringer for os. 

Jeg havde gået 13.000 skridt da dagen var omme, så jeg tør slet ikke tænke på, hvor meget Jim fik travet den dag. 

Jeg takker for en virkelig dejlig dag med masser af input og godt selskab.

En dejlig badetur i sommervarmen 

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

Registreret revisionsanpartsselskab.
Vi tilbyder rådgivning og udarbejdelse af dit årsregnskab

 af kompetente og godkendte revisorer til meget fornuftig pris.

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

JATS ENTREPRISE
Thoravej 21

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

Brown Hunt’s Cæsar (Frodo) svømmer i Fussingø
 (Foto: Ann Steenberg Hansen)

Brown Hunt’s Cæsar (Frodo) med sin dummy på badebroen i 
Fussingø (Foto: Ann Steenberg Hansen)



Tune Bygade 7, 4030 Tune
(+45) 46 13 86 16
rene@tune-skade.dk

TUNE SKADESERVISE

Skimmelsvamp
Vandskader

Brandskader
Genhusning

Lejrvej 23C  •  3500 Værløse
Discount med holdning

Ved købmandsparret Brian og Katrine

Milnersvej 49- 3400 Hillerød

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

 Vallekildevej 74 - 4534 Hørve    www.maskintransp.dk

Blommeskoven 3
DK-4281 Gørlev
Tlf(mobil): +45 20443645
Mail: jan@aakerman.dk

FJERRING A/S 
Kongstedvej 4 
4200 Slagelse
tlf: 58 52 01 43 • fjerring@fjerring.dk
CVR nr. 75862717

Rådgivende ingenører



Område 3
Områdeledere
SeK. I
Jesper Steffensen - Esbjerg
steffensen99@gmail.com

SeK. II
Martin Blaabjerg - Horsens
mbl@p-olesen.dk
Tlf.: 25 11 22 11

OMRÅDEREDAKTØR: 
Lotte Maj Hendriksen 
omraade3politihunden@gmail.com 
Tlf.: 61 71 61 78

soMMerhilsen fra sønderborg

Så er der dejlige sommerbilleder fra vores klubhuset, som 
trænger til en omgang både ude og inde. 
Nedlukningen sidste år gjorde at klubben sprang arbejds-/
rengøringsdagen over. 
Billederne med før og efter taler deres tydelige sprog.

 2 år med ukrudt gør det nemt at se hvor langt man kommer.

 Det færdige resultat med helt lige kanter, og se lige den flotte 
klippede hæk. 

Uden mad og drikke dur helten ikke, der var sørget for 
god forplejning hele dagen til alle hjælperne. 

Morgenbordet. 

Vandmelon nydes i skyggen.

TAK til alle frivillige der ville bruge en fridag til rengøring, 
lugning og beskæring af hegn.

Det færdige resultat. 

HILSEN 
Britta Petersen, sønderBorG Ph 
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soMMerhilsen fra horsens

Boxeren Falco fra Kennel Kronjyden nyder sommeren i 
fulde drag. En af ynglings beskæftigelserne er apportering 
af bold i bølgen blå.

´

hiLsen 
tina seVerin søLBæk, horsens Ph

soMMerhilsen fra oMrådeforManden

Hej alle 
Hvor vi jo normalt bevæger os i den sydlige af landet, 
er vi i ferien trukket til det nordligste nærmere betegnet 
Tversted…. DET har vi ikke fortrudt med sådan et vejr…

 

Hulgaard’s Ulrik som strandløve ved havet.

Der bliver gået mange ture og badet i det store hav og 
selvfølgelig trænes der stort set alle steder så vi kan blive 
bedre til at omgås andre 4 benede. Gerningssted bliver 
også trænet imellem biler og campingvogne og mange 
spørger interesseret til hvad vi laver (ser nok underligt ud 
for ikke hundefolk) Det koster utroligt mange godbidder 
ja faktisk kan næsten hele dagsrationen af måltiderne gå 
til dette. 
Grenen blev besøgt forleden med 3 km gåtur ud og hjem 
hvilket både Hulgaard’s Ulrik og Liam klarede rigtig flot.

