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LEDER
Opskriftsbogen
I skrivende stund viser september-vejret sig fra sin bedste side.
Temperaturerne får os til at tage det lette tøj på og indbyder til afslapning.
Lad os håbe, at det gode vejr fortsætter lidt endnu. Imidlertid er der ikke meget,
der tyder på afslapning fra aktiviteterne i vores forening. Der har godt nok været
fart på, og det fremgår også tydeligt af artiklerne i bladet. Endnu en gang har en
af foreningens hunde medvirket til at lede efter en medborgers tabte genstand – og
endnu en gang har vi vist, hvad en god hundesnude kan præstere. Den seneste tid
har derudover budt på samarbejdskonkurrence, hvor Næstved lagde frøgræsmarker og grusgrav til arrangementet, unghundeoprykning på Fyn, kåringer og
fællestræninger. Sidst – men ikke mindst – har der naturligvis været udtagelseskonkurrencer til DM, ligesom andre igen har afprøvet alternative træningsformer.
Der har også været afholdt figuranttræning (øvelse 11) og mønstring i Aarhus. Her fik figuranterne en god og
spændende dag, hvor deres motorik blev sat på prøver fra morgenstunden i forhold til at stille sig rigtigt an, når
de skulle modtage hunden. Fokus i træningen var naturligvis at sikre en ensartet tilgang for figuranterne.
Opskriften på, hvordan man stiller sig an, kan I læse i dette nummer af vort blad.
I forbindelse med udtagelserne til DM er der kommet nogle meget spændende indlæg. I kan blandt andet følge
de 2 hunde Qubik og Actos. Deres forudsætninger for at skabe gode resultater ved udtagelseskonkurrencerne var
mindre gode som følge af henholdsvis en skade og sorgen over at have mistet sin mor. Alle odds var således imod
dem, men alligevel valgte de at tage kampen op, og de viste, at hvor der er vilje er der vej. Livet med vore hunde
er et pendul. Der er gode tider, men også tider som byder på udfordringer. De her artikler giver en god opskrift på,
hvordan man kan skubbe pendulet i en anden retning, og det må få ethvert håb til at spire hos medlemmer, der på
et tidspunkt oplever udfordringer i forhold til vores hunde. I artiklerne kan i læse, hvordan
udtagelseskonkurrencerne for de 2 hunde gik. Glimrende læsning med et lille twist i forhold til at gøre DM til et
rent familieanliggende.
Vi kender alle de traditionelle træningsmetoder. Af og til afviger man fra det traditionelle og særligt i forbindelse
med miljøtræning ser vi alternativerne blomstre. Vi skal selvfølgelig være skarpe på vores konkurrencer, men det
er altid godt at få lidt bredde i træningen. I dette nummer kan I få opskriften på alternativ træning.
Et af vores medlemmer har givet sig i kast med sporten biathlon, der i virkeligheden er et forhindringsløb med
hund, og hvor man udsættes for en masse spændende forhindringer med meget forskelligt underlag.
Jeg tror, det er vigtigt, at vi alle deler ud af de opskrifter, vi tilegner os gennem livet. I dansk ordbog angives
betydningen af en opskrift som ”en model for eller anvisning på, hvordan et problem kan løses eller noget bedst
kan gennemføres”. Det er jo i virkeligheden det, som vi er rigtig gode til i foreningen, og som vi fremadrettet skal
blive ved med, da det både forbedrer og motiverer.
Prøv ved lejlighed at gå jeres opskrifter igennem og find nogle af de bedste frem – og sørg så for at dele dem, som
vi har oplevet i artiklerne i dette blad. Hver for sig er vi stærke, men sammen skaber vi den synergi, der gør os
alle bedre.
Lars Bræmhøj
Formand.
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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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Vedrørende Annoncer

Alle spørgsmål vedr.
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Side om Side ApS
grafik@sideomside.dk

Deadlines

Den 21 hver måned

Grafisk layouT
Side om Side ApS
sideomside@sideomside.dk
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øvelse 11 træning
Øv. 11 træning og mønstring Vest 2021
- Af Holgerd Virenfeldt, Viborg Afd.

De uddannede Konkurrencefiguranter i Område 1, 2, 3
og 4 var inviteret til Øv. 11 træning og Mønstring i Aarhus Afd. i starten af august. Der var rigtig mange den
morgen i Aarhus, 23 figuranter, næsten lige så mange
Hundefører, 1 observatør, samt gode og gæve medlemmer fra Aarhus afd., som stod for den gode forplejning.
Efter et rundstykke og en kop kaffe gik træningen i

gang. Da der var rigtig
mange figuranter tilmeldt
havde Torben Alrik allieret sig med David Mach,
og figuranterne blev fordelt på 2 hold i hver sin
ende af træningsbanen.
Under træningen blev der
lagt vægt på ærmet holdes
vandret og i brysthøjde i
modløbet, og at figuranterne skulle dreje ”albuen
rundt” (= dreje den vej,
som ærmet, venstreærme = venstre rundt, højreærme
= højre rundt) for at skåne både hunden og figuranten
selv. Det var lidt af en prøvelse for flere af figuranterne,

øvelse 11 træning
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øvelse 11 træning
Efter træningen var det tid til indstilling til øvelse 11
mønstring. De der ikke blev indstillet, fik god
konstruktiv kritik, så de kan forbedre deres træning, og
blive klar til næste mønstring.
Så blev det tid til Mønstringen, alle figuranter skulle løbe
to 11’er stop med indtransport og flugt.

Flg. Figuranter blev Mønstret:
Område 1:
men med ihærdig træning, var der en hel del af
figuranterne, som blev rigtig gode til denne modtagelse.
Der blev også lagt vægt på, at efter angrebet skal hundens
4 poter så vidt muligt skulle være på jorden, samt figuranterne skulle holde ved i enden af ærmet, når hunden
skulle slippe.
Derefter blev det tid til træning af flugtforsøg.
Her var det vigtigt at figuranterne løb i et moderat tempo
og at ærmet fra start lå lidt skråt ud fra kroppen, og
vulsten på ærmet pegede skråt ned af.

Henrik Buchardt, Brovst afd.
Tonni Rasmussen, Vendelbo afd.
John Nielsen, Vendelbo afd.

Område 2:
Jacob Henningsen, Silkeborg afd.
Peter Holm, Odder afd.
Lars Søderholm, Odder afd.
Claus Thidemann, Viborg afd.
John Brorson Nielsen, Århus afd.
David Mach, Randers afd.

Område 3:
Martin Blåbjerg, Horsens afd.
Jan Jensen, Tønder afd.
Kent Jakobsen, Sønderborg afd.
Henrik Schmidt, Haderslev afd.
Kenn Lindahl, Åbenrå afd.

Område 4:
Frank Lux Hansen, Fåborg afd.
Dennis Riber Jensen, Middelfart afd.
Heinz Honoré, Bogense afd.
Stort tillykke til Jer alle!

øvelse 11 træning
Min Personlige Evaluering
Figurant træningen og mønstringen er meget vigtig for
ensrettethed i vores forening.
Figuranterne har forskellige grundlag for deres træning,
og det er mit ønske at der arrangeres flere træninger, så
der kommer en større ensartethed.
Nogle figuranter har tidligere figureret i IPO/IGP, hvilket
er en god erfaring at have med sig, men i min optik er der
en stor forskel på at være IPO/IGP figurant og figurant
i Dansk Politihundeforening, og denne forskel, mener
jeg, at vi skal bibeholde, da det er en af de dele, som gør
vores program unikt.
Vores 11’er figuranter kan kun blive bedre, hvis man
hjemme i lokal afd. bruger de konkurrence erfarne hunde
til at træne vores øvelse 11 figuranter.
Det behøver absolut ikke, at være den færdige øv. 11, som
skal trænes, men de enkelte delmomenter, der trænes på,
og naturligvis på hundens og førerens præmisser, så der
skabes stabilitet og/eller forbedringer for både figuranter
og hunde.
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DPU orienterer
Dommer og programudvalget orienterer
Efter forudgående teoretisk gennemgang ved dommerinstruktørerne Dennis de Fries og Johnny Klærke blev der
for Tove Leth, Frederiksværk Afd. og Niels Thim, Holbæk Afd. afholdt dommeroprykningsprøve lørdag den 24.
juli 2021 i Ringsted.
Dennis de Fries lagde vinderhund til i de kombinerede øvelser 9-7-10 med figuranthjælp fra Jørgen Hansen og
Johnny Klærke og prøven blev bedømt af Axel Ahm fra Dommer- og Programudvalget.
Både Tove og Niels bestod prøven og er derfor nu dommere i alle klasser. Tillykke til dem og deres foreninger i
Område 5 og 6.
Med venlig hilsen
Axel Ahm, formand
Dommer- og Programudvalget

