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leder

sÅ bleV det 2022
 
Det sidste gode nytårs-
måltid er spist – det 
sidste glas champagne 
er drukket. Røgen fra 
det fyrværkeri, vi siden 
år 1900 har kunne købe 
som ”grønne frøer” og 
”kinesiske pistoler” 
hos tobakshandleren 
til i dag, hvor raketter, 
batterier og heksehyl 
kan købes i store 

containere på særlige udsalgspladser, er forduftet op i 
luften. 
Vi har afgivet vores nytårsforsæt og sunget med på 
”Kong Kristian stod ved højen mast”. 
Alt i alt er vi på traditionel vis kommet ind i det nye 
år – og velkommen til år 2022. Forventningerne til det 
nye år skal være store. Man bør jo aldrig gå ind i et nyt 
år, mens man ærgrer sig over det gamle.
 
Det nye år står foran os, som et kapitel i en bog, der 
venter på at blive skrevet. Jeg ser derfor frem til et år, 
hvor Dansk Politihundeforening kan fortsætte sin 
træning og de mange konkurrencer med uformindsket 
kraft, og hvor vi skaber de resultater og den branding, 
der gør Dansk Politihundeforening værd at investere i. 
Det skal være de gode historier, der bærer foreningens 
navn og ikke de små unødvendige trakasserier. 
Det skal være smilene og glæden over at have haft en 
god oplevelse, der skal være fortællingen. 
Derfor er vort foreningsblad en fortsat og meget vigtig 
kilde til at holde gang i de gode historier, for dem er der 
heldigvis rigtig mange af.
 
I sidder med årets første udgave i hånden og kan blandt 
andet læse om ”Andi” og ”Gonzo”, der med ført pote 
har beskrevet oplevelserne fra nogle travle weekender, 
ligesom I kan læse om natøvelse i Århus og omegn. 
Det er også beskrevet, hvordan billeder kan med til at 
fejre vindere af konkurrencer og dermed ære deres 
præstation. Der er også mange flotte præstationer, og 
dem skal vi selvfølgelig være bevidst om at dokumentere. 
Bag hver konkurrence er der nemlig meget træning, et 
hårdt slid og et fokuseret hundearbejde, og derfor er 
fejringen så vigtig. 
Når det er sagt, så skal vi også huske, at der altid vil være 
nogen, der bliver ”rosinen i pølseenden”. 
Et spøjst idiom – og egentlig er betydningen lidt sjov. 
Udtrykket bruges oprindeligt for at udtrykke noget (det 
bedste), der kommer til sidst i en rækkefølge og 

stammer fra gammeldags pølseproduktion, hvor man 
lagde en rosin i enden på pølsen for at forhindre farsen i 
at løbe ud. Derfor er det en god nyskabelse, at I nu også 
kan læse en artikel, som netop handler om at blive sidst. 
Til trods for placeringen er der jo også her lagt rigtig 
mange kræfter i forberedelserne til og gennemførelse af 
konkurrencerne, og når man så alligevel sætter sig ned og 
sætte blæk til en beskrivelse af egen præstation og slutter 
af med at have haft en fantastisk aften med sin hund, er 
det her man ser værdien af foreningens liv springe ud i 
fuld flor – det bedste.
 
Jeg har tidligere skrevet om opvisningstruppen, og i 
bladet er der en åben invitation til at blive en del af 
truppen, som er en samling af hundeførere, som gerne 
vil vise, hvordan vi træner i Dansk Politihundeforening. 
God reklame skaber branding, og foreningens brand er et 
vigtigt middel til at rekruttere nye medlemmer, og derfor 
giver det god mening at vise, hvad vi faktisk står for.
 
Der er også en artikel i bladet omkring en figurant, der 
efter en del år endelig tog mod til sig og tilbød sig som 
figurant på en runderingsbane. Han havde længe været 
uddannet figurant, men havde ikke haft modet til at 
springe ud som hjælper, men bedre sent end aldrig. 
Det er nemlig aldrig for sent, og oplevelsen har allerede 
betydet, at han har reflekteret over, hvad der skal til, før 
han springer ud i dommergerningen. Det skal jeg ikke 
afsløre her, men hans refleksion er både god og sjov.
 
