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leder

Jul og nytår i en 
Pragtbuket af 
aktiviteter
 

Så er nedtællingen 
begyndt. Om 24 dage 
fejres ”hjerternes fest” og 
den almindelige travlhed 
og familieidyl bliver 
forhåbentlig 
omdrejningspunktet 
i nogle gode dage, hvor 
vi kan samles i familiens 
skød og beværte os med 

noget godt til ganen. Inden det næste nummer af dette blad 
udkommer, har vi også fejret nytår og skal til at forberede os 
på et år 2022, der helt sikkert også kommer til at indeholde 
en masse gode og spændende oplevelser – ikke mindst i regi 
af dansk politihundeforening.
 
Det er derfor årets sidste blad, som I sidder med, og 
traditionen tro er der masser af god og interessant læsestof. 
Jeg kan konstatere, at der fortsat er et stort antal meget 
forskellige arrangementer, som I heldigvis har været rigtig gode 
til at skrive om. Når man lige går listen igennem, støder man 
på en mangfoldighed af arrangementer, herunder jysk mester-
skab, unghundestævne, elitehundestævne, jysk mesterskab for 
unghunde, udtagelseskonkurrencer til DM, sydjysk 
mesterskab, kåringskonkurrence, oprykningskonkurrence, 
klubmesterskab, klubmesterskab i unghunde- og 
patruljeklassen og så sandelig også en 100-års fødselsdag.
 Hvis vores forening bliver beskyldt for inaktivitet, gad jeg godt 
se de foreninger, som mener at være aktive.
 
Når man undersøger, hvad der beskriver en aktivitet, fremgår 
det af Den danske ordbog, at det kan inddeles i 4 betydninger. 
Den første er ”bestemt slags handlinger eller virksomhed som 
nogen tager initiativ til og iværksætter”. Den anden er 
”bestemt slags handlinger eller virksomhed som man kan 
deltage i”. Den tredje er ”at nogen er travlt beskæftiget med 
noget” og den fjerde er ”det at noget er i funktion”. 
Betydningen må derfor være, at uanset hvilken betydning vil 
ligger til grund for ordet aktivitet, er vores forening vildt aktive, 
og sådan skal det være i en god og sund forening.

I bladet er der denne gang gode artikler fra en række af de 
nævnte aktiviteter. I kan følge hvalpen ”Jalba”, der egentlig 
ikke skulle være konkurrencehund, men hvor det pludselig 
viste sig, at den havde et stort potentiale, blev kåret og alligevel 
fik sin konkurrence-debut. Læs videre om, hvordan det gik 
”Jalba”. I kan også læse om ”Gamma”, der stillede til 
unghundestævne i silende regn og med en pinlig start.

 I ordets bogstavelige forstand endte solen med at skinne til 
sidst. Artiklen har dog også et postscriptum, som man både 
som hundefører og sporlægger kan lære meget af. 
Herudover kan I følge ”Actos” ved et elitehundestævne. 
Stævnet perspektiveres ud fra såvel en deltagers oplevelse som 
fra sidelinjen, og I kan glæde jer over, at man fra sidelinjen 
havde adgang til et fotokamera, for der er rigtig gode billeder 
med fra stævnet.
 
Det har også vist sig, at det ikke kun er i travlheden på 
arbejdet, at man stilles over for sammenfaldende a
rrangementer, hvor man må prioritere, hvor man deltager. 
Det sker også, når aktivitetsniveauet er så højt, som det er i 
vores forening. Skal man vælge at konkurrerer og lægge oven 
på sin erfaring, eller skal man tage med på et klubarrangement, 
hvor de sociale færdigheder dyrkes til topkarakter. 
I kan læse om vurderingen af situationen og valget.
Jeg skal ikke røbe noget i lederen, men blot konstatere, at 
klubkammeraterne hyggede sig på Rømø.
 
Det er ikke kun i dette tilfælde, at der er flere perspektiver på 
en enkelt arrangement. Således berettes der i en artikel om at 
deltage i den første konkurrence som figurant ved Sydjysk 
mesterskab, ligesom vi også får vinklen på, hvordan det var 
at deltage i en ekvipage bestående af hundefører og en hund i 
løbetid. Derudover er der små historier og flotte resultater fra 
en lang række øvrige arrangementer.
 
Endelig er der også en beskrivelse af festlighederne i 
anledning af Nyborg Afdelingens 100-års fødselsdagsfest.
 Nyborg afdelingen er formentlig den 3. ældste afdeling i 
foreningen, og det blev behørigt fejret med opvisning, der både 
gav noget til øjet og lattermusklerne, ligesom grillen var skiftet 
ud med KOKKENS pølsevogn, der kunne levere bøfsandwich 
og pølser i overflod. Mad var der nok af, og det lykkedes 
ikke de mange fremødte at gøre kål på begge de store – og 
velsmagende kager.
 
Året går som nævnt på hæld, og vi kan se tilbage på et år, der 
igen var lidt anderledes på grund af corona-smitten og den 
betydning for arrangementerne, som smitten havde. 
Heldigvis normaliserede tingene sig, men vi skal vide hele tiden, 
at være påpasselige og passe godt på hinanden – midt i alle 
aktiviteterne – for nok er tilstandene normaliseret, men passer 
vi ikke på, kan det være på lånt tid. 

Lov mig derfor at passe på jer selv og hinanden, så vi alle kan 
få en god og tryg jul og et lykkebringende nytår. 
Jeg glæder mig til de mange fælles oplevelser i 2022.
 
GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE.
 
Lars Bræmhøj
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2 Leder

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

forsidebilledet:
Fototekst: Crympe DD (DeeDee) som 
måtte stå models da område 3´se 
redaktør fik ny linse og skulle prøve den 
af i sneen. Foto Lotte Maj Hendriksen

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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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

oPrykningskonkurrence i unghundeklassen

Søndag den 24.10.2021 afholdt PH Hjørring 
oprykningskonkurrence i unghundeklassen med 
Niels Jensen, som tilrettelægger.

Der var i alt 11 hundefører og hunde med til 
konkurrencen. Det blev en rigtig god dag for hundeførerne 
og deres hunde. Britt, Jesper og Bettina rykkede op i 
Patruljeklassen. Britt Boholt fik vandrepokalen for bedste 
øvelse 1-6.

Stort tillykke til alle med resultaterne:
1. Britt Boholt med Schæferhaven Donna, 
 Vendelbo    172,3 p
2. Jesper Andersen med Working Malinois Boss, 
 Dronninglund   171,6 p
3. Bettina Petersen med Møllers Nina, 
 Dronninglund   169,1 p
4. Morten Jørgensen med Bayogi Gabbi, 
  Hjørring   165,5 p
5. Johnny Kallehauge med Schæfergaarden Chili, 
 Hjørring    159,0 p
6. Winni Vest med Alma, 
 Vendelbo    158,9 p
7. Ann Møller Brask med ObiWanKenobi, 
 Hobro    155,0 p
8. Tina Veisene med Møllers Dixie, 
 Hobro    152,9 p
9. Jens M Jensen med Hulgaard´s Silje, 
 Aalborg    148,0 p
10. Trine Aagaard Christiansen med Alba, 
 Hjørring    146,4 p
11. Tina Kongstad Kirkeby med Zerberuzdks Honey,  
 Hobro    142,3 p

Britt med pokal for 1. pladsen 
og vandrepokal for bedste øvelse 1-6

Britt/Donna, Jesper/Boss, Bettina/Nina, Morten/Gabbi, 
Johnny/Chili
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hobro 
kåring:

Møllers Dixie blev kåret med 101,4 point fredag d 1. 
oktober i Dronninglund. Vi bestod prøvekåringen om 
onsdagen, dog ville Dixie ikke over springbrættet, så der 
blev trænet lidt ekstra på springøvelsen, da prøvekåringen 
var overstået. Stor tak til Dronninglund for at vi kunne 
deltage til deres prøvekåring og kåring. 
Og stor tak til mine træningskammerater for hjælpen til 
træning. Selv om jeg har været medlem af PH i 16 år er 
nerverne i spil, når jeg stiller med hund. 
Efter at deltage som dommer i Ringsted til DM i 
Kriminal klassen, får man altid blod på tanden for at træne 
ekstra, sådan at man selv kan komme med som deltager. I 
øvrigt nogle fine opgaver, der var lavet i Kriminalklassen 
og mange nye bekendtskaber blev lavet. 
Dixie og jeg vil træne igennem denne vinter, så vi bliver 
klar til konkurrencerne næste år. 

Dixie og Tina

Tina og Dixie

dronninglund 
Jysk Mesterskab

Søndag den 12. september 2021 tog Bettina og Jesper den 
lange tur til Silkeborg for at deltage i Jysk Mesterskab. 
Der var tilmeldt 22 hunde til mesterskabet, og det blev en 
rigtig fin dag for alle.
Det blev til en 3. plads til Jesper Andersen med Working 
Malinois Boss og en 19. plads til Bettina Petersen med 
Møllers Nina.

Stort tillykke til jer begge og en oplevelse rigere.

Jesper og Boss på skamlen



område 1

oPrykningskonkurrence i hJørring

Søndag den 24. oktober 2021 havde vi sendt Bettina og 
Jesper til oprykningskonkurrencen i Hjørring. Det blev 
en rigtig god dag for begge. Jesper og Boss fik 171,6 p 
og en hel oprykning til patruljeklassen. Bettina og Nina 
fik 169,1 p. og en halv oprykning, og plus den halve fra 
foråret er hun også i patruljeklassen.

Kæmpe tillykke til jer begge. 

Jesper med Boss og Bettina med Nina

kåring:

Fredag den 29. oktober 2021 afholdt PH Dronninglund 
kåring. Jan med Kira og Flemming med Whoopi gik rigtig 
fint gennem kåring.

Stort tillykke til dem begge.

Jan Ø. Hansen fik Smedebakkens Kira kåret med 104,0 p

Flemming Jespersen fik Smedebakkens Whoopi kåret med 
102,5

Jan med Kira

Flemming med Whoopi





Område 2
Områdeledere

SeK. I
Områdeleder: Allan Jørgensen
Tlf: 22 62 83 21 • al.jo@smedebakken.com
Områderepræsentant: Peter Holm 
Tlf: 31 44 19 15  • p-d-holm@hotmail.com

SeK. II
Områdeleder: Connie Sander 
Tlf: 23990474 • sander@nrdn.dk
Områderepræsentant: Tina Bergsøe Faldt
Tlf: 24430677 • tinafaldt@gmail.com

Områderedaktør - Grethe Schnell
ph2nyt@gmail.com

kære læser

Hermed årets sidste udgave af Politihunden, der også 
denne gang er fyldt med godt og interessant stof.