Volkswagen Erhvervsbiler
støtter Dansk
Politihundeforening

www.volkswagen-erhvervsbiler.dk

Tvilling VVS ApS
Valhøjs allé 155
2610 Rødovre

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

Her får du professionel ejendomsservice og
projektstyring
Wilner ApS | Falkevej 18 | 2600 Glostrup |
Telefon: 52 11 22 33 | E-mail: service@wilner.dk

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

DANSK MILJØFORBEDRING A/S
Beredskabsvej 19, DK - 2640 Hedehusene
Telefon: +45 7070 2480
E-mail: info@damifo.dk

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

Diana med pokal for 1. pladsen

Udtagelse i Patruljeklassen
Søndag den 05.09.2021 afholdt PH Hjørring udtagelse i
Patruljeklassen med Torben Brøsted, som tilrettelægger og
overdommer var Allan Jørgensen.
Der var i alt 12 hundefører og hunde med til udtagelsen.
Stort tillykke til alle med resultaterne:
Marianne med pokal for 2. pladsen
1.

Diana Bentsen med Dobergaarden Forever Emiko,
Vendelbo
218,9 p
2. Marianne Bredevang med Møllers Vinder,
Dronninglund
215,5 p
3. Pauline Johansen med Møllers Vanja,
Dronninglund
213,4 p
4. Peder Dahlgaard med Karlsens Eddy,
Dronninglund
208,2 p
5. Brian Kronborg med Glarbo Qudo,
Dronninglund
200,5 p
6. Birthe Hjersing med Kweos Duncan,
Dronninglund
198,3 p
7. Kent Larsen med Smedebakkens Spacey,
Hjørring
195,0 p
8. Niels Jensen med Bayogi Ylva,
Hjørring
192,6 p
9. Anne Marie Pedersen med Team Englunds Hiba,
Vendelbo
188,6 p
10. Birger Christensen med Møllers Unni,
Vendelbo
188,1 p
11. Anne Kjærsgaard med Team Englunds Gabby,
Vendelbo
187,2 p
12. Hans Jørgen Bentsen med Dobergaarden Forever Lafiet
Vendelbo
162,5 p

Pauline med pokal for 3. pladsen

Peder med pokal for 4. pladsen

område 1

Brian med pokal for 5. pladsen

Henrik får pokal for 1. pladsen

Fra højre: Diana/Emiko, Marianne/Vinder, Pauline/Vanja, Peder/
Eddy, Brian/Qudo, Birthe/Duncan, Kent/Spacey, Anne Marie/
Hiba, Birger/Unni, Anne/Gabby, Hans Jørgen/Lafiet og Niels/Ylva

Pia får pokal for 2. pladsen

Udtagelse i Kriminalklassen
Lørdag den 28.08.2021 afholdt PH Dronninglund
udtagelse i Kriminalklassen med Dorthe Nørgaard, som
tilrettelægger og overdommer var Keld Breiner.
Der var i alt 5 hundefører med hunde til udtagelsen.
Stort tillykke til alle med resultaterne:
1.
2.
3.
4.
5.

Henrik Buchardt med Schæfergaarden Aslan,
Brovst
225,3 p
Pia Lund Klitgaard med Møllers Tessa,
Dronninglund
222,0 p
John Hansen med Hesselballe Eiko,
Brovst
213,2 p
Carsten Svendsen med Schæferhaven Diego, V
endelbo
205,1 p
Jan Bredevang med Møllers Trump,
Dronninglund
204,2 p

Fra venstre: Jan/Trump, Carsten/Diego, John/Eiko, Pia/Tessa og
Henrik/Aslan

Område 1
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område 1
Udtagelse i Vinderklassenklassen
Søndag den 29.08.2021 afholdt PH Brovst udtagelse i
Vinderklassen med John Hansen, som tilrettelægger og
overdommer var Jens Henrik Haagensen.
Der var i alt 2 hundefører med hunde til udtagelse
n.

HJØRRING
Kåring
Søndag den 08. august 2021 afholdt PH Hjørring kåring.
Der blev 2 hundefører fra PH Hjørring og 1 hundefører
fra PH Aalborg kåret.

Stort tillykke til alle med resultaterne:
1. Heidi V. Søndergaard med Møllers Nabiha,
Brovst
218,6 p
2. Mette Thomsen med Møllers Gipsy,
Dronninglund
216,6 p

Højre :
Kim Bonde PH Hjørring fik kåret Crympe Gogo med
106,1 p

Heidi/Nabiha og Mette/Gipsy

Udtaget til DM 2021
Patruljeklassen:
Diana Bentsen med Dobergaarden Forever Emiko, Vendelbo
Marianne Bredevang med Møllers Vinder, Dronninglund
Pauline Johansen med Møllers Vanja, Dronninglund

Midt:
Johnny Kallehauge PH Hjørring fik Schæfergaarden Chili
med 107,8 p
Venstre:
Jens M. Jensen PH Aalborg fik kåret Hulgaard’s Silje med
104,0 p
Stort tillykke til jer alle 3 med kåringen.

DRONNINGLUND

Kriminalklassen:

Fællestræning

Henrik Buchardt med Schæfergaarden Aslan, Brovst

Lørdag den 21. august 2021 havde vi fællestræning.
Det blev en meget lærerig og sjov dag.
Vi startede kl. 08.00 med morgenkaffe og rundstykker, ja
og vi blev velsignet med solskin hele dagen.
Vi startede formiddagen med bid. Vi havde besøg af Jørgen
Poulsen, som havde mange gode input til bid og træning
af vores hunde generelt. Alle fik en rigtig god oplevelse.
Om eftermiddagen gik turen til en Betonfabrik. Her lavede
vi en runderingsbane, mens frokosten blev stillet an.

Pia Lund Klitgaard med Møllers Tessa, Dronninglund
John Hansen med Hesselballe Eiko, Brovst
Carsten Svendsen med Schæferhaven Diego, Vendelbo

Vinderklassen:
Heidi V. Søndergaard med Møllers Nabiha,Brovst

Efter vi havde runderet, blev der lavet øvelse 10 fra bil.
Selv de unge hunde klarede denne øvelse rigtig godt.

Mette Thomsen med Møllers Gipsy, Dronninlund
Det var en rigtig god dag.
Lidt billeder fra dagen:

område 1

Vinder er klar til bid

Jan og Kira er klar

Frokosten forberedes

Så er der bid

Må jeg så få det ærme

Vinder i afdækning

Så fik jeg endeligt det ærme

Michael og Bianca er ved at
få instrukser

Må jeg så få det ærme
Område 1
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område 1

Dorthe og Kikka er klar

Bilen, hvorfra der blev lavet
øv. 10

Jeg har fundet genstanden i
cementrøret

Ny cykeløvelse – venstre hånd
på styret, en dåse i højre hånd
og så 5 gange rundt i cirkel.