Vi trøster os med, vi ikke 
er de eneste som træner lidt 
alle steder, og måske ligner 
nogle tosser når man er på 
ferie. 
Forleden blev vi i Horsens 
kontaktet om vi ville træne 
lidt her i sommeren af et 
PH-medlem som havde 
krydset indtil flere broer 
og var endt i Juelsminde og 
straks tog kontakt når man 
nu alligevel var på de
kanter…. FEDT (ærgerligt 
man ikke var hjemme) 

Nu glæder vi os til vi snart kan komme i gang igen med 
udtagelser og se noget forhåbentlig godt hundearbejde.

Hulgaards Ulrik’s tager en velfortjent lur. 
Det er hårdt at være på ferie med familien.

Fortsat god sommer 
FamiLien BLaaBjerG hansen

 Familiehygge
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fællestræning i soMMerferien

En sen sommeraften kom Flemmings søde kone, Mary, 
hjem fra gåtur med Møllers Cato. Hun fortalte, at hun var 
blevet stoppet af en mand, der havde spurgt ind til hunden 
og som havde fortalt, at han var figurant. 

Straks sprang Flemming i tøjet og ind i bilen og 4 minutter 
senere stod han nede hos manden og fik aftalt bidetræning, 
klokken var på det tidspunkt 22.45 om aften.

Tirsdag den 20. juli var vi så et par stykker fra forskellige 
lokalforeninger, der skulle teste Per, som figuranten for 
resten hedder. Det kom der nogle dejlige timer ud af med 
både bide- og lydighedstræning. 

Den nye figurants egne ord om dagen var, at det var en 
hyggelig dag, med masser af bidearbejde og udveksling af 
træningsmetoder.

Når man som figurant går all in, så får man det varmt. 

Per og Hulgaard's Yatzy i indlæringsleg.

Flemming (Vestjylland PH) og Møllers Cato 

Bitten (Vestjylland PH) og Dederthing Jiro i skarp bevogtning af 
den nye figurant. 

Der uderover havde Per en kæmpe bonus med, det var 
døtrene Sarah og Thea med og som de ivrige fotografer de 
er, så kom der 2145 billeder tikkende ind på mail, som vi 
må bruge kvit og frit. De har ovenikøbet sagt, alle 3, at de 
gerne stiller op igen, det tog vi alle imod med stor glæde.

 

De dygtige og flittige fotografer, Sarah og Thea.
Vi ses derude
hULGaard's YatzY oG marianne Baden, 
horsens Ph



område 3

Område 3 25

Mistet MotorcykelhjelM fundet

Vi fik besøg af en ældre herre lørdag eftermiddag, han 
havde mistet sin motorcykel hjelm, da han ikke ville bære 
rundt på den på sin gå tur langs åen. 

På tilbage vejen kunne han så ikke helt huske, hvor han 
havde gemt den. Det var også svært, da græsset er meget 
højt og tæt langs åren. 
Vi lovede at prøve om Xia ikke kunne finde den, men lidt 
svært når man ikke ved helt hvor man skal starte. 

Vi tog en snak med ham søndag, så vi kunne indkredse 
området lidt og bingo så lagde XIA sig ud for noget meget 
højt græs. En meget glad motorcykellist fik sin hjelm igen.  