Et blad laver ikke sig selv så derfor:

Tak til bidragene fra de 3 forskellige konkurrencer, 
Jysk Mesterskab, Unghunde Bystævnet og endelig 
Elitehundestævnet, hvorfra der også bringes en artikel, 
der handler om det, som vi alle gerne vil,- nemlig at få 
lov til at følge nogle hundeførere, og se på fra sidelinjen, 
hvilket er noget af det mest lærerige for især, de ”yngre” 
hundeførere. En rigtig god ide i det omfang det kan lade 
sig gøre, men det kræver hundeførerens tilladelse. Det blev 
der nogle rigtig fine fotos ud af.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle.

greThe schneLL
områDereDakTør

dødsfald
Det er med stor sorg, at erfare at et højt skattet medlem, 
- Hanne Lauridsen, Viborg PH stille er sovet ind.
For os der har kendt Hanne i over 30 år er det helt
 uvirkeligt, at vi ikke skal se hende igen.  
Vi i Område 2 var jo næsten altid sikre på, at når der var 
en konkurrence m.v. der skulle afholdes, ja, så var Hanne 
altid at finde blandt hundeførere, dommerne osv. 
Hanne var altid klar til at hjælpe, hvis der var brug for 
hjælp i andre funktioner.

I Område 2 komme vi til at savne dig Hanne, ikke bare 
som medlem, men også som en god kammerat. 
Det var altid dejligt at møde dig, dit glade og positive 
humør kunne lyse op på en mørk og kold vinterdag, hvor 
mange måske helst var blevet hjemme.

Kære Hanne tak fordi vi lærte dig at kende.

Æret være dit minde
Grethe Schnell
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Mindeord oM hanne lauridsen
Mandag den 4. oktober modtog vi den triste meddelelse, Hanne 
Lauridsen var sovet stille ind. Hanne havde tabt kampen mod 
kræften. Hanne blev kun 66 år.

Hanne smilende og glad

Hanne var medlem af Dansk Politihundeforening, Viborg Afd. i 
over 30 år. Ud over sin træning med sine egne hunde, var Hanne 
meget foreningsaktiv, og har gennem sin medlemstid udført
 utallige opgaver. 

Hanne hjalp altid til på en eller anden måde, enten via bestyrel-
sesarbejde, (bl.a. som formand), som instruktør, udvalgsmedlem 
eller som dommer eller tilrettelægger. 
Hun var meget engageret i vores forening, og havde altid en 
holdning til tingene, men samtidig var hun også en, der samlede 
vores forening, hun forsøgte at finde en løsning, som alle var 
tilfredse med.

Også i Område 2 vil Hanne blive husket i forbindelse med sine 
aktiviteter og indlevelse i hundearbejdet, - også her som dommer 
ved de mange forskellige konkurrencer, der hvert år blev holdt på 
områdeplan. Desuden har hun også været tilrettelægger for flere 
af konkurrencerne, både lokalt, i området og til DM.

I en periode var Hanne også Områderepræsentant.

Hanne som dommer ved en lokalkonkurrence 
Hanne nød det sociale samvær i klubben, nogle gange så me-
get, at Svend måtte sige meget bestemt ”NU kører vi hjem”.

Viborg Afd. har mistet et afholdt medlem. 
Vi vil savne Hannes gode humør, positive tilgang og hendes gode 
venskab.
Vores tanker går til Svend, børn, svigerbørn, børnebørn og 
Xassan, som har mistet en vigtig person i deres liv.

ÆRET VÆRET HANNES MINDE
På vegne af Dansk Politihundeforening, Viborg Afd.

hoLgerD VirenfeLDT

Hanne på en af hendes utal-
lige Pindbaner

Hanne på sporet en kold 
vinterdag
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Jysk Mesterskab 2021
Fotos:  Rikke Hundborg Johansen

årets Jyske Mester

Torben Lykke/Team Englunds Jalba Randers PH

dagens resultat

På sejrsskamlen:

1 Torben Lykke/ team Englunds Jalba
2 Ann Steenberg Hansen/Brown Hunt’s Cæsar
3 Jesper Andersen/Working Malinois Boss

Jysk Mesterskab 2021 12- sePteMber i 
silkeborg
af TorBen Lykke, ranDers Ph

Søndag d. 12. september kørte vi meget spændte hjem-
mefra for at stille til Jysk Mesterskab.

Det er vores tredje konkurrence vi stiller til, efter de to 
unghundestævner i foråret.

De to unghundestævner var samtidig første gang, vi 
stillede til officielle konkurrencer, og det bar resultaterne 
også tydeligt præg af. 
Det udsatte stævne (på grund af Covid 19), der blev
afholdt på hjemmebane i Randers gik noget dårligere end 
jeg havde håbet på og vi endte midt i feltet efter bl.a. at 
havde smidt mere end 20 point alene på lydigheden. 

Ved det efterfølgende unghundestævne i Grenå gik det lidt 
bedre og vi lykkedes med at få en halv oprykning, som var 
det bedste resultat, vi kunne opnå på dagen.
Inden jeg vil komme ind på selve bystævnet, syntes jeg, at 
det er passende at kigge tilbage på, hvorfor vi i familien 
anskaffede os Jalba.

Vi købte hund af alle de forkerte årsager bl.a. indbrud i 
vores tidligere hjem.
I skrivende stund her i uge 42 er det nøjagtig 5 år siden, vi 
hentede den lille schæfer tæve hjem fra Løkken, hun var 
i den første tid noget af en mundfuld, alt hvad der kunne 
gnaves i blev ødelagt.
Der var desværre ikke nogle hvalpehold, vi kunne komme 
på i PH regi, så vi fik lidt træning i basis lydighed på et 
lille hold i Fårup ved Randers, indtil vi kunne starte på 
lydighedshold i Randers PH.

Det var det helt rigtige valg for mig at starte i PH og få 
nogle erfarne hundeførere til at hjælpe med at guide mig 
igennem træningen. I starten må jeg indrømme, at det kun 
var for at aktivere hunden og ikke med henblik på at stille 
op i nogle konkurrencer.

Faktisk har jeg altid sagt, at det ikke er noget for mig at 
stille til konkurrencer, men jeg tror, der var nogle, der 
kunne se, at der var potentiale i det lille rivejern af en hund. 
Så efter par af de erfarne medlemmer have presset på, 
fik jeg hende kåret i september 2020, så vi kunne stille 
til konkurrence, selvom jeg hele tiden havde fastholdt, at 
konkurrence aldrig blev noget for mig.

I forlængelse af ovenstående kan jeg kun være
 taknemmelig for alt den hjælp, som jeg har fået igennem 
den tid, som jeg har været medlem i RPH, der er ingen 
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tvivl om, at det er en af foreningens store styrker.
Det var aldrig lykkedes mig som første gangs hundefører 
at komme frem til, hvor vi er i dag uden hjælp, og jeg har 
fået hjælp til alle øvelser i programmet af mange forskel-
lige personer i og omkring foreningen, så det skylder jeg 
en stor tak for.

tilbage til Jysk Mesterskab og selve konkurrencen, 

Morgensamling inden konkurrencestart

Vi startede med øvelse 8 denne dag. 
Det var en græsmark med rigtig langt græs med begge 
genstande placeret indenfor de sidste meter af sporet. 
Da jeg får markering på den første genstand, som ligger 
ca. 50 m. fra et hegn, er jeg sikker på, vi er gået over en 
genstand, men da vi ikke får et ”ja tak”, er det bare med 
at fortsætte og 30 m. efter første genstand markerede Jalba 
på anden genstand, så vi får fuldt hus på første øvelse. 

En perfekt start på dagen, og hurtigt videre til øvelse 7, 
som ikke plejer at give de store problemer. Det var heller 
ikke tilfældet denne dag, vi får alle 4 genstande på under 5 
min. og er klar til at køre tilbage til klubhuset i Silkeborg.

Øvelse 1-3 gik som forventet, vi har de sædvanlige 
skævtsidninger i fri ved fod og skæv aflevering i apporten, 
samt lidt rykken tilbage i halsgivning. Alle ting, som vi 
stadig roder med på træningsbanen, men som vi ikke er 
nået i mål med. Så det gav en forventet pointtab på 2,3.

Derefter direkte videre til øvelse 11 som vi havde arbejdet 
på at skulle blive bedre helt op til stævnet. 
Vi har i en periode haft store slip problemer og det har 
tidligere kostet rigtig mange kommandoer. 
Heldigvis gik hun i passiv på trods af et helt nyt miljø med 
stop tæt på klubhuset og tilskuere forholdsvis tæt på, så 
for os var det en kæmpe succes, at vi kun ”smider” 1,4 
point i denne via en ekstra kommando på indtransporten 
og 0,4 i appel.

Så da vi gik direkte videre til øvelse 4-5-6, var det med 
et fantastisk overskud efter det gode resultat på 11éren. 
Vi lagde ud med springet, som gav et fratræk på 0,2 for 
en skæv afslutning, derefter videre til afdækning, der til 
dagens konkurrence var med skjul bagved springet, som 
tidligere har givet os udfordringer.
Heldigvis bliver Jalba liggende uden problemer og det er 
den uerfarne hundefører, som her koster 0,2 point, da jeg 
går frem mod skjulet, før jeg har fået det sidste nik fra 
dommeren.

Sidste øvelse på pladsen er cykeløvelsen, som tidligere har 
kostet os mange point. Jeg mener dog, at vi er ved at være 
enige om, hvordan den skal klares. 
Det er Jalba dog ikke helt med på denne dag, da hun ved 
opstart vælger at blive på venstre side af cyklen, så det 
koster desværre ekstra kommandoer, men heldigvis 
korrigerer hun og løber om på højre side og bliver fint der 
resten af øvelsen indtil afslutning, hvor hun løber fint på 
plads. Det hele ender med at koste 3,8 point.