Er jeg ikke god

Gipsy bevogter

O.A. Opbyg
Tlf. 46 16 10 72
Hjulmagervej 9 • 4300 holbæk

Mennesker, der bygger for mennesker

BAR & BODEGA
Enemærke & Petersen a/s
Ole Hansens Vej 1
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 72 72
www.eogp.dk

Pilegade 8
3770 Allinge
Tlf. 20 47 23 54

Organisk affald
til nye ressourcer
Vadsby Stræde 6 DK-2640 Hedehusene Tel. +45 43 99 50 20 www.solum.com

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

Ikke alt handler om DM udtagelserne
Læs også artiklen fra Ulla Johansen, Randers PH, der
udover at træne flittigt i Politihundeforeningen også
dyrker Biatlon med sin schæferhund Hilma.
Selvom det er ikke lige er med i PH programmet, tror jeg
at rigtig mange gerne vil vide noget mere om denne sport,
der viser, at man sagtens kan foretage sig mange andre
spændende ting udover den daglige klubtræning med sin
med sin hund.
Derfor har jeg bedt Ulla Johansen om at fortælle lidt om
den Biatlon konkurrence som hun og Hilma, netop har
deltaget i.
Rigtig god fornøjelse med læsningen
Grethe Schnell
Områderedaktør

Disse sider fra Område 2 vil hovedsageligt komme til at
handle om de netop afholdte udtagelser til det DM 2021,
- der nok er afviklet, når bladet kommer på gaden, men
det er alligevel altid spændende at læse om, hvad der gik
forud, - nemlig ved udtagelserne.
I år er der 5 hundeførere fra Område2 der skal til DM,
vi kan være stolte af at have nogle af landets bedste hundeførere til at repræsentere vort Område ved DM 2021.
I vinderklassen er det Gitte Aagaard og Cartagena Qubik,
Randers PH, der deltager, i skrivende stund ligger hun
som nr. 1 på landsplan, håber hun bevarer status som
Danmarks bedste Vinderhund i PH regi.
I kriminalklassen er det Henriette Aarhus og Actos,
Silkeborg PH, der skal repræsentere Område 2.
I patruljeklassen er der 3 repræsentanter fra Område 2,
der drager afsted og skal dyste mod hinanden,- sådan i al
venskabelighed 😊
Jens Henrik Haagensen og Crympe Frække Frederik,
Randers PH
Mona Birgit Pedersen og Gen-Chi’s Itsi, Silkeborg PH
Mathias Jensen og Nørrehedens Ica, Randers PH
Halve og hele oprykninger kan ses på hovedforeningens
hjemmeside: Danskpolitihundeforening.dk

Pensionisttilværelsen må udskydes en måned
Af Gitte Aagaard, Randers PH

Vores optræk til årets
udtagelse i Vinderklassen
har bestemt ikke været
optimalt. Qubik blev skadet primo maj og først efter diverse undersøgelser og
”ledsaget udgang i snor” i
2 måneder, kunne vi igen
starte træningen forsigtigt
op.
Jeg var derfor meget
usikker på, om Qubik fysisk
ville have nok udholdenhed
til dagen samt om træningen havde været tilstrækkelig.
Samtidig måtte Tina jo desværre trække sig, så vi var eneste
deltager på dagen, hvilket i sig selv også var meget specielt.
Vi startede dagen med lydighed. Qubik var på toppen,
glad og tilpas. Apportgenstanden klaprede lidt mellem
tænderne af ham, men det gik fint og vi kunne gå fra
banen uden fradrag
Vi skulle så videre til spor og felt, hvilket ikke ligefrem
er mine favoritøvelser. Jeg tror egentlig, at Qubik synes,
det er OK, men mine evner til at slappe af og bare følge
efter ham er ikke udtalte. Jeg stresser og bliver usikker.
Opstarten med spidse vinkler gav voldsom uro i maven,
men vi kom igennem.

område 2
Feltet kort efter opstart gav udfordringer med især en
enkelt genstand. Sporet videre fra feltet var rimelig OK.
Samlet fradrag på spor og felt blev 6,5- jeg var yderst glad
og tilfreds. Pyha, så var det overstået.
En god pause og så videre til øvelse 9+10
Vi kom fint i gang med
runderingen. Qubik lavede
kort efter opstart halsgivning på en mast øldåse- og
sidegenstand blev dermed
til hovedobjekt.
De udlagte sidegenstande
blev også fundet.
Så videre i arealet, hvor demente Poul alias
Carsten blev fundet gående
omkring i arealet. Senere
fandt vi et par vinflaskerselv om de var uden prop, Dommerholdet på runderingen
havde jeg ikke meget
tålmodighed med at lede efter sidegenstande, så der blev efterladt lidt til dommerne.
Vi runderede videre og fik sluttelig fin afslutning med
sidste hovedobjekt. Fradrag 2 point.
Øvelse 10 gik fint.
Jeg kunne dog nok med stor fordel have taget samme vej
som Qubik, så jeg ikke skulle igennem et tæt tjørnekrat…
Dagens program sluttede tilbage ved klubbens arealer,
hvor Qubik fandt kræfter til øvelse 11. Super sød og lydig
og sikkert figurantarbejde. Fradrag 0,9 point.
Samlet resultat for dagen blev således 220,6 point og
minsandten om det ikke gav en tur til DM

DM-udtagelse i Kriminalklassen 2021
Af Henriette Aarhus og Actos, Silkeborg PH

Endnu et indlæg om ”hvalpen der kom hjem igen” som 5½
årig og intet indlæg uden først en lille forhistorie.
I de godt 4 år, jeg har trænet og konkurreret med Actos,
er det blevet til en del første pladser og vi blev sågar
Danmarksmestre i Patruljeklassen i 2019. Idet jeg i 2020
var klasseleder til DM i Silkeborg, kunne jeg ikke selv
deltage sidste år.
I starten af april 2021 måtte vi desværre tage afsked med
Actos´ mor, Izza, efter godt 14 dejlige år. Det tog hårdt
på os og det var et stort afsavn for Actos, der tydeligvis
sørgede gennem et par måneder. Det var ikke blevet til så
meget træning med Actos, idet vi før vi fik Izza aflivet,
havde prioriteret at lave forskellige ting og ture, hvor hun
også kunne være med.
Humøret blev bedre…
Actos og jeg havde således heller ikke fået trænet ret meget, da vi stillede til oprykningskonkurrence i slutningen
af april 2021. Dette kunne også ses på resultatet og vi gik
kort tid efter i gang med at træne målrettet mod
DM-udtagelsen. Træningen hjalp på Actos´ humør og vi
fik trænet en del henover foråret/sommeren – særligt på
spor, der tidligere har voldt os problemer.
Lørdag den 28. august 2021 var Actos og jeg til
DM-udtagelse i Grenå, hvilket var første gang, at vi
stillede til udtagelse i Kriminalklassen. For en gangs skyld
fik vi ønske-tidsplanen med spor og felt fra
morgenstunden, herefter lydighed og 11´eren, mens vi
sluttede af med rundering og 10´eren.
Lad nu hunden selv klare det…
Spor og felt var på en fin græsmark, hvor vi startede med
feltet. Efter 6 minutter havde Actos fundet 5 genstande og
jeg nåede at tænke, at så kunne vi blive hurtigt færdige,
således, at han var mere frisk på sporet. Imidlertid gik det
ikke sådan, idet minutterne gik og jeg begyndte at blive
nervøs for, om han ville finde den sidste genstand.

Tusind tak for en dejlig dag.

Tak til dommere, figuranter,
overdommer og hjælpere, som
ville bruge en hel dag bare på
Qubik og mig!