Hilsen
Xia (heLLesBaLLe GaBY) & hanne ULdahL

En stolt Xia (Hesselballe Gaby) med markering i det høje græs 

L&E TRUCK SERVICE

Axel Juelsallé 59 
2750 Ballerup

Tlf. 44 97 14 18
Mobil. 30 42 02 44 
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Områdeledere
SeK. I
Mads Skorup Christensen
Koldemosevej 37, 4180 Sorø
Tlf. 22 88 51 33 - mads.skorup@gmail.com
SeK. II
Ulla Petersen
25181686
upete@guldborgsund.dk

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

næstved afdeling

standPunktsPrøve

Lørdag den 17. juli blev der afhold s
tandpunktsprøve i klubben for 5 hunde/hundeførere. 
Det var en rigtig varm sommerdag, så der blev startet 
med spor, efterfølgende rundering og til sidst lydighed og 
stoppene. 

Hundene klarede opgaverne fint, trods det var meget 
varmt og dagens flotte resultater kunne også læses højt, 
mens der blev nydt en kold 
sodavand og en grillpølse. 

1. Lisbeth Dahl
 m. Hajen Dealer   107,1 p.(bestået)

2. Henrik Gehlert 
 m. Kennel Karma Vom Altendutchen Eck 102,9 p.(bestået)

3. Jesper Kragh Hansen 
 m. Møllers Feo   99,9 p.(bestået)

4. Lisbeth Dahl 
 m. Hapia Epo   96,4 p.(bestået)

5. Jan Nello Petersen 
 m. Kennel Schæferhaven Dina        91,4 p.(ikke bestået)

Jesper og Feo på øvelse 9 Jacob og Anette skriver 
dommerseddel

Henrik og Karma på øvelse 9 Lisbeth og Epo på øvelse 9

Jan og Dina
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Jesper og Feo. 

Lisbeth og Dealer under 
lineføring

Jesper og Feo gør klar til 
lineføring

Jan og Dina under fri ved fod.
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Prøvekåring

Den 25. juli stod den på prøvekåring for de 4 hunde som 
bestod standpunktsprøven. Igen en varm dag og igen tog vi 
de store øvelser først, så der ”kun” var lydigheden tilbage 
i den bagende middagssol. 

Dealer gik et flot spor på den første ½ del men slog så 
fra, desværre, og kom ikke ud til genstanden og dermed 
dumpede han, trods de opnåede point nok til at være 
bestået. De 3 andre bestod med følgende point og er nu 
indstillet til kåring:

1. Henrik Gehlert m. 
 Kennel Karma Vom Altendutchen Eck 105,5 p. (bestået)

2. Lisbeth Dahl m. 
 Hapia Epo 103,7 p. (bestået)

3. Jesper Kragh Hansen m. 
 Møllers Feo 103,1 p. (bestået)

4. Lisbeth Dahl m. 
 Hajen Dealer                                    96,0 p. (ikke bestået)

Pøj pøj med kåringen til jer alle 3. 
Vi glæder os til at se jer på tavlen (kåringsbillede) i 
klubben. 

Det bliver dejligt med lidt flere hunde i unghundeklassen.

Henrik og Karma ved spring. Dommere Leo og Tina ser på. 

Lisbeth og Dealer under 
lineføring

Lisbeth og Dealer ved spring

Dealer får et fingerpeg fra 
Lisbeth

Jesper og Feo under lineføring
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Lisbeth og Epo under lineføring Johnny modtager Dealer

Tvilling VVS ApS
Valhøjs allé 155
2610 Rødovre

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

www.tvillingvvs.dk

Henrik Tofteng A/S
Tlf. 43967141 - Nyager 6 - 2605 Brøndby 

info@tofteng.dk

VI HAR RYDDET OP I MILJØET SIDEN 1945
– OG GØR DET STADIG

Lynge Naturgødning ApS
Slangerupvej 16 • 3540 Lynge
Tlf: 48187350 • web.lyngenaturgoedning.dk
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Områdeledere