I kan også læse en historie om den erfarne hundefører, 
der skal lære den mere uerfarne hundefører nogle nye 
tricks. Det lykkedes i den grad, men læringskurven steg 
ikke kun hos den ene af de 2 hundeførere. 
Læs de mange interessante læringspunkter fra deres 
møde og oplev dem pakket ind i lidt godmodige drillerier.
 
Som sædvanligt kan I også læse om mange fremragende 
resultater og små årsfester – og som sædvanligt er 
artikler og resultattavler krydret med rigtig gode billeder. 

God fornøjelse med læsningen af vort første blad i år 
og velkommen til et forhåbentligt rigtig godt år 2022 i 
Dansk Politihundeforening.
 
GODT NYTÅR.
 
 
Med venlig hilsen
lars BræMhøj.
ForMand.
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redaktør
Tina Kværnø
Næstelsø Præstemark 15
4700 Næstved
Tlf. 20 45 80 22
redaktoer@danskpoliti
hundeforening.dk

grafisk layout
Side om Side ApS
sideomside@sideomside.dk

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

Vedrørende annoncer
Alle spørgsmål vedr. 
annoncer bedes rettet til:
Side om Side ApS
grafik@sideomside.dk

deadlines
Den 21 hver måned 

forsidebilledet:
Ängsbackens Prima leger i sneen med 
sin ejer Marianne Pedersen.
Prima og Marianne træner på 
kåringsholdet i Dronninglund PH.
Primas mor er Ängsbackens Elsa og 
hendes far er Smedebakkens Fero.
Foto Tonny Johannsen

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 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

Rigtig godt nytår til alle, håber der venter et godt og lykke-
ligt hundeår forude med masser af gode oplevelser,- uden 
de dumme men nødvendige coronarestriktioner, vi har 
været underlagt i det forgangne år.- PYT,- vi må videre.
I dette nummer kan man læse om udtagelser, lokalkonkur-
rencer 86 års jubilæum, natøvelse m.v.
Rigtig god fornøjelse

grethe schnell
oMråderedaktør

Områdeledelsen har udsendt nedenstående meddelelse 
vedr. fotos i forbindelse med Område-arrangementer. 
Det er jo altid en stor dag, når man har opnået nogle super 
fine resultater, som man – også senere, - kan finde tilbage 
til i bl.a. Politihunden.
Fortsat som hidtil modtager jeg altid med stor glæde fotos 
fra forskellige lokal/område arrangementer, man bliver en 
del af foreningens historie.

Område 2 meddeler følgende i forbindelse med 
fotografering ved kåring m.v.

kÅring
Det er en stor dag, den dag man får sin hund kåret, og 
derfor ønsker Formandsgruppen i Område 2, at det bliver 
foreviget. Fotograferingen foregår på dagen, og fotografen 
vil primært være en fra din egen lokal afd., (eller den lokal 
afd. hvor kåringen foregår). Herefter sendes billederne til 
den lokale Facebook Redaktør, som herefter poster
 billedet på Område 2’s Facebookside. 
Det er selvfølgeligt frivilligt, om du ønsker at blive foto-
graferet sammen med din hund på Kåringsdagen.

PokalVindere
Område 2 ønsker at hylde alle pokalvindere. 
Derfor vil der, så vidt det er muligt, blive taget foto af 
alle pokalvinderne med hund til Områdets konkurrencer. 
Disse billeder vil blive postet på Områdets Facebook side, 
samt Områdets hjemmeside og i Politihunden. 
Det er naturligvis frivilligt, om man ønsker at blive foto-
graferet, men Område 2’s Formandsgruppen håber, at alle 
vil stille op til denne fotografering.
Pt. er det primært Holgerd Virenfeldt, Viborg Afd. der 
foretager denne fotografering på dagen, lige efter 
præmieoverrækkelsen.