Dette resulterede i lidt urimelighed fra min side, hvor jeg
forsøgte at styre Actos for meget i forhold til, hvor han
skulle søge. Herunder pressede jeg ham så meget, at han
til sidst lagde sig ved en af de 2 nedgravede, som vi havde
fundet, hvilket resulterede i, at jeg gik ind i feltet, uden at
få noget med ud. Da der var omkring 1½ minut tilbage,
lod jeg Actos arbejde selv i feltet, uden indblanding fra min
side - dette gav pote, idet Actos fandt den sidste genstand,
da der var ca. ½ minut tilbage.
Så vi mistede ½ point på feltet.
Område 2
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område 2
Herefter gik vi i gang med sporet, der gik ud fra de 2 af
pindene til feltet. Jeg var meget spændt på sporet, idet det
var den øvelse, jeg var mest nervøs for.
Men heldigvis havde træningen hjulpet og Actos gik et
rigtig fint spor. Imidlertid gik han over 2 ud af 5 genstande,
så vi endte med et fradrag på 8 point.
Efter en lille pause var det videre til lydigheden, hvilket gik
godt – vi endte med et samlet fradrag på 1,1 point for lidt
pres under fri ved fod og enkelte skævsidninger.
Ved 11´eren lavede Actos et super flot angreb, hvilket
figurant, Mads Holm, også pointerede bagefter.
Actos er jo trods alt blevet 10 år og jeg træner ikke længere
de lange stop, så det var dejligt at se det flotte angreb.
Han var dog lidt ulydig i slippet og i indtransporten, hvilket resulterede i 2 ekstra kommandoer.
Vi endte med et fradrag på i alt 3 point.
Efter endnu en pause var det tid til rundering i en fin skov.
Da jeg tidligere har haft tendens til at komme i tidsnød
sidst på runderingen, havde jeg trænet noget på at blive
bedre til at komme hurtigere frem i terrænet og herunder
stole på, at Actos nok skal finde genstandene.
Dette havde heldigvis hjulpet og vi gennemgik den 500
meter lange runderingsbane på 35 minutter.
Der var i alt 4 hovedobjekter – en lille papkasse, en sammenlagt lærredstaske, en t-shirt højt placeret i et træ og
til sidst en feltspade placeret i jorden.
Actos fandt og gav hals af alle 4 genstande, ligesom han
også fandt en sidegenstand (markeringstusch) ved en af
hovedobjekterne. Hermed havde vi ryddet runderingsbanen og fik således intet fradrag.
Sidste øvelse på dagen var 10´eren og Actos fangede heldigvis hurtigt figuranten, hvilket gjorde, at vi fik afsluttet
øvelsen lang tid før de 4 minutter var gået.

Vi endte således dagen med 217,4 point og en halv
oprykning til Vinderklassen. Hvilken placering det gav os
i området og om det var nok til en DM-plads, skulle vise
sig, da vi kom ind på pladsen i Grenå.
Det viste sig hurtigt, at vi blev nr. 1 i området.
Efter en del undersøgelse på resultatslisterne fra de andre
områder og holden øje med at de sidste resultater kom
ind, viste det sig, at vi var nr. 3 på landsbasis og således
havde kvalificeret os til en DM-plads…
2-6 Tekst: Vinder i kriminalklassen Område 2 Henriette Aarhus
med Actor Silkeborg
2-7 Tekst: nr. 2 Jesper Aaen med Bodhi Magic of Heros, Silkeborg

I skrivende stund (01.09.21) er Actos og jeg i fuld gang
med at forberede os til DM i Ringsted, hvilket vi ser meget
frem til. Actos er på trods af sine 10 år still going strong
og vi vil arbejde for en god placering til Danmarksmesterskaberne i Dansk Politihundeforening 2021.

Familien skal på tur ….
Af Jens Henrik Haagensen, Randers PH
fotos Holgerd Virenfeldt og Annette Thesbjerg

Sidste søndag lagde Gitte og Qubik stilen for vores lille
hjem med deres sikre kvalifikation til DM i vinderklassen.
Denne søndag var det så Frække og min tur til at prøve
kræfter med patruljeklasssens udtagelseskonkurrence.
Frække har gået fint til træning det sidste stykke tid, så det
var med en god mavefornemmelse, vi tog afsted.
Da vi sad til morgenkaffen med de andre hundeførere,
begyndte nerverne alligevel så småt at indfinde sig …
havde vi fået trænet alle øvelser godt nok?
Lodtrækning blev overstået, og med start nr. 4 skulle jeg
starte med lydighed kl. 08.40, så det var med at komme
ud og få luftet Frække godt af. Træning på alle mulige og
umulige steder har båret frugt … 2 små skævtsidninger
på fri ved fod og en lille skævtsidning ved aflevering af
apporten gav en godt start på dagen med et samlet fradrag
på 0,6 for de 6 lydigheds øvelser.
Næste øvelse var spor. Fint og sikkert opsøg .. ud til første
knæk og lidt efter 1. genstand. God start på sporet.
Den resterende del af sporet og genstandene blev løst
tilfredsstillende .. et lille fradrag på 0,3 point for
opstandsninger på det lange ligeud stykke.

dommersedlerne studeres

Godkendt.

område 2
Vi fandt dog rimelig hurtigt en taske i skovbunden, men
dommerne lagde desværre også mærke til, at han var lidt
længe om at komme i gang med halsgivning.
Sidegenstanden fandt han også fint. Videre det gik, og
sørme om vi ikke fandt figuranten, som lige måtte tage
imod et lille stød
Sidst i banen fandt vi jakke i et træ .. igen med lidt træg
halsgivning, så dommerne måtte beholde i alt 3,7 af
pointene på denne øvelse.

Så

Vi er klar

Det var så det spor

Bagefter stod det på 4 minutters stop … afsted det gik
efter figuranten der også måtte have et stød i forbindelse
med visitationen … fradrag 0,5 point.
Tilbage var kun øvelse 11, og det så rigtig fornuftigt ud,
med et samlet fradrag på 5,1 point.
Vi har tumlet rigtig meget med øvelse 11, da Frække ikke
er helt tilfreds med, at jeg kommer og blander mig i hans
leg med figuranten. Efter lidt ekstra kommandoer slap han
dog og kom på plads klar til indtransport … nok også lidt
for klar, da han måtte have 2 ekstra plads kommandoer
inden figuranten stak af, og han kunne fange ham igen.
En rigtig dyr øvelse, der kostede hele 8,5 point.
Da regnskabet var gjort op, stod jeg som samlet vinder af
udtagelsen i Område 2 med 216,4 point og en ½ oprykning
til kriminalklassen.

kører det deruda’

Efter spor havde vi en kort
pause inden vores favoritøvelse – gerningssted.
De første genstande
kom rimelig hurtigt i hus.
Da der var gået 14
minutter, begyndte jeg
godt nok at tænke mit ….
men kort efter markerede
Frække heldigvis, dog på
et sted, hvor jeg tidligere
havde fundet den nedgravede genstand. Inden jeg
gik ind i feltet, bad jeg ham
Dommerholdet på sporet
derfor vise mig genstanden.
Han valgte at rejse sig for at markere igen lidt ved siden
af … igen måtte han vise mig genstanden, inden jeg gik i
feltet. Denne gang var det rigtigt, og alle genstande var i hus

At det så samtidig også rækker til en plads ved DM er
endnu bedre, så nu skal familien på tur
Stor tak til alle der har hjulpet os i træningen samt til alle
der har været med i DM udtagelsen på den ene eller anden
måde … fedt, at vi i Randers har en forening, der bakker
op, også selvom man er konkurrenter !!
En stor tak skal også lyde til Keld Andersen for nogle
rigtige gode øvelser.
Vi ses derude …. Crympe Frække Frederik og Jens Henrik

Så gik turen mod skoven for at se, om vi kunne løse den
opgave. Frække levede op til sit navn, og var lidt svær at
styre i banen.
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område 2
Årets bedste resultater i Område 2

Patruljeklassen

Tomatpokalen blev vundet afMaria Møller med Smedebakkens
Vupti, Århus PH
1. Jens Henrik Haagensen og Frække

K9 Biathlon for alle - forhindringsløb med hund
Lørdag d. 28. august på Wilhelmsborg, løb Team Englunds
Hilma (Team Divina), sammen med undertegnede vores 4.
K9 -Biathlon og vi havde kort fortalt en fest!
Hilma er en 5-årig grå schæfer tæve, som trænes til dagligt
i Dansk politihundeforening, Randers Afdelingen i unghunde konkurrenceprogrammet. Jeg hedder Ulla og har
været den heldige ejer af Hilma i 2 et halvt år.

2. Mona Pedersen med Gen-Chi’s Itsi, Silkeborg

Sådan startede vores interesse for K9 Biathlon for alle:
Hilma er steriliseret og har derfor nedsat stofskifte med
cirka 30 procent, hvilket naturligvis stiller krav til sund
kost og motion, for at holde sig i rigtig god form.
Så udover de faste træningsdage i PH, samt svømning en
gang om ugen, har Hilma og jeg en gang om ugen også løb
på programmet. Så da jeg, for et par år tilbage, hørte at
Lilleskov Slot var ved at arrangere det første k9 Biathlon
i Danmark, virkede det naturligt for os at prøve......og vi
elsker det! Det er super sjovt og udfordrende.
Det styrker vores samarbejde og det giver Hilma et stort
mod og hun springer, uden tøven, ud i en hver udfordring
der kommer.