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

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

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

område 6

DATO ARRANGØR BEGIVENHED OFFICIEL/LOKAL

D. 23. august  Taastrup Lydighedscup del 2 Lokal

D. 28. august  Skovbo Udtagelse i kriminalklassen Officiel

D. 29. august  Skovbo Udtagelse i vinderklassen Officiel

D. 5. september  Taastrup Udtagelse i patruljeklassen Officiel

D. 11. september  Skovbo Jubilæumskonkurrence Lokal

D. 12. september  Frederiksværk-Gribskov Sjællandsmesterskab for unghunde Officiel

D. 18. september  Taastrup Lydighedscup del 3 Lokal

D. 24-26. september Hovedforeningen DANMARKSMESTERSKABERNE 2021 Officiel

D. 9. oktober  Skovbo Klubmesterskab for kåringshunde Lokal

D. 16. oktober Skovbo Klubmesterskab for ung- og patruljehunde Lokal

D. 30. oktober Skovbo Klubmesterskab i kriminalklassen Lokal

D. 6. november Skovbo Klubmesterskab i vinderklassen Lokal

D. 7. november Frederiksværk-Gribskov Unghunde 2 Officiel 

D. 27. november Skovbo Årsfest Lokal

aktivitetskalender soMMer/efterår 2021
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kåring i skovbo 

Billeder: Katrine Rahe(København)
Lørdag d. 3. juli var kåringsmanden, 
Carl Hulgaard, blevet inviteret til Skovbo for nu 
skulle der endelig kåres nogle hunde i område 6 i 
2021. 

kåret blev:
Gitte Kirstine Koch og To-se-tas Frigga 
(Skovbo) med  108,7 p.

Gitte Lok Karlsen og Schæfergården Baloo 
(Roskilde) med  107,9 p. 

Peter Svane og Annabella 
(Frederiksværk-Gribskov) med  105,2 p.

Allan Pihl og Tigerdyrets Delta 
(Skovbo) med  97,6 p.

6 

Allan Pihl og Tigerdyrets Delta
 

Allan og kåringsmand Carl på 
vej tilbage fra rundering

Allan Pihl og Tigerdyrets Delta i gang med opstart til sporet
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Allan Pihl og Tigerdyrets Delta
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a triP down “MeMory lane”
aF: Line hoLm heLs(skoVBo)

udtagelser i vinderklassen 1995-2020
Inspireret af Mads Holm´s opslag på facebook tilbage fra 
november måned, ville jeg også kigge på nogle gamle 
konkurrencer. Jeg har valgt at kaste mig over 
udtagelseskonkurrencer. Nærmere bestemt tidligere 
vinderudtagelser. Hvis jeg ville skrive om alle tre klasser 
på en gang, ville det fylde aaaalt for meget. 
Så i første omgang er det kun vinderklassen.

I de optegnelser jeg kan benytte, går vinderudtagelsen i 
område 6 så langt tilbage som til 1995. 
Derfor er følgende tal fra 1995 og frem til seneste udtagelse 
i 2020. Jeg har noteret de højeste og laveste point, så man 
kan se hvor stort spændet er det følgende år samt 
hundeførers navn og hunde. 
Jeg kan desværre ikke se, hvem der bliver udtaget til DM. 
Til sidst her i artiklen har jeg samlet nogle Fun Facts lavet 
ud fra optegnelser fra udtagelserne samt nogle grafer. 

Jeg håber det vil underholde. 

1995
•	 Højeste	antal	point:	Henrik	Frederiksen	og	Svogerlevs	Paw		
 (Skovbo) med    203,5 p.
•	 Laveste	antal	point:	Katja	Carnett	og	Lenn	Von	Der	Datze		
 (Taastrup) med   180,3 p.

1996
•	 Højeste	antal	point:	Keld	Andersen	og	Wessel	Von	Der
 Deisterhöhe (Skovbo) med  216,9 p.
•	 Laveste	antal	point:	Henrik	Frederiksen	og	Svogerlevs	Paw		
 (Skovbo) med    191,1 p.