unghundeoPrykning  i herning den 7. noVeMber 2021
Foto: holgerd virenFeldt

1. Annette Thesbjerg og 
Weedfald Gamma (Gamma), 

Randers Afd.175,8

3. Anders Brochers Olsen og 
Team Englund’s Karo (Karo), 

Odder Afd.172,0

4. Anne Marie Husted 
og Team Englund’s Nuka 
(Nuka), Aarhus Afd. 170,4

2. Torben Lykke og 
Team Englund’s Jalba (Jalba), 

Randers Afd.172,5
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5. ErErling Korsgaard og 
Møllers Odett (Penny), Mors 
Afd. 164,1

Alle resultater kan ses på 
Dansk Politihundeforening
/hovedlister

kaMeraet kiggede Med
Foto: rikke hundBorg johansen
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område 2

til unghundeoPrykning Med andi
aF andi og sMøgen’s gonzo 

Med ført Pote af gitte Madsen, randers Ph
 
Vi er 2 aktive hunde, som lige har haft et par travle week-
ender, først skulle jeg, Andi til Unghunde konkurrence i 
Herning den 7/11, - Gonzo var med til at støtte mig, - puha 
hvor er der langt og hvor skulle vi tidlig op.

Tidlig op og afsted. Med et enkel pitstop undervejs på 
en rasteplads på motorvejen hold op hvor var der meget 
plads, der var kun os. Øv vi skulle hurtigt ind i bilen igen 
og videre. 

Vel ankommet til Herning gik vores mor bare ind i huset, 
men hun kom hurtig ud igen, nu skulle jeg Andi ud af bilen. 
Vi skulle starte med 1-6 +11, mor tænkte: ”man skulle 
faktisk tro, det var mig der var  unghunden”. 
Øv, jeg kom til at lave numre, som ikke er set i mange år. 
Det gav jo ikke den, bedste stemning i bilen. 

Nu tænkte jeg, at jeg hellere måtte tage sig sammen! 

Næsten ingen fradrag resten af dagen. JU-HU’

Hvilket gjorde, at jeg - Andi fik den sidste oprykning til 
Patruljeklassen,- en dejlig dag.

Mix konkurrence i randers 13. noVeMber
aF sMøgen’s gonzo/gitte Madsen, randers

Den 13. november var der mixkonkurrence i Randers PH. 
Det var en dejlig kort køretur. I dag var det heldigvis 
mig- Gonzo- der nu skulle ud af bilen. 

Vi startede med lydighed/ rundering, hvor der var nogle 
skønhedsfejl. Derefter var vi på sporet, der var min mor 
meget tilfreds.

Efter lidt ventetid skulle vi lave stop. Ups! Den måde havde 
vi ikke lige prøvet. Fig. løb med en stor bidepølse i
 hænderne ud til siden. Mor begynder at råbe, da der
 kommer en mand ud fra skjul, og han løber. Jeg løber 
også, men jeg er, desværre på vej hen til en sød dame, som 
står der midt i det hele.

 Det vil fig. ikke have, så nu siger han noget. Jamen, så må 
jeg jo hellere den vej. 
Mærkeligt sted, at jeg skal bide under hans arm, nå jeg får 
da fat og han stopper og leger med mig. 
Jeg vinder selvfølgelig den store bidepølse til sidst.