3. Mathias Jensen, Nørrehedens ICA, Randers

4. Julie Birkefeldt med Team Otkjærs Ezzi, Silkeborg

På selve løbsdagen, er målet
kun at have det sjovt, men
hun har da også opnået en
3. plads med min mand Bo,
et år hvor jeg var skadet.
Lørdag d. 28. august løb
vi 6 km-ruten med over 20
forhindringer med
vandrutsjebane,
tømmerflåde, balancebom
og forskelligartede
forhindringer i mudder, kuperet terræn, i skov og på
mark.

område 2

Noget af det bedste er også den altid gode stemning, som
arrangørerne fra Lilleskov slot, Lotte og co. sørger for.

De udstråler positiv energi og power, så alle føler sig velkomne og bliver i godt humør. De favner bredt og gør
meget ud af at fortælle at K9 Biathlon er for ALLE og
motiverer alle typer til at deltage, høj som lav, med god
eller dårlig kondi, med eller uden handicaps. Det gør de
muligt, ved at tilbyde forskellige ruter på 3, 6 og 12 km
af forskellig sværhedsgrad. Børn kan også deltage på de
korte ruter og man kan også vælge at gå ruten.
Det er en skøn dag, hvor folk fra hele landet, på tværs af
forskellige hundeklubber og privatpersoner mødes for at
hygge med sine hunde og have en hel fantastisk hundedag.
Hvis man har lyst til at vide mere, så tjek Facebook-siderne
k9 Biathlon for alle og Lilleskov Slot

Hartvig Jensensvej 1 • 4840 Nr. Alslev
www.melitek.com

Broed Transport er dit transport-firma, når du skal have
fragtet temperatur-følsomme varer..

Ejetoften 42
4632 Bjæverskov
Tlf.: +45 22 62 06 53
E-Mail: kontakt@broedtransport.dk
web: broedtransport.dk

Man er også velkomne til at følge Hilma på instagram:
@hilma_and_i
Område 2
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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

Vider gik det i skoven, en lille smule mere åben skov, her
var der placeret en sammenfoldet feltspade i et indhak i et
træ, skulle næsten tro det var lavet til opgaven.
Nu kom der lidt senere et venstre knæk i banen og fortsatte
over skovvej og ind i et område med lærk, ca. 100 meter
efter fandt vi en konisk træklump. En rigtig udforende
bane til krimi/vinder hundene.
Tak til planlæggerne Jørn, Pia og Marianne.
Alle havde en rigtig god dag. Frokosten bestod af
kartoffelsalat og grillpølser. Dejligt at nogen ville sørge
for frokost.
Tak for mad.

FÆLLESTRÆNING I TØNDER
Lokal afdelingen i Tønder havde taget initiativet til
fællestræning af rundering for dem der vil stille til
udtagelsenkonkurrencerne til DM. Vi mødtes kl. 9 ved
Hønning Stævneplads.
Der var rigtig god tilslutning til arrangementet.
Vi snakkede om, hvordan vi skulle fordele osDet blev besluttet at der var dem i patruljeklassen som
skulle lægge Krim/vinder banen og omvendt.
Frokosten nydes i det grønne

En tur igennem patruljebanen med Karo og Pia

Morgensamling

Patruljeklassen genstande bestod af et hængende taske/net
- en lille papkasse gemt i grenene på et væltet træ - en siddende figurant med 2 side genstande Den sidste genstand
som var en frakke/ jakke som lå henslængt over et væltet
træ. Rigtig god bane lagt af Connie, Gudrun og Benny.
Banen til krimi/vinder var en svær opgave både for hund
og fører, til tider meget tæt og sumpet bane.
Begrænsningen var ikke bare til at se og krævede en del
af hundeførerne.
1. Genstand var en snor hængt vandret i to meters højde,
meget tæt skov.
2. Genstand var en nedgravet indkøbspose i sumpet
område.

Karo (ChaDe’s Aslan Karo) og jeg startede ud sammen
med Benny som vejleder. Karo afsøgte hurtigt baglinjen
og arbejdede som altid mega godt fra den ene side til
den anden. Så kom den første halsgivning, den var meget
intens, så jeg tænkte, der er en figurant, men da jeg kom
frem, var det “kun” den døde genstand, som var en taske/
net som hængte på en gren. Jeg var meget glad, at han
halsede så intens på en død genstand.
Nå videre - på er tidspunkt sagde Benny at jeg skulle stå
stille - der var en genstand gemt i grenene på et væltet
træ - Karo fandt den lille papkasse, som også lige fik et
lille klem.
Vi fortsatte - Karo var ude af syne, alt for længe syntes
jeg - pis tænkte jeg, nu har han sat efter noget vildt - så 2
fingre i munden og piftede, Karo kom, dygtig hund Karo
fandt så den siddende figurant, som så kunne fortælle at
jeg havde kaldt min hund fra sidegenstand da jeg piftede.
hmmmm, læring.
”Hold så din mund Poulsen og lad din hund arbejde.”
Karo fandt så den ene sidegenstand - der havde været 2,
men den anden havde Karo taget med, men også tabt da
den løb tilbage til mig, da jeg piftede.

område 3
Sidste genstand, en jakke
smidt over et væltet træ,
blev fundet. En helt igennem god runderings bane,
Karo arbejde upåklagelig,
det var kun HF der klokkede i det.
Den tabte sidegenstand
blev så fundet af Gudrun og
Rinna (Egons Rinna), som
sidste hund på banen - så alt
kom med hjem igen.
Tak til alle for en dejlig
træningsdag

Karo har her fundet den
sidegenstand, som han ikke
flyttede på.

Figurant fundet af Svend Rodhne og Hasland Ulancia of Haely’s
Future

Marianne Ballegaard og Smedebakkens Molli
– markering af sidegenstand
Gudrun og Egons Rinna har fundet papkassen på
patruljebanen

Billeder og tekst indsendt af:
Pia Poulsen – Horsens & Benny Lund – Aabenraa

Sidste genstand på patruljebanen. Frakke over træstub.

Område 3
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område 3
MØNSTRING AF 11 FIGURANTER

YATZY TIL UNDSÆTNING

En dejlig dag i Aarhus til mønstring af figuranter i øvelse
11. 5 mand fra område 3 bestod og er klar til at figurere
i området.

Hvad gør en hundefører fra
schæferhundeklubben, der
har tabt en genstand?
Hun beder da en PH trænet
hund om at søge efter den.
Det lykkedes os at
indkredse “gerningsstedet”
til ca. 20x40 meter men
Yatzy på 14 måneder har
kun lige påbegyndt feltsøg
og da er det jo afgrænset
med pinde og kun10
minutter gammelt osv.

Martin Blaabjerg (Horsens)
Kenn Lindahl (Aabenraa)
Jan Jensen (Tønder)
Kent Thomas Jacobsen
(Sønderborg)
Henrik Schmidt (Haderslev)

Billedet fortæller alt.
Fire af de fem godkendte 11 figuranter, Kent fra Sønderborg kom
desværre ikke med på billedet

En meget stolt Yatzy, og hundeføreren glædesudbrud kunne
høres mindst i 1 km omkreds

Vi ses derude.
Dagen bød på god træning både praktisk og teoretisk og
masserer af bid i ærmerne. Der var hunde nok til, at de
fleste figuranter kunne mærke det dagen efter.
Dagen blev afsluttet med tilbagemeldinger til instruktørerne samt lidt godt til ganen.
Tak til de alle de HF’ere der hjalp til
Martin Blaabjerg
Områdeleder område 3

Marianne Baden og Hulgaard’s Yatzy,
Horsens PH

UDTAGELSESKONKURRENCE KRIMINALKLASSEN
Afholdt lørdag d. 28. august i Aabenraa
Tilrettelægger: Erik Jensen

Dommere:

Figuranter:

Jørgen Rasmussen (Aabenraa)
Benny Lund (Aabenraa)
Bent Nydahl (Aabenraa)
Connie Birk (Tønder)

Kenn Lindahl (Aabenraa)
Preben Rasmussen
(Aabenraa)

KÅRING I AABENRAA

Deltager/resultat:

Vi har afholdt kåring i
Aabenraa afd. d. 22. august
i det fineste vejr.
Flemming Rasmussen og
vom Wolfsmoor Hollie
bestod med 106,7 point.