De sidste øvelser for os denne dag var øvelse 9-10, som 
vi plejer at have det rigtig godt med, og heldigvis viste det 
sig også at være tilfældet denne gang. 
Vi klarede begge øvelser forholdsvis let, selvom det var 
blevet rigtig godt vejr og hun var ved at være lidt træt 
til sidst.
Vi klarede begge øvelser rigtig godt og kørte fra skoven 
med 0,0. 
     
En rigtig fed konkurrencedag som jeg gerne vil rose 
Silkeborg PH for og ikke mindst en tak til alle dem, der 
altid stiller op som dommere og figuranter, så vi andre kan 
konkurrere, en kæmpe tak herfra.
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 gliMt fra Jysk Mesterskab 
 fotos Rikke Hundborg Johansen
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unghunde bystævne d. 3-10-2021
af anneTTe ThesBjerg, ranDers Ph

En mørk, blæsende og regnfuld søndag morgen ringer 
vækkeuret kl. 04.30. Der er unghundebystævne på Mors. 
Jeg har meldt mig til med Gamma for at få erfaring, og 
være sammen med dejlige hundefolk. 
Vejrudsigten har lovet regn og blæst så derfor er bilen 
pakket med gummistøvler, ekstra tøj og håndklæder. 
Vi er 6 HF fra Randers PH der er tilmeldt. 
Og jeg er makker med Torben Lykke. Gitte og Ulla er 
makkere og Lulu og Maia er 
makkere. I alt er der 18 HF til start. 

Mødestedet er en skole. Folk trodser regnen og får en snak, 
udenfor, man får hilst på nogen, det er længe siden, man 
har set og hundene snakker med i baggrunden. De er med 
på, at der skal ske noget. Der er mange, der er kørt langt, 
så der sættes pris på den varme kaffe og rundstykker. 
Jeg ved på forhånd, at jeg skal være sidst, da Gamma er 
på vej i løbetid.

Første øvelse startede kl. 10.40. Start med fri ved fod. 
Gamma synes vores entre skulle starte med at gø på vores 
runde i fri ved fod. PINLIGT. 

Og efterfølgende apportering, som gik bedre og 
halsgivning, hvor hun da trods alt kunne blive siddende. 
Til slut var der spring. Så var vi i gang og fik de første 
fradrag. 
En stor tak til de regnfulde dommere: Niels Jørgen og Leo.

vandcykel…
Så blev det tid til øv. 5 & 6 og 11. Regnen stod stadig ned 
og græsset svuppede, når man gik. 
Mon hun ville blive liggende i afdækning? 
Vi har ikke ligefrem trænet i den slags vejr. 
Her får vi heldigvis alle point med os. 
Cykeløvelse – godt der ikke var point til HF for udførelsen. 
Vi kom igennem, hvad jeg vil kalde en øvelse på vandcykel. 

Øv. 11, at holde en hund der har set bidefig. og samtidig 
stå i blæver og råbe an. Hvor svært kan det være? 
Det var det for mig, men fik da linen af med hiv og sving 
(dommeren synes det var sjovt). Jeg er meget tilfreds med 
øvelsen og får fradrag pga. lidt uro, da vi skal gå ind 
transport og kommer til at gå for langt tilbage efter fig.  
Tak til Jakob, bidefig. Tina og Gitte

Så var tiden inde til at få en snak/status med min makker, 
Torben. Vi kunne hurtig regne ud, at vi havde smidt en del 
point på de første 7 øvelser. Men manglede stadig 4 øvelser. 

På vej til spor og gerningssted blev det tørvejr. Og vi skulle 
starte med gerningssted. 4 genstande skulle findes. 
Gamma kom godt i gang og fik løst opgaven uden fradrag. 
Hun fandt en engangssprøjte, genstande af gummi, træ 
og plastik.

Så var det på med gummistøvlerne til spor. 
En fin græsmark og Gamma fik opsøget med det samme. 
Ca. 20 m. ude står Gamma for en genstand. Og hvilken 
en.  - et kondom. 

Vi gik videre med smil på læben. Sidste genstand var en 
tom cigaretpakke. Mon Fig. (Rene) havde været i byen 
aftenen før? Tak til Rita, Rene og Susanne Irene. 

Der var god tid til at komme til Legind Bjerge, hvor der 
var rundering og øv. 10, troede jeg.  Men min måde at 
finde vej på stemmer ikke altid overens med den rigtige. 
2 min. i 14.30 nåede jeg frem. Der var ikke tid til at blive 
nervøs. Fik startet Gamma godt op og ca. 50 m. ude, er der 
halsgivning. Hun havde fundet Thomas som sad på jorden. 
Han blev visiteret og afleveret til dommeren og fik afsøgt 
gerningssted. Videre i det fine areal og snart er Gamma 
klar med halsgivning ved en jakke, der hænger på et træ. 
Her blev også afsøgt gerningssted. Åh hvor blev jeg glad, 
at vi også klarede runderingen uden fradrag. 
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Øvelse 10 hvor Gamma bare er klar. Ned ad bakke det gik 
i pløre og vand og hun fik hurtig fig. Hun gik af i passiv, 
som hun plejer. Fig. bliver visiteret og ført til dommeren. 
Ingen fradrag. Tak til Minna, Claus og Thomas 

Turen gik tilbage til skolen, hvor min makker heller ikke 
havde mistet noget på de sidste 4 øv. Jeg havde smidt 8 p. 
i alt og Torben en smule mere.

Det endte med, at Torben og jeg vandt som par. Individuelt 
blev Torben nr. 3 og jeg gik hen og vandt. Det havde jeg, 
som i aldrig troet, at jeg skulle stå på øverste skammel. 
En stor tak til min makker, Torben. 

Til slut vil jeg takke Henrik på Mors for et rigtig godt 
arrangement, både inde og ude. Vi alle fik prøvet os selv 
og hundene af i et herrens vejr og fandt måske ud af, at 
det kan vi også.

resultat: unghunde bystævne

Blev vundet af Randers PH
Annette Thesbjerg/ Weedefals Gamma
Torben / /Team Englund Jalba

2. pladsen Herning PH
Pia Jepsen/Jinna vom Esdera
Morten T. Bramming/Whyco V.’Voske

3. pladsen Herning og Mors PH
Erling Korsgaard/Møllers Odette (Penny) Mors
Dorthe Henriksen/ Lucky light Kelvin, Herning
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gliMt fra unghundestævnet 
feltsøg 

Finn Husted/Opal, Århus

Louise Andersen/Ivan, Viborg

det kunne være endt fatalt…
Som Annette her beretter om, så var der en lidt speciel 
genstand på sporet,- nemlig et kondom! 
Det var tilsyneladende ikke helt brugt til rette formål, men 
var fyldt med sæbe!

Desværre var der en hund, der åd dette, og fik sæben 
ned i tarmsystemet, og herefter endte med indlæggelse på 
dyrehospital søndag aften!
Sæben ødelagde hundens tarmsystem, den havde svært ved 
at komme af med afføringen, hvilket skete under smerte-
udbrud.Kondomet kom dog ud i 2 stykker.
I dag den 21. oktober har jeg været i kontakt med 
hundeføreren, der kunne fortælle, at hunden stadigvæk 
ikke er på toppen, men det går langsomt fremad.
Selvom man netop i vores forening gerne vil lave øvelserne 
så autentisk som mulig, så bør man nok vurdere, hvilken 
klasse/stade hundene arbejder i, når der laves øvelser til 
konkurrencer, her var det jo tale om unghundedeltagere.

elitehundestævne hJøllund 
Fotos: Rikke Hundborg Johansen

deltagere: elitehundestævnet
Henriette Aarhus og Actos (Actos), 
Silkeborg Afd.

Tina Bergsøe Faldt og Dederthing Hugo (Hugo), 
Silkeborg Afd.

Jesper Aaen og Bodhi Magic of Heroes (Bodhi), 
Silkeborg Afd.

Simon Saugmann Emborg og Møllers Wega (Luna), 
Viborg Afd.

Julie Brauner Birkefeldt og Team Otkjær’s Ezzi (Ezzi), 
Silkeborg Afd.

Maria Møller og Smedebakkens Vupti (Vupti), 
Aarhus Afd.
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elitehundestævne i silkeborg 17. okt. 2021
af henrieTTe århus, siLkeBorg Ph

Actos og jeg mødte ind til konkurrencen den 17.10.21 kl. 
0730. Vi havde ikke fået trænet ret meget efter DM sidst 
i september, men håbede på, at vi kunne køre det lidt på 
rutinen. I øvrigt er Elitehundestævnet jo et stævne, hvor 
alt kan ske, og hvor man ikke på forhånd kan vide, hvad 
øvelserne kommer til at indeholde og således heller ikke, 
hvad der er særligt vigtigt at have trænet på.
Vi var på hjemmebane, ligesom 2 andre af de i alt 6 
hundeførere, der stillede på dagen. 
Desværre blev Jesper Aaens hund skadet under 
konkurrencen og de måtte udgå. Mads Holm var 
tilrettelægger og havde gjort et stort stykke arbejde for at 
lave nogle spændende øvelser. 
Fra morgenstunden fik vi vores tidsplan med 
rutevejledninger, men fik som sædvanligt intet at vide om, 
hvilke øvelser der var på de 3 forskellige standpladser, der 
var på dagen.

Vi er klar

den første bane…
Vores første bane var kl. 0915 på Sindingvej 53, 8600 
Silkeborg (standplads 3). Af dommerne på stedet fik vi et 
oplæg omkring en person, der skulle have smidt omkring 
sig med nogle genstande, hvorefter han var løbet ud over 
marken, hvor han bl.a. skulle have smidt toiletpapir.
 Vi lagde ud med først at skulle gå et spor, hvor vi endte ude 
ved en siddende figurant. På vejen derud havde vi på sporet 
fundet 2 genstande og fandt en nedgravet genstand under 
den stol, figuranten sad på. Det viste sig efterfølgende ved 
konkurrencens afslutning, at vi havde løst denne opgave 
godt, idet vi ikke fik noget fradrag. 
Efter sporet havde vi en 4 minutters afdækning, hvor 
Actos blev dækket af på det sted, vi havde fundet 
figuranten og jeg skulle gå i skjul bag ved flere personer, 
herunder blandt andet den ene dommer. 

Dette gav heldigvis ikke anledning til nogen problemer og 
vi fik heller intet fradrag i denne øvelse.