Jeg- Smøgen’s Gonzo vandt gruppe 1 i mixkonkurrencen.
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uddybning og resultater fra Mix konkurrence 
aF jens-henrik haagensen
•Gruppe 1 – nye hunde på mix holdet
 - blev vundet af Gitte Madsen og Gonzo (95,1 point) 
med Thomas Støvring og Milo (93,6 point) på en flot 
andenplads
•Gruppe 2  – hunde der har gået mere en 1 år på mixholdet 
og hunde der er begyndere på kåringsholdet blev suverænt 
vundet af Mona Tøttrup og Herbie (98,6 point) med Tanja 
Olesen og Rocky (80,1 point) på en flot andenplads
•Gruppe 3 – hunde tæt på kåring – blev helt suverænt 
vundet at Maia Henriksen med Kala (97,8 point) – der 
var ikke andre deltagere
•Gruppe 4 – gerningsstedssøg med 9 genstande i vari-
erende størrelse – blev endnu engang vundet af Aksana 
Sørensen med Daisy (20,0 point) med Tanja og Maia på 
en delt andenplads (18,0 point) – Maia var dog en snert 
foran Tanja, da hun havde fået flest genstande af de 2 
efter 5 minutter.
•Bedste lydighed deles mellem Mona og Maia, der ingen 
fradrag fik på de 6 øvelser – for at uddele pokalen har vi 
kigget videre på sporet, her var der heller ingen fradrag 
for de 2 – næste øvelse vi kiggede på var rundering – her 
kunne vi finde en forskel på sølle 0,2 point – Mona fik 
ingen fradrag mens Maia fik et fradrag på 0,2 point, da 
hunden gik hende en anelse i møde ved det første objekt 

– POKALEN GÅR DERFOR TIL MONA OG HERBIE
•Pokal til samlet vinder på dagen – de 3 grupper blev 
vundet med (tilfældig rækkefølge) 95,1 point – 97,8 point 
– 98,6 point ud af i alt 99,0 point
•På en samlet 3. plads har vi Gitte og Gonzo med 95,1 
point
•Den samlede 2. plads går til Maia og Kala med 97,8 point
•Samlet vinder på dagen er derfor: 
MONA TØTTRUP JENSEN OG HERBIE 98,6 POINT

Kæmpestort tillykke med de opnåede resultater.

Resultaterne ses på Randers PH’s hjemmeside. 
– fotos på facebook

randers
85 Års fødselsdagsfest Med forsinkelse
aF grethe schnell, randers Ph
Lørdag den 13. november var der stor fest i Randers 
Politihunde forening, vi blev 86 år! Festen skulle nemlig 
have været afholdt sidste år i november, men her var alt 
lukket ned, det havde Coronaen sørget for. 
Festen blev afholdt i Randers Arena, - altså i et 
selskabslokale, - for så mange var vi jo heller ikke, her 
ville 49 gæster ikke fylde meget.
Men det blev en helt forrygende fest med meget fin 3
 retters menu i de hyggelige omgivelser.

Formand Jens-Henrik 
Haagensen bød velkommen 
både til de nu træningsaktive 
medlemmer men også til de 

tidligere formænd der alle har 
lagt et kæmpe arbejde i 

Randers PH.  

Jens Henrik fortalte lidt om aftenens program, hvor vi bl.a. 
ville få besøg af en hemmelig gæst,- der kunne fortælle om 
sin tid i hundepatruljen.

Mix-konkurrencen var afholdt samme dag og den enkelt 
pokal- overrækkelse var gemt til 
jubilæumsfesten,- 

 Hvad der blev snakket om? 
Hund, hund, hund…. 
Og det var ved alle bordene.  
Endelig noget vi alle kunne 
snakke med om. 
Både de yngre og meget 
aktive,- og vi ”seniorer” der 
også deltog i festen, vi har 
været der siden 70’erne,- 
foreningens og festens 
ældste deltager er 88 år i 
dag.

Dagens vinder i begge klasser 
Mona Tøttrup Jensen det blev 

til 2 pokaler
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Niels Jørgen Pedersen 
kunne i muntre vendinger 
berette om, hvordan man 
trænede hund dengang, det 
var ganske andre metoder 
der blev anvendt, men 
heldigvis har tiderne æn-
dret sig væsentlig, og 
heldigvis for det. 

Det var både sjovt og rigtig hyggeligt at dele minder helt 
tilbage til dengang der var hundetræning til, - kan du så 
huske dengang osv.