Nr. 1

Peter Caspersen og Hesselballe Frej (Aabenraa)
214,0 point
Nr. 2 Gudrun Holt og Egons Rinna (Tønder) 		
200,4 point
Begge kan fra næste år konkurrere i Vinderklassen

Anders Skau og Monty
dumpede desværre i øvelse
8, og må på den igen.
Benny Lund
Kåringsmand område
3

Det nykåret par Flemming
Rasmussen
og vom Wolfsmoor Hollie

Fra venstre Gudrun Holt/Egons Rinna og
Peter Caspersen/Hesselballe Frej

område 3
UDTAGELSESKONKURRENCE VINDERKLASSEN

Figuranter:

Afholdt søndag d. 29. august i Haderslev
Tilrettelægger: Per Skytt Larsen

Henrik Schmidt (Haderslev)
Heidi Kristensen (Middelfart)
John Andersen (Vejle)
Klaus Larsen (Sønderborg)
Jacob Larsen (Haderslev)
Gudrun Holt (Tønder)
Frede Dominicussen (Sønderborg)

Dommere:
Jørgen Rasmussen (Aabenraa)
Bent Nydahl (Aabenraa)
Lone Christensen (Vestjylland)
Flemming Petersen (Haderslev)

Figuranter:
Mogens Larsen (Haderslev)
Kenn Lindahl (Aabenraa)

Deltager/resultat:
Nr. 1 Bitten Wittendorff Lorentzen og Dederthing Jiro
(Vestjylland)
206,3 point
Nr. 2 Benny Lund og Hulgaard’s Mik (Aabenraa)
		199,5 point
Nr. 3 Connie Birk og Møllers Natan (Tønder) 1
		198,3 point

Deltager/resultat:
Nr. 1 Eline S. Beck og Tigerdyrets Alvin
(Haderslev)
223,8 point
Nr. 2 Lars Overgaard og Egons Yari
(Sønderborg)
219,7 point
Nr. 3		Michael Balslev og Ibanez White Shepard Dizzy
(Sønderborg)
219,3 point
Nr. 4 Peter Hjorth og Weedfald Birka
(Sønderborg)
210,7 point
Nr. 5 Kjeld Søndergaard Nissen og Team ChaTho Alpha
(Aabenraa)
207,4 point
Nr. 6 Bent Nydahl og Vom Wolfsmoor Caddie
(Aabenraa)
205,3 point
Nr. 7 Annika Pagård og Cæsar
(Tønder)
202,7 point
Nr. 8 Pia Poulsen og ChaDe’s Aslan Karo
(Horsens)
193,8 point
Nr. 9 Marianne Fog Ballegaard og Smedebakkens Molli
(Vejle)
186,5 point
Nr. 10 Kenn Lindahl og Kweos Kessi
(Aabenraa)
184,9 point
Nr. 11 Svend Rohde og Haslan Ulancia of Haely´s Future
(Vejle)
161,6 point

Fra venstre Connie Birk/Møllers Natan, Benny Lund/Hulgaard’s
Mik og Bitten Wittendorff Lorentzen/Dederthing Jiro

UDTAGELSESKONKURRENCE PATRULJEKLASSEN
Afholdt søndag d. 5. september i Haderslev
Tilrettelægger: Mogens Larsen

Dommere:
Knud Jensen (Sønderborg)
Diana Rasmussen (Aabenraa)
Flemming Petersen (Haderslev)
Niels-Jørgen Hjerrild (Billund)
Benny Lund (Aabenraa)
Kasper Andersen (Horsens)
Jørgen Rasmussen (Aabenraa)
Martin Blaabjerg (Horsens)

Præmieoverrækkelse

Område 3
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område 3
Kriminalklassen:

Top 3 på dagen. Fra venstre Michael Balslev og Ibanez White
Shepard Dizzy, Lars Overgaard og Egons Yari og Eline S. Beck og
Tigerdyrets Alvin

VI SKAL IKKE HJEM, VI SKAL TIL DM
Patruljeklassen:

– Peter Caspersen med Hesselballe Frej (Aabenraa)

Vinderklassen:

Bitten Wittendorff Lorentzen med Dederthing Jiro (Vestjylland)
Eline S. Beck og Tigerdyrets
Alvin (Haderslev)

Lars Overgaard og Egons Yari
(Sønderborg)
Michael Balslev og Ibanez
White Shepard Dizzy (Sønderborg)

Benny Lund med Hulgaard’s Mik (Aabenraa)

Aalborgvej 104
9670 Løgstør

Ambercon A/S
Juelstrupparken 23
DK-9530 Støvring
ambercon@ambercon.dk
www.ambercon.dk Telefon: + 45 70 21 60 60

BO I HORSENS
3 nye lejligheder på vej

Centralt beliggende i hyggeligt veletableret miljø
med plads til blomsterhave og julebelysning
Venteliste: danskeejendomme.nu

KLINGES TEGNESTUE ARKITEKTER M.A.A.

Politihunden september 2021.indd 1

Søren Frichs Vej 38K • DK-8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 47 77
Email: arkitekt@klinges-tegnestue.dk

01-09-2021 10:29:46

Grundigt og stabilt arbejde

Over 20 års erfaring med erhvervsrengøring, vinduespolering
samt rengøring af skurvogne og mandskabsfaciliteter på byggepladser.
Focus Rengøring | Hasle Ringvej 33 | 8210 Aarhus V | Tlf.: 20 94 03 83 | focus@email.dk

Odgaardsvej 15C - 15D - 7800 Skive
Tlf. 97 52 24 15 - Mob 20 33 24 15
www.støvlenskive.dk

Borbjerg Sparekasse
Bukdalvej 5
Borbjerg 7500 Holstebro
Tlf. 97 46 14 22
www.borbjergsparekasse.dk

Halco Packaging ApS- Viborgvej 97A, 7400 Herning
www.halcopackaging.dk
Tlf. (+45) 7510 2744

Aramark

Denmark ApS
Transport af teknisk udstyr
Kurerkørsel

Full load

Distributionskørsel
Expresskørsel

flemming@flemming-thisgaard.dk

John Tranums Vej 20.2
6705 Esbjerg

Tlf. 75 15 60 04

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

område 4
Områdeledere
SEK. I

Niels Jørn Hansen
Tlf 41 38 22 36
hansen-mollevej@live.dk

Odense:
Viggo (kennel Abardi)
og Una (kennel Team Aixal)

SEK. II

Flemming Hartvig Pedersen
Tlf. 61 31 65 83 - 29 28 91 59
flp@avn.dk
Områderedaktør - : Nete Bolander
Politihundenomraade4@gmail.com

Fiskerihavnsgade 30
DK-6700 Esbjerg
Tel. 75 45 70 44
Fax 75 13 21 48
info@west-marine.dk
www.west-marine.dk
● AZCUE marinepumper
●
styringer
● OPTIMA batterier
● FELSTED friktionsfri manøvrekabler
● Redningsudstyr
● KOBELT styringer elektroniske/manuelle,
● PLT linekastere
akselbremser og styremaskiner
● SPEICH Vinduesviskere
● YAMAHA og YANMAR Diesel motorer
● HRP Thruster Systems
● NORMA rørkoblinger
● HS Marinekraner
● SULA redningsbøjler

● NOR-SAP styrehusstole
● EUROPACK alt i pakninger
og friktionsmaterialer til
maritime sektor
● Reparationsværksted
● Motor- og Waterjetservice
● Ntorreiro ferskvandsgeneratorer

- kvalitetsleverandør af maritime produkter!

område 4
Nyborg:

Område 4
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område 5
Områdeledere
SEK. I

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

SEK. II

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

Ejvind Willaa afleverer sporgenstandende til Lyal Dumlu

NÆSTVED AFDELING

Kriminal vinder samarbejdskonkurrencen i Næstved
Den 8. august var der 2 hundeførere der havde tilmeldt sig
samarbejdskonkurrencen. Det var ærgerligt der ikke der
var flere som havde lyst til at deltage, da der jo var masser
af hundeførere som stillede til udtagelserne.
Nå men i gik glip af en hyggelig dag og gode oplevelser i
gode menneskers selskab.