Herefter var der et felt, som vi havde 25 minutter til at 
løse. Vi fik i alt 6 genstande, hvoraf den ene var et tygget 
stykke tyggegummi – til DM var der tillige et tilsvarende 
stykke tyggegummi, som vi desværre ikke fik. 
Det viste sig efterfølgende, at vi manglede 3 genstande, 
hvilket kostede 13 point. Dette var de 3 øvelser, der var 
på standplads 3 og ved afslutningen på stedet, fik jeg ikke 
andet at vide end, at arbejdet i de 3 øvelser var godt, men 
jeg fik intet at vide, om mistede genstande eller pointfra-
drag. 
Sådan var det på alle 3 baner og de resultater, jeg nævner, 
har jeg først fået efter præmieoverrækkelsen.

den anden bane…
Vores anden bane var kl. 11.15 på Faurholtvej 1 i 
Hjøllund militær areal (standplads 1). 
Her startede vi med en halsgivning med retning ind mod 
et skovareal. 
Dette gav heldigvis ikke anledning til de store udfordringer 
og vi fik kun et fradrag på 0,2 for en skævtsidning. 

Vi fik herefter et oplæg omkring nogle efterskoleelever, 
der var blevet væk og fik anvist et areal med delvis meget 
tæt skov og delvis et åbent stykke. 
Her skulle vi lave en eftersøgning og havde 45 minutter 
til opgaven. Efter at jeg havde fortalt, hvordan jeg havde 
tænkt mig, at gå igennem arealet, gik vi i gang.
 
Vi startede i det meget tætte skovareal og der kom efter 
kort tid en halsgivning fra Actos, der havde fundet en taske 
indeholdende en nøgle.

Se hvad jeg fandt mor!
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Må jeg se, hvad det er?

Skynd dig nu lidt!

Måske er det noget, der kan spises!

Der var meget glat i skoven og i øvrigt svært 
fremkommeligt, så i noget af arealet, gik jeg lidt ude i
 siderne af skovarealet og forsøgte at få Actos til at løbe i 
hele arealet. Imidlertid gik vi tilsyneladende forbi en 
figurant i det tætte areal og denne figurant havde 
angiveligt 2 visitationsgenstande på sig. 
Jeg bemærkede under fremgangen i arealets venstre side, 
at der stod en figurant i det åbne stykke i højre side. 

Derfor orienterede jeg om, at jeg kortvarigt ville gå over i 
den anden side – det skal man jo huske, at gøre, når man 
ændrer strategi på en eftersøgning. 
Actos gøede kort efter af den stående figurant og efter 
gerningsstedssøg, gik vi tilbage til skovarealet og fortsatte 
eftersøgningen dér. Længere ude i skovstykket gav Actos 
hals af 2 talende figuranter, der som den anden figurant, 
blev bragt til dommerne før gerningsstedssøg.

For enden af skovstykket, vendte vi rundt og fortsatte
 eftersøgningen i det åbne stykke. 
Ikke langt fra det fjerneste hjørne, stod Actos pludselig 
stille og snuste i jorden. Det så lidt ud som om, han havde 
en nedgravet, men kort efter begyndte han at tygge på 
noget græs og forlod stedet. Jeg gik hen for at kikke, men 
kunne ikke se noget eller se, at der var gravet. 

Angiveligt var der desværre en nedgravet på stedet, så 
meget ærgerligt at Actos ikke fastholdt den og gav hals 
af den. Jeg tror faktisk også, at det er første gang, at han 
har haft en nedgravet på en rundering/eftersøgning i en 
konkurrence, men vi træner da på det ind imellem. 

Vi gik det åbne stykke til ende inden for tiden, men da vi 
allerede havde taget figuranten på det åbne stykke, var der 
ikke yderligere at finde. Efterfølgende fandt jeg ud af, at 
vi havde mistet i alt 16 point på denne øvelse.
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den tredJe bane…
Vores tredje bane var kl. 1330 på Entreprenørgården, 
Tietgensvej 5, 8600 Silkeborg (standplads 2). 
Her startede vi med linjeføring, hvilket jeg næsten ikke 
kunne huske, hvordan jeg plejer at gøre .
 Det resulterede i et fradrag på 1,7 point, idet jeg fik holdt 
lidt mærkeligt på linen og Actos syntes helt klart, at det 
var noget rod – lidt utidigt larm og en del skævsidninger. 
Noget dyrt i forhold til, at vi til DM 3 uger forinden, gik 
fri ved fod uden fradrag – vel at mærke ved den samme 
dommer. Endvidere havde vi en apportering af en våd glat 
pind, hvilket heldigvis kun kostede 0,2 point for en 
skævtsidning.
Herefter havde vi endnu en eftersøgning, hvor vi fik 
defineret området, der både kunne være inde og 
ude – forstået på den måde, at hvor der var oplåste døre, 
skulle vi ind. Vi havde 30 minutter til opgaven. 
Efter at have forklaret, hvordan jeg havde tænkt mig, at 
vi ville bevæge os frem og rundt i arealet, gik vi i gang. 
Ret hurtigt fandt vi en figurant udenfor i venstre side af 
arealet, som Actos gav hals af.  Efter aflevering af figu-
ranten, søgte vi gerningssted, men fandt ikke noget, der 
var med i øvelsen. Vi fortsatte eftersøgningen og kom kort 
efter indenfor i en stor garage, hvor der holdt flere 
køretøjer. I det fjerneste hjørne på en hylde en god meter 
over gulvet, lå der en figurant. Indendørs figuranter og 
genstande kan være meget svære, da færten er helt 
anderledes end udenfor. Det tog da også lidt tid før Actos 
lokaliserede figuranten og gav hals af ham. 
Efter aflevering af figuranten, søgte vi gerningssted, men 
fandt ikke noget, der var med i øvelsen.
Vi fortsatte herefter eftersøgningen udenfor og fandt læn-
gere omme i arealet endnu en figurant og fandt her en 
sidegenstand – et blåt H i plastik, som jeg genkendte fra 
gerningsstedsstedet på vores første bane. 
Da vi havde været hele arealet igennem, var der ca. 5 
minutter tilbage og jeg fik Actos ned i et hjørne af banen, 
hvor jeg skønnede, at vi godt kunne bruge lidt mere tid. 
Det var en god disposition, idet Actos kort efter gav hals 
ved en nedgravet, hvori der igen var et blåt H i plastik. 
Herefter søgte jeg gerningssted i området omkring den 
nedgravede og bemærkede herunder, at der stod en 
figurant klemt op bag nogle jernstænger. 
Imidlertid kunne jeg ikke gøre andet end at fortsætte 
søgningen og håbe på, at Actos ville finde figuranten og 
give hals af ham. 
Heldigvis var det lige netop det, der skete, og kort efter 
aflevering af figuranten, var tiden gået. 

Det viste sig efterfølgende, at vi manglede 2 sidegenstande, 
som i dagens anledning var dyrere end normalt og vi 
mistede således 4 point.

Til sidst sluttede vi på denne bane af med en 10´er, der var 
placeret i den fjerneste del af Entreprenørgården. 
Efter kort tids patruljegang, kom figuranten frem og skød, 
hvorefter han løb hurtigt væk. Actos og jeg løb på hver 
sin side af nogle containere på stedet, og kort efter råbte 
figuranten av. Jeg løb herefter om mod stedet, der viste sig 
at være inde i en af containerne. 
Efter slip og visitation, hvor vi fandt pistolen, gik vi 
indtransport i line hen til dommerne. 
På mit stopur stod der omkring 2½ minut, så der var 
intet problem i at nå øvelsen til tiden og vi fik således 
intet fradrag her.
Da jeg kom ind på pladsen, var det ikke alle, der var
færdige med dagens øvelser. Det var angiveligt gået relativt 
godt for nogen og til dels mindre godt for andre. 
Imidlertid er det ikke muligt at vide, hvad de enkelte
 genstande/objekter koster på dagen, og det var ikke lige til 
at vide, hvor Actos og jeg lå henne i forhold til placering. 
Da jeg havde en god fornemmelse af, hvem der blev nr. 4 
og 5, troede jeg dog på, at vi ville få en 1., 2. eller 3. plads. 

Så det var med stor
forløsning, da det viste sig, 
at vi for andet år i træk, 
havde vundet årets 
Elitehundestævne.

Mange tak for endnu en 
vel tilrettelagt konkurrence 
til tilrettelæggeren, tak til 
dommere, figuranter, 
kantinehjælpere mv., samt 
til mine konkurrenter for en 
særdeles god dag.
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elitehundestævnet -set fra sidelinien
TeksT og foTos: af rikke hunDBorg johansen 

Klokken er 06.15 og vi har sat os i bilen, da jeg lige tænker 
– måske jeg skulle tage mit kamera med. 
Det var egentlig ikke meningen, at jeg skulle have været 
med, men som vi så ofte har fået at vide, så lærer man 
enormt meget af at stå på sidelinjen og observere de 
forskellige øvelser. 

Så derfor tænkte jeg, at da det jo var en anderledes dag og 
tingene ikke kørte ligesom konkurrence programmet, var 
det en fed mulighed for at se noget andet end de
 lydighedsøvelser, man som regel ser, når man er ude til 
konkurrencer. 

Vi kører til Hjøllund, hvor der skal startes med 
halsgivning, med front imod skoven. 
Derefter skal der laves et eftersøg på et 45000 kvm 
område, med halvdelen af det i tæt tæt granskov og den 
anden halvdel som åben hede med vandhuller og meget 
højt græs/siv. 
Hundeførerne får at vide, at de skal ud og finde nogle 
højskoleelever, der er blevet væk, men det vides desværre 
ikke, hvor mange der er væk.
Dommerne beder hundeføreren om at forklare, hvordan 
man ønsker at gribe eftersøgningen an og hvis der ændres 
planer undervejs skal dommer informeres. 
De har 45 min til opgaven. 
På banen er der fire figuranter. En står ude i det åbne 
område på en lille forhøjning. 
En står inde i det meget tætte gran areal, med to side 
genstande på sig. 
Og de to sidste står sammen i en lille lysning i det tætte 
gran og skal stå og hyggesnakke. 
Derudover er der gemt en rygsæk, med en lille nøgle
 indeni som sidegenstand, samt en nedgravet trøje ude på 
det åbne areal. 