To forhenværende 
formænd Thorkild Schnell 
og Torben Støvring 
hygger sig med den hemme-
lige gæst, de havde mange 
fælles minder fra dengang 
i 80’erne

Det blev ret hurtigt 
afsløret, at den hemmelige 
gæst – genkendt - var 
tidligere hundefører ved 
Århus Politi Claus 
Sørensen.

Claus S. fortalte levende om 
rigtig mange opgaver, han 
havde løst sammen med 
sin schæferhund. Ingo, som 
blev landskendt – netop der 
midt i 70’erne, siden kom 
der flere i rækken. 

Nu blev der pludselig stille 
i lokalet, her var virkelig et 
emne, der interesserede os 
alle,- unge som gamle, og 
netop for os” gamle” var 

det også interessant, da vi var nogle, fra vores tid som 
aktive hundeførere der huskede tilbage, vi kendte jo også 
de kolleger Claus talte om. Det var inden, det blev til Øst-
jyllands Politikreds,dengang var der mange tjenestehunde 
som klubmedlemmer med i Politihundeforeningen.
Vi kunne have lyttet rigtig længe til Claus, - til sidst kunne 
han fortælle, at han netop har udgivet en bog om sine 
oplevelser ” Politihunde i statens tjeneste” 
forlag Kontur eller Guca,- kan googles.

Tak for endnu rigtig dejlig fødselsdagsfest, - vi indhentede 
forsinkelsen på denne aften. 

Fotos fra fødselsdagsfesten kan ses på foreningens 
facebookside.

Årets natøVelse afholdt i Århus og oMegn

Vores raPPort fra aftenens strabadser
 – aF tina Faldt og Mads holM.

en helt utrolig aften! 
Med virkelig gode opgaver, der plejer nemt at kunne være 
for meget på sådanne natøvelser, men Allan havde virkelig 
ramt plet i år med mængden af arbejde og banernes 
størrelse, liiige med undtagelse af JM Trykluft, 
DÉN var saftsuseme stor! 
Sikkert derfor vi ikke fandt det hele. 
Den sidste opgave misforstod vi fuldstændig, så den syntes 
vi selvfølgelig ikke, var den fedeste haha. 

Vores aften startede med, at en vægter havde set to 
suspekte personer, hvorefter vi blev tilkaldt. 
Stop med skjult ærme på den ene figurant, som under sig 
lå to to-kroner, en anden figurant blev fundet, og hver 
deres taske med objekter i.

Anden øvelse, vi kom ud på, var et gerningssted, hvor en 
kvinde var blevet udsat for grov vold af sin mand, efter 
7 et halvt minut kom manden råbende bag os, og løb 
derefter væk. 
Alt imens jeg var ved at finde en genstand, som Hugo 
havde markeret,- løb Tina og Hugo afsted for at få fat 
på gerningsmanden. Efter nogle minutter indenfor på det 
gamle sygehus, fik Hugo fat i banditten! 
Nede i kælderen, i det fjerneste hjørne. 
Vi fik afleveret banditten og fortsatte vores gerningssted. 
I alt fandt vi en tier, en lille knap, blod og en nøgle på 
gerningsstedet. 

Vores tredje opgave var, at en livløs person var fundet på 
stranden, vi var blevet tilkaldt som hundepatrulje for at 
assistere kriminalteknikerne med at finde spor. 
Det første vi skulle var, at sweepe et spor hen til liget, så 
teknikkerne kunne få det sikret, herefter søgte vi efter spor. 
Vi fandt to patronhylstre, en sten med blod på, ligklæder, 
et blad med en spytklat på. 

Dernæst var det tid til lidt mere rundering! 
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Nogle banditter var set på travbanen, i forsøget på at 
stjæle hesteudstyr. Vi finder to figuranter, og to poser med 
hesteudstyr, lygter og huer og handsker. 

JM Trykluft var klart den største bane, med både 
rundering indenfor og udenfor. Vi finder slet ikke alt det 
der er, hvilket nok også gør, at banen føltes meget større 
end den reelt set er. 
Den sidste bane var heller ikke den fedeste for os, det 
er et bagspor, afbrudt af et gerningssted, efterfulgt af et 
bagspor mere. Vi finder de to spor, men erkender ikke 
at have gerningsstedets position, men finder dog to gen-
stande. (bagspor=hunden går modsat vej af retningen, men 
dog spor).