1997
•	 Højeste	antal	point:	Keld	Andersen	og	Wessel	Von	Der		
 Deisterhöhe (Skovbo) med  220,3 p.
•	 Laveste	antal	point:	Kaj	Grim	og	Hulgaard´s	Fenja		 	
 (Skovbo) med    208,4 p.

1998
•	 Højeste	antal	point:	Torben	Nielsen	og	Øslemagle´s	Athos		
 (Skovbo) med    216,6 p.
•	 Laveste	antal	point:	Keld	Andersen	og	Wessel	Von	Der
 Deisterhöhe (Skovbo) med  183,4 p.

1999
•	 Højeste	antal	point:	Carsten	Sørensen	og	Degn´s	Quincy	
 (Taastrup) med  210,7 p.
•	 Laveste	antal	point:	Torben	Nielsen	og	Øslemagles	Athos		
 (Skovbo) med   197,8 p.

2000
•	 Højeste	antal	point:	Torben	Nielsen	og	Øslemagles	Athos		
 (Skovbo) med    228,6 p.
•	 Laveste	antal	point:	Carsten	Sørensen	og	Degn´s	Quincy	
 (Taastrup) med   162,8 p.

2001
•	 Højeste	antal	point:	Sten	Holst-Christensen	og	Degn´s	Gullit
 (Skovbo) med    226,5 p.
•	 Laveste	antal	point:	Frank	Hannibal	og	Hajens	Diesel	
 (Taastrup) med   171,7 p.

2002
•	 Højeste	antal	point:	Søren	Norling	og	Hajens	Hacker	
 (Taastrup) med   222,5 p.
•	 Laveste	antal	point:	Lone	Kruse	og	Chade´s	Olivia	
 (Taastrup) med   160,7 p.

2003
•	 Højeste	antal	point:	Jan	Lindgård	og	Daneskjold	Sherrif	
 (Frederiksborg) med   202,1 p.
•	 Laveste	antal	point:	Lone	Kruse	og	Chade´s	Olivia	
 (Taastrup) med   157,8 p.

2004
•	 Højeste	antal	point:	Palle	W.	Nielsen	og	Rico	
 (Skovbo) med    216,2 p.
•	 Laveste	antal	point:	Erik	Holck	Hansen	og	Domi
 (Taastrup) med   162,4 p.

2005
•	 Højeste	antal	point:	Jan	Lindgård	og	Daneskjold	Sherrif	
 (Frederiksværk) med   225,6 p.
•	 Laveste	antal	point:	Flemming	Christensen	og	Arzadon
 Gilbert (Taastrup) med   202,9 p.

2006
•	 Højeste	antal	point:	Jimmy	Carlsen	og	Vandalens	Fabi		
 (Skovbo) med    216,6 p.
•	 Laveste	antal	point:	Claus	Lange	og	Smøgens	Volmer
 (Roskilde) med   140,2 p.

2007
•	 Højeste	antal	point:	Jan	Lindgård	og	Daneskjold	Sherrif	
 (Frederiksværk) med   209,0 p.
•	 Laveste	antal	point:	Flemming	Christensen	og	Arzadon	
 Gilbert (Taastrup) med   182,1 p.

2008
•	 Højeste	antal	point:	Torben	Nielsen	og	Bambus	Vom	
 Bäumler Hof (Skovbo) med  221,5 p.
•	 Laveste	antal	point:	Keld	Andersen	og	Hjalte	Von	Der	
 Königwiese (Skovbo) med  194,9 p
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2009
•	 Højeste	antal	point:	Jan	Jensen	og	Sund	Hund	Koda	
 (Taastrup) med    218,6 p.
•	 Laveste	antal	point:	Peter	Christensen	og	Hulgaard´s	Tellus		
 (Roskilde) med    180,8 p.

2010
•	 Højeste	antal	point:	Torben	Nielsen	og	Bambus	Vom	
 Bäumler Hof (Skovbo) med  215,2 p.
•	 Laveste	antal	point:	Jan	Jensen	og	Sund	Hund	Koda	
 (Taastrup) med   200,0 p.