Jesper Aaen i grundig visitering
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tina faldt og hugo i godt saMarbeJde

Jeg må sige, at jeg har bestemt ikke fortrudt, at jeg tog 
med, for hvor er det fedt at se, hvordan de forskellige 
hundeførere griber tingene an, at se det samarbejde, der er 
mellem hund og fører og smile fra det ene øre til det andet, 
når en hundefører roser sin hund og fortæller den hvor 
vidunderlig den er, fordi den ”gider” finde noget til hende/
ham og arbejde for hendes/ham skyld. Jeg elsker det.
 

Julies elitehundestævne

Julie får anvist areal

Jeg vil derfor gerne benytte denne lejlighed til at takke de 
hundeførere og hunde for at lade mig følge med jer rundt 
og forevige dette med mit lille kamera.

Jamen der sidder Teddy jo!

Standhals Det er op ad bakke
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Maries elitehundestævne

Anvisning af areal

Sådan !

Figurant fundet

Patruljegang til dommer

siMons elitehundestævne
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slut for i år

så gik doMMerholdet ”hJeM”

Tak til Mads Holm for god tilrettelæggelse og et godt 
stævne, hvor du kommer igennem 
konkurrenceprogrammet på en anderledes og spændende 
måde, der udfordrer og får os til at tænker lidt anderledes 
end vi plejer. 

sådan sluttede elitehundestævnet 2021

1. pladsen. Henriette Århus med Actos, Silkeborg PH

 2. pladsen.Tina Faldt med Hugo, Silkeborg PH







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

Jysk Mesterskab for unghunde

D. 12.09.21 afholdte Silkeborg afdeling det nu traditions-
rige Jyske Mesterskab for unghunde. Område 3 var i år 
repræsenteret af 6 hundefører, 6 dommere og 3 figuranter. 
Dejligt at se så stor opbakning til dette arrangement. 

resultaterne for oMråde 3’s hunde blev soM føl-
gende: 
Nr. 5 Peter Holst Mølgaard med ChaDe’s Falcon 
 (Haderslev) med 166,0 point
Nr. 10 Jørn Weissert med Møllers Finja 
 (Tønder) med 154,7 point 
Nr. 11  Ann Niemann med Gen-Chi Peppi
 (Horsens) med 153,9 point
Nr. 14 Jørgen Rasmussen med Vindelsbos Quantas  
 (Aabenraa) med 144,9 point
Nr. 15 Frede Dominicussen med Team Aixa Igor 
 (Sønderborg) med 144,0 point
Nr. 22 Per Høisæt med Crympe Finke 
 (Sønderborg) med 120,1 point 

Stor tillykke med de opnåede resultater og en stor tak til 
de domme og figuranter der stillede op.

doMMere:
Mogens Larsen (Haderslev) 
Per Skytt Larsen (Haderslev)
Bent Nydahl (Aabenraa)
Peter Caspersen (Aabenraa)
Connie Birk (Tønder) 
Peter Christensen (Vejle)

figuranter: 
Kim Birk (Tønder)
Jan Sørensen (Vejle)
Eline Beck (Haderslev)

Fællesfoto af hundefører, dommer og figuranter 
(Peter og Jan fra Vejle mangler)

Frede Dominicussen med Team Aixa Igor på øvelse 8 

 Jørgen Rasmussen med 
Vindelsbos Quantas

Jørn Weissert med 
Møllers Finja
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konkurrenceerfaring freM for den årlige klubtur

Det er ikke alt man kan selvom man så gerne vil. 
Dette måtte jeg indse, da jeg ønskede konkurrenceerfaring. 
Siden jeg startede i Dansk Politihundeforening, har jeg haft 
forskellige mål, bl.a. om at kunne deltage i Jysk 
Mesterskab for unghunde i Silkeborg, som hvor jeg 
startede med min tidligere hund.
Men viste sig, at der skulle prioriteres, da mesterskabet er 
samme weekend som vi i Horsens har vores årlige klubtur 
til Rømø med en masse hundearbejde og hygge. 
Åhh hvad skulle man vælge? Jeg ville gerne det sociale, 
men viste også at jeg havde brug for erfaringen, hvis jeg 
gerne vil nå nogle af de mål jeg har i den kommende tid. 

Jeg valgte at tage til Jysk og tage det, som en oplevelse, da 
det jo er Jysk og buen er lidt mere spændt og 
udfordrerne end andre unghundekonkurrencer, men det 
skulle bestemt prøves.
Endnu engang var jeg heldig i min lodtrækning, nogle 
ville ønske det anderledes, men jeg havde alle øvelserne 
i den ønskede rækkefølge. Dagen startede jo meget godt 
og kendte dommer ved første øvelse, så var der jo ingen 
grund til, at de skide nerver skulle komme i spil.

Det viste sig hurtigt, at det var der heller ingen grund til 
for da øv.1,2,3 fra slut der havde vi kun smidt 0,5 point 
pga. uro. Ikke engang pga. skævtsidning eller noget, nej 
nej denne dag havde hun ladet dem ligge derhjemme. 

Så kom øv.11 og nye dommer man ikke havde set før. 
Så kom der sgu lidt nerver på, men vi kom i gang og det 
gik meget godt, selv om jeg blev lidt overrasket over at min 
hund blev i ærmet (næsten) og så gik hun en PERFEKT 
indtransport (det betaler sig at træne). 

Var så glad for min hund, da dommeren sagde ”linen på” 
efter flugten, at jeg valgte at trække hende væk i halsbåndet 
og give hende hendes bold og bryde ud i jublen hvor efter 
jeg hørte dommen sige JA TAK. 

Efterfølgende mit udbryd dertil kom til at lyde ”FUCK du 
dum.” Selvfølgelig i en glad stemme for min hund havde 
gjort det mega godt, men blev dog sur på mig selv da man 
jo ikke forlader øvelsen før dommeren har sagt ” Ja tak.” 
Men heldigvis var de søde og fik kun et fradrag på 1,0 da 
Peppi gik af i sen passiv.

Ann og Gen-Chi Peppi i aktion på standpladsen i øvelse 11

denne dag var det ikke ”bare lige”…

Så til øv. 4,5,6 her var der ro i maven for det skulle vi nok 
klare, men om det bliver til fuldt hus i afdækningen kan 
godt variere engang imellem. 
Det blev til fuldt hus i øv.4 og 5. Så var der jo bare
 cykeløvelsen, og den kan vi bare. Så ingen problem. 
Mig op på cyklen og så afsted, men denne dag var det bare 
ikke lige, retur vejen forgik for den forkerte siden så røg 
der så lige 6 point. Mor var pænt skuffet og træt af dette.

så Manglede vi Jo så bare de sidste 3 øvelser.

Sporet var knap så godt og en øvelse vi bare glemmer fra 
dagen. Vi mistede sidste genstand og for lidt flakkeri så 
hej hej 5,5 point. SÅ videre til øv.9+10, og nu bliver det 
dyrt for halsgivningen på den døde gentand er ikke helt 
på plads. Men den levende, den kunne vi da finde, og hun 
blev pænt visiteret (dejligt med noget berøring, dog mente 
figuranten det lidt anderledes), men der røg alligevel lige 
12 point der. 

Nu til øv. 10 og over stok og sten det gik. Der synes jeg, at 
dommeren skulle have et point med hjem. Jeg farede lidt 
vildt rundt og så kom Peppi og jeg til at stå lidt for tæt på 
figuranten, da vi skulle gå tilbage til dommerne. 
Så Peppi kom til at smage en gang for meget på figuranten. 
Efter jeg lige havde fået lov til at trække vejret igen, og 
havde fået ros af figuranten, selvom hun faktisk var bange 
for jeg ville til at tage hende sko af.
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Ann Niemann med Gen-Chi Peppi på øvelse 10 
med Camilla Ravkilde som figurant

Så til sidste øvelse. Den kunne vi, og det tog heller ikke 
lang tid at finde de genstande vi skulle på feltet og så var 
dagen omme.
Nu var det jo kun at vente på hvad resultatet blev. 
Vi endte på 153,9 point så klart noget plads til forbedring 
men en 11. plads ud af 22. Jeg var alligevel OK tilfreds 
trods de udfordringer, jeg havde i de forskellige øvelser.

Tak til dommere og figuranter. Stor tak for hjælp til de 
figuranter som kunne hjælpe mig på dagen fra område 3, 
nu når jeg ikke kunne trække på mine klubkammerater 
da de hyggede sig på Rømø.

Med venlig hilsen
ann korTegaarD neimann – horsens

sønderborg - sydJysk Mesterskab for 
unghunde
Lørdag den 2. oktober blev der afholdt Sydjysk Mester-
skab i unghunde i Sønderborg. 
Traditionen tro startede vi kl. 07.00 med rundstykker og 
instruktioner til dommerne og figuranterne. 
Syv hundefører deltog i konkurrencen og dagens resultat 
blev:
Nr. 1 Diana Rasmussen og vom Wolfsmoor Enya  
 (Aabenraa) med 177,1 point
Nr. 2  Ann Niemann og Gen-Chi Peppi 
 (Horsens) med 175,2 point
Nr. 3 Flemming Rasmussen og vom Wolfsmoor Hollie  
 (Aabenraa) med 174,7 point
Nr. 4 Anne Marie Kæstel og Team Englund’s Hailey  
 (Sønderborg) med 168,3 point
Nr. 5 Anja Mortensen og FurAndPaws Glamorous 
 Geronimo (Sønderborg) med 166,8 point
Nr. 6 Jørgen Rasmussen og Vindelsbos Quantas 
 (Aabenraa) med 162,6 point
Nr. 7  Frede Dominicussen og Team Aixa Igor 
 (Sønderborg) med 155,7 point

 

Klaus Larsen, giver instruktion til dommere og figuranter

Dagens Top 3 - Fra venstre: Diana Rasmussen med vom 
Wolfsmoor Enya, Ann Kortegaard Neiman med Gen-Chi Peppi 

og Flemming Rasmussen med vom Wolfsmoor Hollie.

 Frede Dominicussen Sønderborg på sporarbejde med Pluto 
(Team Aixa Igor)

meD VenLig hiLsen 
jørn nurkka – sønDerBorg 
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Min første konkurrence soM figurant.