Vi havde en fornemmelse af, at det var gået okay. 

seJe hugo
Som nogle måske ved, har Hugo fået konstateret dårligt 
hjerte, efter at han for to år siden fik en MEGET slem 
maveinfektion, som desværre bredte sig og satte sig som 
en infektion på hjertet også, uden vores viden. 

Han har derfor fået en lille fejl på den ene hjerteklap 
som følge af infektionen (så husk at kigge efter træthed, 
manglende udholdenhed, manglende appetit, konsulter 
altid dyrlæge hvis din hund opfører sig mærkeligt, altså 
udover det sædvanlige.) 

Men, Hugo har fået medicin, som skal sænke hans hjer-
terytme en lille bitte smule, så det hele kan følge med igen, 
og dét skal vi da lige love for! 

Vi har set det på hans bid, gode gamle Bob er kommet 
tilbage, med FULD godaw! Og det samme gælder for hans 
udholdenhed på opgaver. Alle opgaver fra vi blev sat i gang 
kl 19:05, til vi var færdige 23:05 klarede han til UG, og 
bar overhovedet ikke præg af, at han skulle have nogle 
problemer what so ever. 

Tusind tak til alle dommere og figuranter, og tusind tak til 
Allan for den rigtigt fede og virkelighedstro konkurrence! 

Vi ses derude.

Nr. 3 Claus K. Mortensen og Julie B. Birkefeldt & Team 
Otkjær’s Ezzi, Silkeborg Afd.

Læs også om ” det at blive nummer sidst” og så alligevel 
få en masse erfaringer og sjove oplevelser med hjem

natøVelse 2021 i Århus. 
aF rené tagMose eriksen randers Ph

Taget efter hukommelsen, så rækkefølge og fund er 
muligvis ikke 100 % korrekt. (Har heller ikke oplæggene) 
Oplevelsen er derimod 100 % god.

Tror jeg begynder med at min makker Mathias Jensen og 
hans hund Ica. Kørte ud til første opgave efter en briefing 
i Århus PH’s klubhus.

Vel ankommet til Århus Amtssygehus bliver jeg udstyret 
med engangshandsker, ansigtsmaske og vatpinde.
Der har været noget turmult mellem mand og kone. 
Vi får anvist, hvor der muligvis findes noget
 bevismateriale.
Mathias sætter Ica i gang med feltsøg. Det går rigtig godt, 
finder ret hurtig en genstand. Det er mig der skal ind og 
sikre genstanden.
Ica arbejder fint, selvom far står længere væk. Det var en 
rukonøgle. Et par minutter senere finder hun en mønt.

Kort efter at hun er sat i gang igen Råber en mand på den 
anden side af gaden, at ”han vil slå den dumme kælling!” 
Han smutter ind i bygningen.
Vi sætter alle 3 efter, det er en lille omvej for at komme 
hen til døren. Der er eddermadme mange døre og gange 
på et sygehus - så ved i det...
Vi deler os, da vi jo er på tid. Desværre får vi ikke manden. 
Men vi er ved godt mod, vores samarbejde er rigtig godt. 

Tina Faldt og 
Mads Holm/Dederthing Hugo

 Silkeborg PH.

Michael Diemar og Jesper 
Aaen/Bodhi Magic of Heroes, 

Silkeborg PH
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Næste opgave er på travbanen, hvor der er set et par 
personer, der lusker rundt. Der er også forsvundet en del 
udstyr. Vi får anvist området og Ica sættes i gang. 
Efter et par minutter ser jeg en person komme trækkende 
med en cykel. Får kaldt på Mathias, som er klar til at 
sende Ica. 
Dommeren bryder ind, cyklisten er ikke med!!
Tænkte også det var lige nemt nok, da han ikke så ud til 
at være klædt på til ”lejligheden.”