Amager´s Monrad har fundet en genstand, men Ejvind Willa kan
ikke se den.

Lisbeth Dahl fra Næstved og Ejvind Wilaa fra
Østsjælland stillede med deres kriminalhunde op og fik
spor på en frøgræsmark og rundering i en grusgrav.
Der var jo plads til lidt andreledes areal, når der ikke var
så mange hunde.
Her skal i få et par billeder fra dagen.

Lisbeth Dahl og Hajen Makrel på spor.

Ejvind Willaa og Amager´s Monrad på spor. Ejvind skal liiiiige
tjekke om der var nogen genstand i det knæk der.

Hajen Makrel har apporteret en genstand, men den vil ikke ud af
munden. Lisbeth Dahl leder og finder den. 5 point reddet.

område 5

Ejvind Willaa og Amagers Monrad på opstart af runderingen i
grusgraven.

Karin Jørgensen sad helt ude ved søen, som hundeførerne runderede rundt omkring og igen af hundeførerne opdagede hende,
trods de kunne se hende på den første halvdel af banen.

Lisbeth Dahl har fundet første genstand på
runderingen. Axel Ahm var ikke meget for at skulle ned af
skrænten for at hente den, Godt Lisbeth Dahl har lange arme og
kunne række den op.

Hajen Makrel får en tår vand og en kort pause på
runderingen.

10:

Amager´s Monrad har fanget
figurant Lyal Dumlu og han
indtransporteres til dommerne.

Lisbeth Dahl bliver instrueret i
begrænsningerne på runderingsarealet af Leo Sørensen
mens Axel Ahm ser på.
Hajen Makrel og Lisbeth Dahl på opstart af øvelse 10.
Område 5
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område 5

Tiden er god. Fra venstre Leo
Sørensen, Axel Ahm og Karin
Jørgensen.

Lyal Dumlu
indtransporteres af Lisbeth
Dahl og Hajen Makrel.

Resultatet af dagens konkurrence blev:
1.
2.

Ejvind Willaa og Amager´s Monrad,
Østsjælland afd.			207,4 point
Lisbeth Dahl og Hajen Makrel,
Næstved afd.			173,6 point

Patruljekonkurrence i samarbejdsaftalen Ringsted
d. 15-08-2021
Lyal Dulum og Aslan var til konkurrence i Ringsted og
opnåede en førsteplads med 219,5 point.

Kåring i Næstved d. 19-08-2021
Den 19. august var Lisbeth Dahl og Jesper Krag Hansen
til kåring.
Lisbeth Dahl med Hapai Epo bestod med 105,7 point.
Jesper Kragh Hansen med Kennel Møller Feo bestod med
100.0 point.

Fra venstre Lisbeth Dahl med Hapai Epo,
figurant Carsten Nielsen, kåringsmand Axel Ahm og J
esper Krag Hansen med Møller Feo.

Kriminaludtagelsen i Østsjælland
Den 28. august havde vi 2 hundeførere med til udtagelsen.
Det var en regnfuld dag. Resultaterne blev:
9. Lisbeth Dahl med Hajen Makrel
12. Vibeke Wulff med Disagers Thano

168,7 point
143,2 point

Vinderudtagelsen i Ringsted
Den 29. august var det så vinderhundenes tur.
Her var Claus Ernst med Daneskjolds Akido i ilden.
De opnåede en 2. plads med 196,2 point og kvalificerede
sig desværre ikke til DM.

Patruljeudtagelsen:
Lyal Dumlu og Aslan var til patruljeudtagelse i
Vordingborg den 5. september.
Her opnåede de 208,1 point og blev nr. 2.
De opnåede desværre ikke at kvalificere sig til DM.

Der læses resultater op.

område 5
NAKSKOV AFDELING
Ny genstand i klubben
For noget tid siden, kom
der en genstand i klubben.
Vi syntes det var sjovt sådan
som Mille kom cyklende.
Genstande kan jo altid
bruge.

Sommerfest
Og sidst men ikke mindst, kunne vi holde vores sommerfest. Det var en hyggelig lørdag, med god mad og dejlig
stemning. Store som små hyggede sig med fodboldkamp,
og bare hinandens selskab.

Lydighedshold
Også fik vi også sagt velkommen til vores nye hvalpehold/
lydighedshold.

Billeder taget af Denise Hansen
Skrevet af Denise Hansen
Nakskov PH

Område 5
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område
66
område
Områdeledere
SEK. I

RESULTATER PATRULJEKLASSEN

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

Nr. 1: Martin Lind og Laguso Hares (Skovbo)
med 220,1 p., og en hel oprykning til kriminalklassen

SEK. II

Nr. 2: Christoffer M. K. Andersen og Abardi Yankee
(Skovbo) med 215,1 p., og en halv oprykning til
kriminalklassen.

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

Nr. 3: Mikael Boamah og Smedebakkens Wasko
(Taastrup) med 212,0 p., og en halv oprykning til
kriminalklassen.

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

Nr. 4: Andreas Hare og Korskilde´s Auto
(Nykøbing F.) med 202,4 p., og kriminalhund pr. 1/1-22.

Lydighedscup del 2
Del 2 af lydighedscuppen hos Taastrup afdeling fandt sted
mandag d. 23. august. Lige i tide til, at de hunde som skulle
stille i årets udtagelser kunne få det sidste på plads.
Denne mandag aften var 6 hundeførere mødt op til endnu
en omgang lydighed. Apporten var en gammeldags vandpumpe, som ikke var den letteste ting for hundene at samle
op.

RESULTATER (max point=66 p.)
Nr. 1: Lars Elias Nielsen og Amager´s Uran med 65,2 p.
Nr. 2: Mikkel Othar Olsen og Sund Hund Kira med 64,2 p.
Nr. 3: Camilla Sønderskov og Nederholms Quanto med 62,7 p.
Nr. 4: Johnny Holt og Zerberuzdks Fighter med 59,2 p.
Nr. 5: Christian Duurloo og To-Fast Gambler med 57,2 p.
Nr. 6: Palle Nielsen og Møllers Ghandi med 53,5 p.

Udtagelser i sektion 1
Kriminal og vinderhundene var klar til udtagelse onsdag
d. 25. august i Slagelse, og ugen efter var turen kommet
til patruljehundene som mødte op i Ringsteds klubhus
onsdag d. 1. september.
Begge onsdage bød på fint vejr, og der blev også lavet gode
resultater af landets tjenestehunde.

Nr. 5: Carsten Munk og Bayogi Gismo
(Ringsted) med 193,9.

RESULTATER KRIMINALKLASSEN
Nr. 1: Thomas Ritter og Møllers Leon (Skovbo) med 179,2 p.

RESULTATER VINDERKLASSEN
Nr. 1: Anne Bjørnstrup og Team Englunds Jack
(Holbæk) med 205,1 p.
Nr. 2: Camilla Sønderskov og Nederholms Quanto
(Taastrup) med 189,4 p.
Nr. 3: Ole Boy Sørensen og Amager´s Martin
(Skovbo) med 183,0 p.

Udtagelse i kriminalklassen 2021
Skovbo var ”vært” ved dette års kriminaludtagelse, hvor
hele 12 hunde og hundeførere var tilmeldt.
Lørdag d. 28. august 2021 var tiden kommet til årets første
udtagelse. Selvom kalenderen stadig sagde sommer, var
vejret dog noget mere efterårspræget.
Regnen stod ned hele dagen, og holdt først op om
eftermiddagen – da konkurrencen var slut selvfølgelig.
Regnen prægede da også dagens resultater, da særligt sporerne blev noget sværere på grund af al den regn, men
på trods af dette blev der udtaget 3 hundeførere til årets
danmarksmesterskab.

område 6
RESULTATER

RESULTATER

Nr. 1: Torben Jensen og Møllers Totti
(Frederiksværk-Gribskov) med 212,4 p. og vinderhund
pr. 1/1-22 samt udtaget til DM.