Ann fra Horsens spurgte, om hun måtte skrive mig på som 
figurant til Sydjysk Mesterskab i Sønderborg. 
Ikke at jeg ikke har meldt mig som figurant før, men der 
har bare ikke været brug for mig (måske fordi jeg sagde 
minus spor.)
Jeg får besked om, at jeg skal lægge SPOR - SPOR…!!!!! 
Jeg kunne allerede mærke panikken brede sig - tænk hvis 
jeg nu lavede ged i den. Jeg fik så beskeden om at det bare 
skulle være et lige ud spor….. ja ja, så skulle det vel nok gå.
Dagen oprandt og 2 andre figuranter og jeg skulle deles 
om at lægge 7 gerningssteder og spor. 
Jeg får udleveret papir på, hvordan genstandene skal
lægges i feltet og hvor sporet skulle lægges.
Da det bliver min tur, lægger jeg 1. gerningssted uden 
problemer - så kom jeg til sporet…!!!!! Jeg går til første 
pind og tænker så, her gjorde jeg noget forkert - heldigvis 
var hardcore figurant Sild i nærheden, som kunne forklare, 
hvordan jeg fik klaret problemet.
Senere skulle jeg så lægge 2. gerningssted - da jeg havde 
overtrampet feltet og skulle lægge genstandene, manglede 
jeg en genstand - mig i vildrede, råbte igen til hardcore 
figuranten Sild (man råber altså ikke, så lærte jeg også det.) 
Jeg mangler/har tabt en genstand da jeg overtrampede - 
Min livline: ”Rolig Pia, træk nu lige vejret HELT ned i 
maven, har du tjekke din lomme?” Det mente jeg jo jeg 
havde, derfor mit råb. På mystisk vis, dukkede genstanden 
op i min lomme. Sporet blev derefter lagt uden problemer.

Jeg gjorde det - med visse udfordringer

Bare til info, selvom jeg havde start problemer, så fandt 
hundene alle genstande på både gerningssted og spor.
Jeg havde en mega god og lærerig dag.

hiLsen
Pia PouLsen – horsens

lige ved og næsten

Dagen oprandt og vi skulle stille til Sydjysk mesterskab 
for unghunde i Sønderborg. Der var blevet trænet hårdt 
på halsgivning af den død genstand ved hjælp af en 
bolddropper. Den havde siden vi havde været til 
Jysk Mesterskab for unghunde i Silkeborg, ALTID været i 
genstanden. Helt godt var det ikke blevet, men der var en 
klar forbedring. Så alt var krydset da vi kørte fra
Rask Mølle kl.05:30 lørdag morgen.

Vi ankommer og ja så tidligere på ugen var Peppi jo
kommet i løbetid, så det skulle vi også lige tænkte over. 
Men vi ankom og fik tildelt et nummer, for at det ikke 
skulle forhindre de andre hunde på dagen. 
Endnu engang fik jeg øvelserne i en ønsket rækkefølge, 
men eftersom løbetiden var ankommet, måtte vi vente som 
sidste hund, med at komme på lydighedspladsen. 
Så mig afsted til felt og spor med masser af energi, både 
godt og skidt, men med krudt og arbejdsglad i en unghund 
kan det jo gå begge veje.

En velfortjent lammer fik jeg af en af mine 
træningskammerater, eftersom jeg lige mente, at jeg skulle 
starte hende op på feltet, som jeg gør i runderingen så der 
var lidt knald på. Men genstandene blev fundet på feltet 
og inden for tiden, samt på sporet. Hvor jeg valget ikke 
lige at vende hende som normalt, men bare gik med. 
Lammeren var velfortjent, eftersom jeg kostede endnu
 engang point, da jeg gav 0,5 til dommerne og figuranterne 
for deres arbejde.

 Ann og Gen-Chi Peppi på øvelse 7 
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Ann og Gen.Chi Peppi på øvelse 8 

Så videre til dagens store øvelse/prøvelse for os, nemlig 
rundering. Inden øvelsen startede snakkede vi om at 
venstre begrænsningen var en sø. Jamen hvorfor ikke med 
en vand gal hund, tænkte jeg. 
For lige at være sikker på at vi skulle visitere, spurgte jeg 
om dette, med svaret ”ja, men han skal beholde tøjet på.”  
Hmm havde han hørt om Jysk Mesterskab eller kende 
han mig?
Øvelsen gik i gang og vi fik dækket banen fint og fandt 
figuranten med mange ting i lommerne. Men kun private 
ting, han blev afleveret og vi forsatte. 
Dog stadig med en tør hund på banen, mor var stolt og så 
kom der lige pludselig en HALSGIVNING IGEN. 
Ja der blev læst rigtigt en HALSGIVNING, og denne gang 
på en jakke der hang på pænt på en bøjle op af et træ. 
Mor var så STOLT og ikke til at skryde igennem, endnu 
engang bevis på at træning belønner sig. 
Fuldt hus og en bemærkning om en flot banedækning. 
Så til øv.10 han blev sgu også fundet og heller ingen point 
til dommer i denne øvelse. 

sådan skulle det ikke gå denne gang…
Vi kunne derfor vende STOLTE tilbage til 
lydighedspladsen, og ja man tænkte jo, at det gik jo så 
godt sidst så hvorfor ikke det igen i dag. Men nej nej sådan 
skulle det ikke lige være denne gang- Det koster når man 
lige har haft en fest, så her blev givet godt med point til 
dommer og figuranten for lidt diverse skævtsidninger, uro, 
efterbid, sent passiv og langt fremme i ind transporten og 
ekstra kommando. Så det det er som man siger det er dyrt 
at have det sjovt.

Men jeg er alligevel meget pænt tilfreds med resultatet 
og stolt af min hund Peppi. Men som den sportskvinde 
man er, så kan en 2. plads jo godt føles som en tabt første 
plads. Men min første placering på ”podiet” i form af en 

2.plads og tanken om at pointene havde været til en hel 
oprykning, hvis det havde været en officiel konkurrence, 
kan man kun være en stolt hundefører.

Nu er det jo bare at bevise, når vi når vi skal til ungehunde 
oprykningskonkurrencen den 6. november, så gør vi bare 
det hele en gang til.  

Tak til dommere, 
figuranter og tilrettelægger 
for en god dag. 
Samt tak for alle dem der 
har hjulpet mig på vejen 
hertil, glæder mig til flere 
træningstider, det viser sig 
jo at det kan betale sig.

meD VenLig hiLsen
ann korTegaarD nei-
mann & gen-chi PePPi 
- horsens

En meget glad og stolt hundefører til præmieoverrækkelse 

aabenraa
Vi har i klubben haft kåring af en hund i år. 
Det var, Flemming Rasmussen, der den 22. august, var til 
kåring med vom Wolfsmoor Hollie. Hollie og Flemming 
opnåede 106,7 point. Flot resultat. 

Lørdag den 28. august, var der udtagelse til DM i 
Kriminalklassen i Aabenraa, hvor Erik Jensen, var 
tilrettelægger. Der var i alt 2 hunde i konkurrence. 

Peter Caspersen, med Hesselballe Frej, opnåede 214 point, 
hvilket gav dem en plads til DM.

Søndag den 29. august, var der udtagelse til DM i 
Vinderklassen i Haderslev. 

Her deltog, Benny Lund og Hulgaard’s Mik, som opnåede 
i alt 199,5 point, som gav adgang til DM.

Søndag den 5. september, var der udtagelse i 
Patruljeklassen i Haderslev, hvor klubben havde tre 
hundeførere til start. 

Kjeld Nissen og Team ChaTho Alpha (Twixel), opnåede 
i alt 207,4 point. 
Bent Nydahl med vom Wolfsmoor Caddie, opnåede 205,3 
point .
Kenn Lindahl med Kweos Kessie, opnåede 184,9 point.
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Søndag den 12. september, var Jysk Mesterskab for 
Unghunde i Silkeborg. 
Her havde klubben, Jørgen Rasmussen med Vindelsbos 
Quantas, med og de opnåede 144,9 point.

Ved DM i Ringsted, havde vi fra Aabenraa to hundeførere 
repræsenteret. 

I Vinderklassen, var Benny og Hulgaard’s Mik med og de 
opnåede 162,3 point, hvilket gav dem en 6 plads.

I Kriminalklassen, var Peter Caspersen og Hesselballe Frej 
med, de opnåede i alt 215,2 point, hvilket gav dem en 
samlet 3. plads. Flot.

Lørdag den 2. oktober, var der Sydjysk Mesterskab for 
Unghunde i Sønderborg. 

Her havde Aabenraa, 3 hundeførere i konkurrence. 

Diana Rasmussen med vom Wolfsmoor Enya, vandt kon-
kurrencen med 177,1 point. Flot.

Flemming Rasmussen med vom Wolfsmoor Hollie, opnå-
ede med 174,7 point en 3. plads. 

Jørgen Rasmussen og Vindelsbos Quantas, opnåede 162,6 
point. 

Vi har i klubben fået en del nye medlemmer, hvilket også 
afspejler sig i stor aktivitet i klubben. 
Det er dejligt at se så mange positive hundeførere på
 træningspladsen. 

Vi har nogle vedligeholdelsesprojekter omkring 
klubhuset og træningspladsen, som vi har planlagt og som 
skal udføres inden vinter. 

hiLsen
kjeLD nissen - aaBenraa 

figurant gosdkendelse
Søndag den 3/10 kl. 8.30 blev der afholdt godkendelse 
af figuranter i Horsensafdelingen. Vi var desværre kun 3 
fremmødte i alt, 2 fra Vejle og 1 fra Haderslev, på trods af 
3 aflyste hold hen over Corona nedlukningen.
Vi fik rundstykker og kaffe kl. 8.30 og derefter repeterede 
vi kort den teoretiske del af opgaverne. Alle havde valgt 
at skulle op i øvelse 7, 8, 9 og 10. Efter lidt teori, gik vi 
ud i regnvejret for at lægge vores gerningssted og derefter 
sporet. Alle bestod her deres felt og fandt alle 6 genstande, 
men kun den ene mand fra Vejle fandt alle 6 genstande på 
sporet og blev dermed godkendt som sporfigurant. 
Så vi er altså lige 2 som skal tage sporet om ved en ny 
godkendelse.
Fælles så vi hinanden tage øvelse 9 og 10, hvilket er meget 
lærerigt, når man også kan se hvordan andre gør. 
Vi bestod således også alle 3 begge disse øvelser.
Lidt for sjov gik vi tilbage ind i klubhuset for at prøve lidt 
kompasaflæsning, som kan være en god hjælp at kunne 
under et spor. Alt i alt en god dag, trods regnen og det 
ret svage fremmøde, og vi fik en ny bestået figurant i alle 
øvelser og øvrige 2 nye figuranter til gerningssted, 
rundering og 4 minutters stop. Vi, der mangler sporet, 
tager det igen, når der kommer ny godkendelse.

nana Duncan – VejLe 

kåring 

Vi var søndag d. 24.10.21 et smut i Horsens for at afholde 
kåring, det var et fantastisk vejr taget de forrige dage i 
betragtning. 
To par var tilmeldt på dagen.
Charlotte Boye Lorans og Hulgaards Urban bestod med 
102,9 point. 
Torben Sveistrup og Kweo Navajo vil vi gerne se igen, de 
dumpede desværre. 