I samme område, nu hvor vi var kommet ned til tribunen, 
fandt Ica en mand. Ham overtog jeg til visitation og et lille 
forhør. Påstår han bor på travbanen. Ja, så bliver man altså 
anholdt. Så vidt jeg husker, fandt Ica en pose med noget 
handsker/tøj i. Inden hun fandt en dame ved et skur, hun 
lå på en bænk. 
Hun påstod, hun var blevet syg, jeg lyste hende i ansigtet 
og kunne fortælle, at det var hun ikke. (hæ hæ man er jo 
også doktor Eriksen)
Efter visitation bliver også hun overdraget til dommerne. 
Efter lidt tid finder Ica og Mathias en stor pose også med 
tøj. Så løb tiden ud der.

Vi havde 20 minutter ved hver opgave.

Der var ingen spildtid, vi kunne lige nå ud til kajakklubben. 
Blev ført ned til vandkanten, hvor der ligger et lig (dukke), 
Ica lavede fint søg frem til liget, så der var fri adgangsvej.

Efterfølgende kunne vi afsøge området, som vi havde fået 
anvist. Jeg var igen udstyret som på opgaven ved 
sygehuset. Ica fandt et klæde mellem et par både. 
Samt et langt patronhylster (aner ikke hvad det hedder). 
Hun fandt derefter et almindeligt patronhylster, og søgte 
derhen igen, hvor vi troede, det var en fejlmarkering. 
Men Ica havde ret, der var et patronhylster mere. 
Set i bakspejlet skulle vi nok havde søgt derfra, hvor liget 
lå. Der var noget blod, som vi ikke opdagede. 
Skal da siges til vores forsvar, at der pludselig kom et par 
bølger, så vi måtte 3 - 4 meter op, for ikke at blive våde. 
Ikk´ os Keld? Det var færgen, der ikke kunne vente på os.

Nå, på den igen. Hvis jeg husker rigtig, er næste opgave 
i et industrikvarter. Med en masse entreprenørmaskiner 
og tilbehør til dem. Plus et par bygninger og containere. 
Der var set en mand luske rundt. De lusker meget i Århus. 
Knagme et kæmpe område, når vi ved der er tid på. Så 
frisk der ud af, jeg prøver at holde styr på området. Så 
Mathias kan få runderingen med Ica til at forløbe godt.

I en indhegning med rigtig mange maskiner kommer der 
en god halsgivning fra Ica. Kan se en taske der er bundet 
fast på en skovl på en lille gravemaskine. 

På samme skovl er der en rørtang, som vi afleverer til 
dommeren. Fik at vide, det var en god ide. 
Mathias fortsætter i samme retning.
Jeg holder mig på afstand, da vi endnu ikke har fundet 
en person. Jeg er bare SÅ klar, hvis der pludselig er en 
der løber. 

For at hjælpe og da tiden er knap tjekker jeg en container. 
Kan se der ligger en person derinde. Får vinket Mathias 
over, så Ica kan komme ind og få en bevogtning for hendes 
flotte arbejde. Skulle ikke have hjulpet så meget. ØV. 
Det kostede 12 point, at det var mig og ikke hunden, der 
fandt personen. Vi runderede videre til de 20 minutter 
var gået.

Der var så 2 personer i området, selvom vi havde fået 
oplyst, at der var en. Det er det politiet oplever i deres 
arbejde. Så nu har vi også prøvet det.