Nr. 1:

Nr. 2: Linda Rasmussen og Sund Hund Honey
(Frederiksværk-Gribskov) med 209,3 p., en halv
oprykning til vinderklassen og udtaget til DM.
Nr. 3: Line Holm Hels og Amager´s Qvalli
(Skovbo) med 204,4 p., vinderhund pr. 1/1-22 og
udtaget til DM.
Nr. 4: Erik Goth-Eriksen og Vi-to vom Nessenberg
(Skovbo) med 201,2 p. og en halv oprykning til
vinderklassen.

Jens Andreasen og Amager´s Helga
(Skovbo) med 211,8 p. og udtaget til DM.

Udtagelse i patruljeklassen 2021
Søndag d. 5. september var det blevet patruljeklassens tur
til at komme i ringen. Taastrup afdeling afholdte
konkurrencen, som også bød på gode resultater.
Det blev rigtig flot vejr denne dag, hvor der dog kom en
smule vind op ad dagen. 10 hunde og hundeførere var
tilmeldt, og de endte med at 2 hundeførere har booket
en billet til DM 2021 endda med nogle af landets højeste
resultater. Stort tillykke til Eva og Johnni!

Nr. 5: Annitha Munkholm Alrik og Amager´s Figo
(Skovbo) med 199,6 p.
Nr. 6: Lars Elias Nielsen og Amager´s Uran
(Taastrup) med 195,0 p.
Nr. 7: Mikkel Othar Olsen og Sund Hund Kira
(Taastrup) med 178,6 p.
Nr. 8: Jeppe Fabrian Ditzel og Schæferhaven Debbi
(Skovbo) med 174,9 p.
Nr. 9: Rene Bo Lindhardt og Amager´s Harvey
(Skovbo) med 172,4 p.
Nr. 10: Anne Andersen og Tigerdyrets Albert
(København) med 171,0 p.
Nr. 11: Tove Leth og Smedebakkens Pelle
(Frederiksværk-Gribskov) med 162,2 p.
Nr. 12: Helene Høyer og Rothmanns Joey
(Skovbo) med 161,0 p.

Udtagelse til vinderklassen 2021
Efter en del år, hvor vinderklassen bugnede med deltagere,
var dette år en del anderledes. Én rutineret hund og hundefører stillede op, og lavede da også et rigtig godt resultat.
Søndag d. 29. august 2021 skulle vinderklassen til udtagelse. Mange hunde var i år faldet fra pga. alder, så der var
kun Jens og Helga tilbage. Men nu er antallet af deltagere
jo ikke det vigtigste for at få en god dag. For det blev en
god dag, hvor ekvipagen lavede et rigtig godt resultat. Det
kan da også lige tilføjes, at det er sjette år i træk, at Jens
og Helga skal til DM og fjerde år i træk at de skal til DM
i vinderklassen. Stort tillykke til Jens og Helga.

OMR6 pic2 Billedtekst: Udsigten på spormarken
Område 6
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område 6
RESULTATER
Nr. 1: Eva Pedersen og Dana von der Burg Bilstein
(Skovbo) med 229,0 p., hel oprykning til
kriminalklassen, udtaget til DM 2021 samt landets
højeste resultat.
Nr. 2: Johnni Larsen og Hulgaard´s Turbo
(Taastrup) med 226,5 p., hel oprykning til
kriminalklassen og udtaget til DM 2021
Nr. 3: Johnny Fledelius og Møllers Draga
(Roskilde) med 204,1 p. og en halv oprykning til
kriminalklassen.
Nr. 4: Sanne Friberg Borgen og Daneskjold Sira
(Frederiksværk-Gribskov) med 195,0 p.
Nr. 5: Rene Kaj Nielsen og Mai Tuk Tara
(Frederiksværk-Gribskov) med 187,3 p.
Nr. 6: Per Due Jensen og Amager´s Rasko
(Skovbo) med 186,0 p.
Nr. 7: Johnny Holt og Zerberuzdks Fighter
(Taastrup) med 185,0 p.
Nr. 8: Dennis Rasmussen og Zerberuzdks Gangster
(Skovbo) med 184,3 p.
Nr. 9: Kim Jensen og Lucky Light Liam
(Birkerød) med 177,7 p.
Nr. 10: Lars Bo Hansen og Sund Hund Knud
(Taastrup) med 166,2 p.

Billeder fra udtagelsen af Eva Pedersen og Dana von der
Burg Bilstein

Dana von der Burg Bilstein på afdækningen

område 6

Område 6
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område 6

Eva og Dana på øvelse 10

Der ønskes tillykke med udtagelsen af områdeleder
Mikkel Olsen

Dansk politihundeforenings Hovedbestyrelse

Formand
Lars Bræmhøj

Næstformand

Sekretariat

stambogsfører

Jan Verner Larsen
Telefon: 22959378

Vivi Ettrup Hermansen
Telefon: 40610171
sekretariat@danskpolitihundeforening.dk

Søren Bjeverskov

naestformand@danskpolitihundeforening.dk

Klempegårdsvej 73
4140 Borup
Tlf. 22 64 21 86
bjevs@cool.dk

Palle Lorentzen

Jan Binger Lindgaard

Tlf. 21 62 86 40
blommehaven41@
gmail.com

Tlf. 21 69 59 24
lindgaard@sport.dk

Lærkevej 24
3650 Ølstykke

Blommehaven 41,
4800 Nykøbing F.

Hovedkasserer/
dommerkartotek

John Jensen
Rigspolitiet

Bo Rasmussen

Nationalt Politihunde
Center
Ejby Industrivej 125135 - 2600 Glostrup
Tlf. 45 15 32 61
- Mob. 21 21 40 18 jje024@politi.dk

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

Dommer & programudvalg

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

Rigspolitiets
repræsentant

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

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

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

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

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

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

Carsten Steen Hansen

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

Dansk Phf hjemmeside : www.danskpolitihundeforening.dk
Webmaster : webmaster@danskpolitihundeforening.dk
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Tak til vores sponsorer
H. Christiansens Eftf. I/S V/Brdr
5610 Assens

Fyns Gartnerimaskiner A/S	
5600 Faaborg

Jimmi Frandsen Transport ApS	
7400 Herning

Intension A/S	
6200 Aabenraa

Revisorsamarbejdet Amager www.revisamamager.dk
2770 Kastrup

Kromix Hundefoder A/S	
7323 Give

Laugskroen
2400 København NV
Rye's Malerfirma
2670 Greve
Snedkermester Kasper Nielsen
2600 Glostrup
FARUSA emballage a/s
3520 Farum
Purus A/S	
3520 Farum
SB Gas & Værktøjwww.sbnat.dk
4700 Næstved
Lokalbolig Næstved Aps
4700 Næstved
Scanseason A/S	
4700 Næstved
Bygma Ringsted
4100 Ringsted

REalVISION
8000 Århus
Vesterbo Huse A/S	
8362 Hørning
Aalykke Markiser ApS
5772 Kværndrup

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

Tryghed nu - og senere
Gør nuet lettere ved at få
styr på fremtiden...

Vi kan tilbyde dig et gratis Familietjek
- hvor du sammen med en jurist kommer rundt
om emner som ægtepagt, særeje, fremtidsfuldmagt og testamente.
Bestil et Familietjek på Min Side, eller ring til os
på 66 12 94 48 for at høre nærmere.

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

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

Forsvarets Hundeskole søger hunde.

Forsvarets Hundetræningscenter

Vi søger han hunde af racerne schæfer og malinois i alderen 10 mdr. - tre år.
Hundene skal bruges til bevogtning, sprængstof eller narkosøg, både nationalt og
internationalt.
Står du og skal af med din hund, og vil du give den muligheden for at få de bedste
levevilkår, så sælg den til os.
Vi tilbyder hundene:
•

En professionel hundefører, som den
følger både på job og i hjemmet.

•

Et aktivt liv med mange spændende
arbejdsopgaver.

•

Dyrlæge kontrol hver 3. måned.

•

Gode faciliteter i form af bl.a. moderne kenneler,
Dyreklinik, svømmebassin, water walker, løbebånd,
hundekiropraktor, hundemassør, m.m.
Kontaktinformation
Operations Support Wing
Military Working Dog Centre
Flyvestation Karup
Tlf.: 40802116
E-mail: osw-obm-001@fiin.dk