2011
•	 Højeste	antal	point:	Jimmy	Carlsen	og	Vandalens	Koma		
 (Skovbo) med    220,0 p.
•	 Laveste	 antal	 point:	 Erik	 Christiansen	 og	 Sund	 Hund	
Jocker  (Taastrup) med   188,7 p.

2012
•	 Højeste	antal	point:	Palle	Nielsen	og	Møller´s	Hertug		
 (Skovbo) med    221,2 p.
•	 Laveste	antal	point:	Frank	Hannibal	og	Sund	Hund	Watson
 (Taastrup) med   181,6 p.

2013
•	 Højeste	antal	point:	Sten	Holst-Christensen	og	Amager´s		
 Unni (Skovbo) med   223,0
•	 Laveste	antal	point:	Linda	Rasmussen	og	Hulgaards	Jalma		
 (Frederiksværk) med   148,0 p.

2014
•	 Højeste	antal	point:	Sten	Holst-Christensen	og	Amager´s		
 Unni (Skovbo) med   214,1 p.
•	 Laveste	antal	point:	Lars	Bo	Hansen	og	Cabsters	Andy	
 (Taastrup) med   183,7 p.

2015
•	 Højeste	antal	point:	Sten	Holst-Christensen	og	Amager´s		
 Unni (Skovbo) med   221,5 p.
•	 Laveste	antal	point:	Linda	Kristensen	og	Degn´s	Quincy		
 (Skovbo) med    181,5 p.

2016
•	 Højeste	antal	point:	Eva	Pedersen	og	Tobila´s	Noa	
 (Skovbo)  med     228,5 p.
•	 Laveste	antal	point:	Jan	Lindgård	og	Daneskjold	Arti	
 (Frederiksværk) med   175,0 p.

2017
•	 Højeste	antal	point	i	Skovbo:	Sten	Holst-Christensen	og		
 Amager´s Unni (Skovbo) med  196,6 p. 
•	 Højeste	antal	point	i	Taastrup:	Jan	Lindgård	og	Daneksjold		
 Arti (Frederiksværk) med  222,0 p.
•	 Laveste	antal	point	i	Skovbo:	Torben	Alrik	og	Amager´s	
 Urban (Skovbo) med   170,1 p.
•	 Laveste	antal	point	i	Taastrup:	Erik	Christiansen	og	Sund		
 Hund Canto (Taastrup) med  191,9 p.

2018
•	 Højeste	antal	point:	René	Bo	Lindhaardt	og	Amager´s	Zif		
 (Skovbo) med    228,8 p.
•	 Laveste	antal	point:	Tove	Leth	og	Smedebakkens	Hannah		
 (Frederiksværk) med   196,3 p.

2019
•	 Højeste	antal	point:	Jens	Andreasen	og	Amager´s	Helga		
 (Skovbo) med    209,7 p.
•	 Laveste	antal	point:	Karen	Olsen	og	Kaskettos	Freja	
 (Skovbo) med    149,0 p.

2020
•	 Højeste	antal	point:	Jan	Lindgård	og	Daneskjold	Arti	
 (Frederiksværk) med   207,0 p.
•	 Laveste	antal	point:	John	Nielsen	og	Sund	Hund	Enzo		
 (Skovbo) med    161,7 p.



område 6

Ovenstående graf illustrerer antal deltagere i vinderklassen siden 1995. 
Tallet har holdt sig nogenlunde stabilt på ca. 6 deltagere. Men i 2014 sker der boost med hele 14 deltagere. 
Her i 2021 falder tallet dog drastisk igen, da mange er faldet fra og i år stiller der kun én vinderhund fra område 6. 
Der sker højst sandsynligt et boom igen i de næste par år, da der pt. er mange kriminalhunde.