De nykåret par i midten 
Charlotte Boye 

og Hulgaards Urban.
 Til venstre kåringsfigurant 
Henrik Schmidt (Haderslev) 

og til højre Kåringsmand 
Benny Lund (Aabenraa)

hiLsen
Benny LunD
kåringsmanD
områDe 3
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Områdeledere
SeK. I
Niels Jørn Hansen 
Tlf 41 38 22 36
hansen-mollevej@live.dk

SeK. II
Flemming Hartvig Pedersen
Tlf. 61 31 65 83 - 29 28 91 59
flp@avn.dk

Områderedaktør - : Nete Bolander 
Politihundenomraade4@gmail.com

faaborg:
udtagelses konkurrence kriMinal klassen d 28/8-2021

En frisk dag er ovre, 15* og ret fugtigt. Men hvad gør det, 
når man kan nyde synet af godt hundearbejde.
En god håndfuld dommere og figuranter var mødt op, 
og to spændte hundeførere. Skoven (øv 9+10) var til den 
tætte side, men trods dette klarede begge hunde runde-
ringen til UG. En enkelt sidegenstand blev overset, både 
i øvelse 9+10.

I øvrigt fantastisk at se, hvor forskelligt hunde og 
hundefører kan arbejde, men stadig løse samme opgave.
Marken (øv 7+8) var på en super fin græsmark. 
Begge hunde klarede gerningssted med tids overskud, spor 
skråt ud fra forreste gerningssteds pind. 
Desværre mistede den ene hund sporet, efter en svær start. 
Fri v fod, afdækning, halsgivning, apport, spring, fri v 
cykel og frygtløs for slag forgik ved Fåborg PH nye lækre 
klubhus. Også her gik det fantastisk.

Steen Riewe Henriksen med 
Smedebakkens Pike, en 
oprykning til 
vinderklassen, og udtaget 
til DM. 214,6 Point

Klaus Malmos Nørgaard 
med Dederthing Mourits, 
187,7 point

Steen Riewe Henriksen og 
Smedebakkens Pike

nyborg:

nyborg Politihundeforening 100-års fødselsdag.

Fra en gammel foreningsprotokol har vi fundet følgende 
udskrift, som kan kaldes vores dåbsattest.
Det starter med:
År 1921 den 21. oktober afholdtes bestyrelsesmøde på 
Politikontoret. Der forelagdes udkast til love o.s.v.

Der sluttes med:
Øvelserne tager sin begyndelse førstkommende søndag kl. 
0900 ved Carlsmindegården.

Vi er vist nok den tredjeældste forening i landet. 
Københavns PH og Århus PH er ældre.
Vi er nogle medlemmer, der ikke er af helt ny dato, og 
unge medlemmer joker med, at vi nok var med til at starte 
foreningen. Det var vi dog ikke.   
Længstvarende medlemskab på godt 55 år har vort 
æresmedlem Charly, der fik sin første schæferhund i 
konfirmationsgave og startede i foreningen kort efter.
Foreningen har i mange år holdt til Plantagen ved Slipshavn 
i udkanten af Nyborg.
Foreningen er en lille, men aktiv forening. Det gælder både 
med konkurrenceresultater i Område 4 og på landsplan, 
samt på organisationsplan, hvor foreningens medlemmer 
har og har haft poster både i Området og i flere udvalg 
på landsplan.

Vi har et godt foreningsliv, og er gode til at hjælpe 
hinanden med træningen og med at få løst de mindre 
uoverensstemmelser, der altid opstår.

Der har gennem årene været adskillige hundrede 
medlemmer gennem foreningen. Også rigtig mange
tjenestehundeførere fra Politiet. 
Da Nyborg var selvstændig politikreds med egen 
hundeafdeling var det ren selvfølge, at alle var medlemmer 
af foreningen. 
Sådan er det desværre ikke i dag. For mange år siden var 
der også tjenestehundeførere ved Nyborg Statsfængsel. 
De var også medlemmer af foreningen.

Nyborg kommune stiller velvilligt gode træningsarealer 
gratis til rådighed, så vi har rigtig gode arealer til den 
daglige træning.

Foreningens fødselsdag blev fejret lørdag den 23. oktober 
med start kl. 12 i og ved foreningens klubhus. 
Der blev inviteret bredt blandt foreningens venner bl.a. 
på Facebook og i POLITIHUNDEN.
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Foreningen har et klubhus på ca. 50 kvm samt lidt 
overdækning foran indgangen. 
Vi satsede på godt vejr trods den fremskredne årstid. 
Vi bestilte KOKKENS pølsevogn til at komme og købte 2 
flotte lagkage til 60 personer, som var det antal vi satsede 
på at blive. Der blev indkøbt sodavand, øl og vin, så vi 
var sikker på, at der var nok.

Festen forløb fantastisk godt, ikke mindst på grund af de 
fremmødtes gode humør og det fine vejr med solskin og 
ikke meget vind. Siddepladserne i det opvarmede klubhus 
blev næsten ikke benyttet. Festdeltagerne cirkulerede 
mellem pølsevognen og de opstillede barborde og 
bænkesæt under overdækningen og hyggede sig med 
hinanden.

Der kom ca. 60 personer, herunder Nyborgs borgmester, 
Kenneth Muhs. Fra hovedbestyrelsen kom Lars Bræmhøj, 
Søren Bjeverskov og Mads Skorup. 
Desuden Sten Holst-Christensen fra DPU. 
Alle foreninger fra Område 4 var repræsenteret og 
Områdeledelsen var også tilstede.
Desuden kom næsten alle medlemmer af Nyborg 
Politihundeforening med familie.
Der var mange flotte gaver til foreningen.

Foreningens formand, Villy Skaarup, bød velkommen og 
fortalte lidt om foreningens opstart, lidt om foreningens 
virke, takkede kommune og samarbejdspartnere og 
sluttede med at udbringe et leve for foreningen.

Herefter holdt Landsformanden, Lars Bræmhøj, en flot 
tale, hvor han bl.a. fortalte om, hvad der OGSÅ skete for 
100 år siden.

Borgmester Kenneth Muhs holdt også en god og engageret 
tale, hvor han bl.a. roste foreningslivet i Nyborg, herunder 
Politihundeforeningen.

Der var også en lille hundeopvisning, hvor Lone og Lars 
var figuranter og Flemming Pedersen med Ozzi optrådte. 
Når man kender Flemming, hvad de fleste, der har delta-
get i DM gør, kan man godt regne ud, at det selvfølgelig 
gik ud på at vise hvad Ozzis kan, den har jo været dan-
marksmester. 
Det var dog mindst lige så meget et show, hvor fejl blev 
lavet med vilje til stor morskab for alle.

Det blev en dag alle kan se tilbage på med glæde.

Der forberedes til gæsternes ankomst

Formanden byder velkommen med en hjælper på armen og den 
gamle formand Jørn bag ved

Der lyttes til velkomsten
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Der lyttes lidt mere til velkomsten

Lars Bræmhøj holder tale

Folk lytter 

Den smukke udsigt ved klubhuset

Borgmesteren taler

Endelig er pølsevognen åben

Den store pokal med pynt En smilende borgmester
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“Kunderne” strømmer til pølsevognen

Lone med yngste skud på stammen

Et par andre søde børn

Dejligt med lidt varme indendørs

Der hygges 
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Lagkagerne bæres ind

Lidt hundeshow

tillykke Med de 100 år





område 5
Områdeledere
SeK. I
Mads Skorup Christensen
Koldemosevej 37, 4180 Sorø
Tlf. 22 88 51 33 - mads.skorup@gmail.com
SeK. II
Ulla Petersen
25181686
upete@guldborgsund.dk

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

oMråde 5
kåring 
Lørdag d. 30. oktober blev der afholdt kåring i 
Østsjælland afdeling. Der var 4 hundefører der stillede 
til kåring. 
Det var en smuk efterårsdag med sol og ikke ret meget 
vind. Der var skaffet lækre arealer til formålet. 
Smuk løvskov og den lækreste pudset frøgræsmark. 
Så kunne hunde og fører ikke få det bedre. 
Da dagen var omme, var der 3 nye unghunde. 
Desværre ville Lisbeths Dealer ikke give hals af figuranten, 
så de kom ikke igennem nåleøjet denne gang. 
Følgende blev kåret:

Tina Kofod med Le-Wans Laika 
fra Østsjælland 98,6 point

Jeanette Petersen  med Thor 
fra Holbæk  99,5 point

Asger Christiansen med Xaro 
fra Vordingborg
97,1 point

Lisbeth Trolle Dahl med Hajens Charmetrold (Dealer) 
ikke bestået
 
Der var ligeledes kåring i Nakskov den 17. oktober. 
Her bestod 2.
Emilie Wolff-Sneedorff med Hedegård’s Albert
fra Nakskov 97,8 point

Pia Wolff-Sneedorff med Hedegård’s Assi 
fra Nakskov  100,7 point

Stort tillykke til områdets 5 nye unghunde. 

status På kåringer i oMråde 5: 
Siden Axel Ahm tiltrådte som kåringsmand, er der 
blevet stillet 24 hunde til kåring. 

17 hunde er blevet kåret
7 hunde er dumpet
Dumpeprocenten ligger på ca. 29
Gennemsnittet på kåringspoint er 100,8 point

unghundeoPrykning
Ren luksus må man sige det er, når man skal ud i at have 
3 foreninger, som skal afholde unghundeoprykning. 
25 hunde, intet mindre stillede til start d. 31. oktober. 
På dagen blev det til: 

8 hele oprykninger til patruljeklassen 
4 halve oprykninger til patruljeklassen 

Stort tillykke til jer alle. 

I Slagelse var følgende hunde mødt til start og placerede 
sig således:

1. Bent Hougesen Jinks Clever Fox
 Kalundborg  173,0 point (hel oprykning)

2. Maria Claumarch Amagers Jason 
 Holbæk  166,7 point (1/2+ ½ oprykning)

3. Finn Trap Friis Hajen Zmut
 Kalundborg  163,3 point 

4. Jesper B. Larsen Møllers Andy 
 Slagelse  158,5 point (1/2+ ½ oprykning)

5. Niels Hviid Jensen Blackneck´s C´Fake
 Kalundborg  154,7 point

6. Bethina R. Nordstrøm Sandtofte Aida
 Holbæk  153,0 point

7. Lene Østenkjær Smedebakkens Trixi
 Slagelse  152,4 point

8. Allan Mandrup-Poulsen Amager´s Duncan 
 Holbæk  149,4 point

9. Majken Kornum Lucky Light Krumme
 Kalundborg  147,0 point

10. Michael N. Nielsen Sch-Ca Rosa
 Holbæk  145,1 point



område 5

Område 5 39

I Ringsted var følgende hunde mødt til start og placerede 
sig således:

1. Lisbeth T. Dahl Hapia Epo  
 Næstved  178,4 point (hel oprykning)

2. Ida Borberg Korskildes A´Dajm 
 Næstved   170,1 point (hel oprykning)

3. Jesper K. Hansen Møllers Feo  
 Næstved  169,1 point (1/2 oprykning)

4. Grete Kornerup Amager´s Ina 
 Ringsted  165,5 point(½+1/2 oprykning)

5. Mette H. Sarka Korskilde´s Cille
 Næstved  163,6 point

6. Claus S. Jensen Le-Wans Ero  
 Østsj.  151,3 point

7. Majbritt Gyring-Nielsen Team Lasina Anouk
 Østsj.  144,6 point

Fra venstre, Næstveds hundefører med hund. 
Mette H. Sarka med Korskilde´s Cille, 

Jesper K. Hansen med Møllers Feo, 
Ida Borberg medKorskildes A´Dajm 
og Lisbeth T. Dahl med Hapia Epo.

 

I Nakskov var følgende hunde mødt til start og placerede 
sig således:

1. Jan Larsen  Amager´s Harley 
 Nyk. F.  178,0 point (hel oprykning)
2. Mille L. Hansen Jabina Jolly 
 Nakskov  177,8 point (hel oprykning)
3. Maria C. Hansen El Blans Trunte 
 Maribo  175,9 point (hel oprykning)
4. Ulla Petersen Skjødsholm Aske 
 Nyk. F.  174,6 point (hel oprykning)
5. Jens Chr. Nielsen Hulgaard´s Thor 
 Vordingborg 173,4 point (hel oprykning)
6. Bjarne Olsen Korskildes Ejner 
 Vordingborg 153,9 point

De 3 pokaltagere. Jan Larsen og Amager´s Harley, Nyk. F.
Mille L. Hansen og Jabina Jolly,Nakskov, 

Maria C. Hansen og El Blans Trunte, Maribo

Bjarne Olsen og Korskildes 
Ejner, Vordingborg

Jan Larsen og Amager´s
Harley, Nyk. F.
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 Jens Chr. Nielsen og Hulgaard´s Thor, Vordingborg

Jan Larsen og Amager´s Harley, Nyk. F.

Maria C. Hansen og El Blans Trunte, Maribo

 Jens Chr. Nielsen og Hulgaard´s Thor, Vordingborg

12 nye patruljehunde kan området nu prale med. 
Vi går en sjov 2022 i møde med masser af 
konkurrencehunde. Det er bare super lækkert. 

Tusind tak til Karina Kiszka for en masse fine billeder fra 
unghundeoprykningen i Nakskov. 

Bjarne Olsen og Korskildes 
Ejner, Vordingborg

Jan Larsen og Amager´s 
Harley, Nyk. F.





område 6
Områdeledere

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

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

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

område 6

klubMesterskabet for kåringshunde i 
skovbo afd.

Så oprandt dagen lørdag d. 9. oktober 2021 hvor 
ekvipagerne for kåringsholdene stillede op i årets 
Klubmesterskab i Skovbo afd.

Idet øvelserne også blev afviklet med den fornødne 
akkuratesse og bedømt og udført af de meget kompetente 
dommere og figuranter, blev hundeførerne også oplyst, at 
dagens resultater også ville indgå som en ”prøvekåring” 
og bedømt derefter.

Allerede fra morgenstunden smilede vejrguderne til os og 
det blev ikke dårligere i løbet af formiddagen.
Efter den vigtige morgenmad og lodtrækning om s
tartrækkefølgen kunne dommere og figuranter påbegynde 
deres arbejde, og hundeførerne kom derefter i ”ilden”.

Der stillede 3. ekvipager til start og deres første øvelse var 
rundering. Derefter kørte vi til sporbanen og sidst men 
ikke mindst sluttede vi af ved klubhuset med lydigheds-
øvelserne og de 2 bideøvelser.

Alle hundeførerne gik til opgaverne med mod og godt 
humør og selv med forskellige forudsætninger 
hundeførerne imellem, blev der opnået rigtig gode 
resultater på dagen af alle.

dagens resultater:
Nr. 1 KLUBMESTER 
John B. Nielsen m/Tigerdyrets Devon 101,0 Point

Nr. 2   
Carsten Persson m/Amager`s Zaco     96,7 Point

Nr. 3   
Alexandra H. Iversen m/Amager`s Carma   92,9 Point

Qua deres resultater opfyldte nr. 1 og nr. 2 kriterierne for 
at blive indstillet til kåring. Vi sluttede dagen af med stor 
tak til dommere, figuranter, kantinepersonale og listefører 
samt stort tillykke til de 3 deltagere med deres resultater.

Derefter, traditionen tro, et leve og hurra for vores 
forening!

erik goTh-eriksen

Alexandra og Amager´s Carma

Carsten og Amager´s Zaco
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Carsten og Zaco

(Fra venstre): Carsten og Amager´s Zaco,
 Alexandra og Amager´s Carma 

og John og Tigerdyrets Devon



område 6

klubMesterskab i unghund- og PatrulJe-
klassen skovbo afdeling

klubMesterskab 2021 i unghunde- og PatrulJeklasse 
lørdag den 16. oktober.

Der var tilmeldt 3 unghunde, hvoraf en fik debut i klas-
sen. Vi kunne have stillet 5 patruljehunde, men løbetid og 
tjeneste stod i vejen, så det blev til 2 tilmeldinger.

resultaterne unghunde:
Klubmester 2021: 
Allan Kristian Pihl og Tigerdyrets Delta med 169,5 point.

Nr. 2: 
Katharina Johansen og Kweos Ipanema kld. Troja med 
155,4 point.

Nr. 3: 
Gitte Kirstine Koch og To-se-tas Frigga kld. Carla med 
155,1 point.

resultaterne PatrulJehunde:

Klubmester 2021: 
Martin Lind og Laguso Hares kld. Batman med 181,0 
point.

Nr. 2: 
Dennis Rasmussen og Zerberuzdks Gangster kld. Messi 
med 177,3 point.

Tillykke til alle med resultaterne, særligt stort tillykke til 
klubmestrene. Som I kan se på resultaterne, så var der 
ikke nogen foræringer.

Vejret var klart, men vinden var kold, så figuranter og 
dommere fik en forsmag på tiden, der kommer.
En særlig tak til de 11 i teamet, som fik det hele til at 
fungere, så det blev en herlig Skovbo-dag.

PS: Det var Allan og Delta, som fik debut.

keLD anDersen

(Fra venstre): Gitte og To-se-tas Frigga, 
Katharina og Kweos Ipanema, 

Allan og Tigerdyrets Delta

(Fra venstre): Martin og Laguso Hares, 
Dennis og Zerberuzdks Gangster
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klassiske Politweets
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Dansk politihunDeforenings hoveDbestyrelse

formanD
Lars Bræmhøj

næstformanD
Jan Verner Larsen
Telefon: 22959378

naestformand@dan-
skpolitihundeforening.dk

stambogsfører
Søren Bjeverskov
Klempegårdsvej 73
4140 Borup

Tlf. 22 64 21 86

bjevs@cool.dk

Mads S. Christensen
Koldemosevej 37
4180 Sorø
mob. 2288 5133
mads.skorup@gmail.com 

Dansk Phf hjemmeside : www.danskpolitihundeforening.dk
Webmaster : webmaster@danskpolitihundeforening.dk

arbejdsudvalg sektion i

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

Jan Verner Larsen - Køllegårdsvej 13,2730 Herlev
Telefon: 2295 9378 - janverner@msn.com

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

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

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

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

Dommer & programudvalg

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

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

Palle Lorentzen
Blommehaven 41, 
4800 Nykøbing F.

Tlf. 21 62 86 40
blommehaven41@
gmail.com

Jan Binger Lindgaard 
Lærkevej 24
3650 Ølstykke

Tlf. 21 69 59 24
lindgaard@sport.dk

sekretariat
Vivi Ettrup Hermansen
Telefon: 40610171
sekretariat@danskpoliti-
hundeforening.dk

hoveDkasserer/
Dommerkartotek
Bo Rasmussen
Møller Meyers Vej 12
8240 Risskov
Mob. 24 66 89 93
kassereren@dansk
politihundeforening.dk

Bank: 1551-3442046867

arbejdsudvalg sektion ii

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



tak til vores sPonsorer
revisorsaMarbeJdet aMager - 
www.revisaMaMager.dk 
2770 Kastrup

ib asferg a/s  
2400 København NV

MalerfirMaet hendriksen 
2650 Hvidovre

rye's MalerfirMa 
2670 Greve 

snedkerMester kasPer nielsen 
2600 Glostrup

scanfilter a/s  
2640 Hedehusene

fyns gartneriMaskiner a/s  
5600 Faaborg

intension a/s  
6200 Aabenraa

Johannes rasMussen-hylke a/s 
8660 Skanderborg

vesterbo huse a/s 
8362 Hørning

danish fibres a/s  
6800 Varde

rørholt Maskinsnedkeri 
9330 Dronninglund

aP isolering aPs 
5580 Nørre Aaby

nees vogMandsforretning 
7570 Vemb