FUN FACTS
•	 Siden	1995	har	Skovbo	afholdt	vinderudtagelsen	hele	15	gange,	Helsingør	5	gange,	
 Taastrup 4 gange, Frederiksværk 2 gange og Roskilde 1 gang. 
•	 Der	er	flest	skovboere	som	har	stillet	i	vinderudtagelserne.	Faktisk	er	der	kun	2	år	
 (2002 og 2005), hvor der ikke har været mindst 1 skovboer, som deltog i en vinderudtagelse.
•	 Det	højeste	pointantal	i	en	vinderudtagelse	blev	lavet	i	2018	af	Rene	Lindhaardt	og	Amager´s		 	
Zif	(Skovbo)	med	228,8	p.
•	 Keld	Andersen	(Skovbo)	er	den	der	har	stillet	i	flest	vinderudtagelser.	
 Han har stillet i 13 stk. siden 1995 med 3 forskellige hunde.
•	 Sten	Holst-Christensen	(Skovbo)	og	Jan	Lindgaard	(Frederiksværk)	er	de	to	som	har	vundet		 	
flest udtagelser. De har begge vundet 5. Jan i 2003, 2005, 2007, 2017 og 2020. 
 Sten i 2001, 2013, 2014, 2015 og 2017(og endda også vundet 3 år i træk)
•	 Der	er	kun	én	kvindelig	hundefører,	som	har	vundet	vinderudtagelsen	siden	1995.	
 Det var Eva Pedersen (Skovbo) i 2016.
•	 Første	tæve	som	vandt	en	vinderudtagelse	var	Amager´s	Unni	i	2013.	



område 6

Område 6 37

Grafen illustrerer hvilke hunderacer der har deltaget til vinderudtagelserne. Det ses meget tydeligt, at schæfer er den 
dominerende race. Dernæst malinois som ”næsten” stabilt har været synlig siden 2003 
(det er dog den samme hundefører som har malinois – nemlig Jan Lindgård)

Denne graf viser, hvor mange hanhunde og hvor mange tæver der har stillet siden 1995.
Der har ikke været én vinderudtagelse hvor der IKKE har stillet mindst 1 hanhund
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tøMrerMester Palle lyck 
5300 Kerteminde
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revisorsaMarbejdet aMager - 
www.revisaMaMager.dk 
2770 Kastrup

atlantic shiPPing a/s  
2300 København S

flindt kloakservice 
5882 Vejstrup

rye's MalerfirMa 
2670 Greve 

kleMco service 
2730 Herlev

P. t. fundering aPs 
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scanfilter a/s 
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scancastor a/s 
4040 Jyllinge

tøMrerMester otzen 
2970 Hørsholm

lokalbolig næstved aPs  
4700 Næstved
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kaj andersen og sønner aPs 
4180 Sorø
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4300 Holbæk
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RINGKØBING
BYGGECENTER
10-4 Byggecenter
Enghavevej 13
6950 Ringkøbing

Tlf: 97321004
E-mail: rin@10-4.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag-Torsdag: 07:00-17:30
Fredag: 07:00-18:00
Lørdag: 08:00-13:00

ÅBNINGSTIDER
Mandag-Fredag: 07:00-16:30
Lørdag: 08:00-12:00

Tlf: 97321004
E-mail: rin@10-4.dk

TØMMERHANDEL
10-4 Tømmerhandel
Enghavevej 17
6950 Ringkøbing

www.exhausto.dk

BEDRE INDEKLIMA 
GØR EN FORSKEL

Vores produkter er energieffektive og klima-
venlige, og de sikrer, at luften i bygninger  
bliver udskiftet, renset og opvarmet eller  
afkølet efter behov.

Vi ser os selv som pionerer, der arbejder for at 
skabe optimalt indeklima og dermed forbedre 
menneskers sundhed og velbefindende.

Madopskrifter og fortællinger
af danske musikere

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

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