I samme område, ja vi er i gang med næste opgave. 
Snakker vi med anmelder, der har hjulpet en dame, som 
har været udsat for et overfald. Damen er sendt videre 
med 112.
Anmelder er noget upræcis i, hvor damen kom ud fra. 
Ica bliver sat på felt søg, Mathias ser hun ligner en, der 
hellere vil gå spor. Godt set, Ica går et furnuftigt spor, dog 
ikke så præcis som ellers.
(vi går bagspor, vidste vi ikke) Finder en mobiltelefon og 
senere et kondom. Ica drejer af, jeg bliver, så vi har et 
udgangspunkt. Ica går meget præcist der ud af. 
Vi får besked på at vende om.
Ica finder dog et kondom på “anden bane”.
Vi kæmper med at finde sporet igen. Da Ica begynder at 
gå nogenlunde igen, er tiden gået.
Der, hvor jeg stod nogle meter efter fund af kondom, var 
der et gerningssted, hvor 2 personer var trilleret rundt. 
Skal da lige tilføjes, at jeg var mega obs på nogle træer 
lige fremme og også nogle til venstre. 
Var sikker på, der ville komme en, der skulle fanges.

Vores sidste opgave var også noget industri. Der var også 
set et par stykker luske rundt. De var udstyret med ryg-
sække. Vi snakker med nattevægteren på stedet.
Vi skal køre ind gennem en port og drejer til venstre, til vi 
møder den anden nattevægter. Ser ham og ruller vinduet 
ned og siger god aften. Han farer op og siger, at den ene 
mand løber den vej.

Det er den retning vi kom fra. Afsted med Ica på stop. 
Kæft de er langt henne, da jeg kommer ud af bilen. 
Da jeg når frem og rundt om hjørnet, er han fanget. 
Jeg overtager, visiterer og aflevere til dommeren.
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Kort efter finder Ica endnu en mand, han står i en 
kælderskakt. Ham overtager jeg også. Set i bakspejlet 
skulle vi have lavet gerningstedsøg da den ene tabte nogle 
mønter. Vi finder en taske (rygsæk) men ved, vi mangler 
en, Det er et stort område og tiden er knap. 
Vi får Ica til at søge op imod vinden. 
Hun arbejder fint. Vi finder desværre ikke mere.

På vej derfra spurgte jeg Mathias, hvordan stoppet var 
gået. Da Ica var tæt på gerningsmanden stopper han op, 
Ica laver en bevogtning. Så afståelse fra stop var godkendt.

Må sige det var en perfekt tidsplan. Allan Jørgensen 
(tilrettelægger) fortalte vi var færdig ca. 22.45. 
Da vi kørte derfra var den 22.43.

Hjem til Århus (det burde man nok skrive en sang om). 
En masse hundesnak og god suppe mens vi ventede på 
resultaterne. Vi blev rosinerne i pølseenden. 

Havde dog en fantastisk aften. Stor tak til de rigtig mange 
figuranter, dommere og kantinehjælper der var i gang for 
vores skyld.
Og selvfølgelig til Allan for opgaverne og ikke mindst 
forklaringerne bag. Min makke Mathias, glad for, at du 
turde have mig med. Ica for også at adlyde mig.

Feeeed aften i hundeland. 

PrøVer bestÅet i oMrÅde 2 
Der er måske flere, hvis man gerne vil have ”stof” med 
skal det indsendes til ph2nyt@gmail.com

odder
Lørdag den 20. november afholdt Niels Jørgen sine sidste 
kåringer som kåringsmand i område 2. 

randers Ph

grenaa
14/9 21: Lydighedsprøver i Grenaa PH – max 60 point. 

11/11 21: lydighedsPrøVer i grenaa Ph, 
1 
Jens Peter Andersen med Smedebakkens Uniq 59,6 points

2 
Brian Olsen med Tex 58,4 points

3
Timmy Andersen med Smedebakkens Tjipper 58,2 points

4 
Peter Johannisson med Tage 57,4 points

Rita Andersen, med Team 
Englunds Qimmi, blev kåret 

med 109,8 point.

 John Levisen, med Møllers 
Uniq, blev kåret med 104,9 

point og

Christian Lau Jensen med Eigil 
som bestod med 105 ud af 120 

point

Christian Outzen med Rosa
 bestod med 109ud af 120 

point

1. Lasse Nielsen 59,5 point 2. Ditte Frey 58,5
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oPVisningstruPPen
Opvisningstruppen er én måde, 
hvor vi gør opmærksom på 
DANSK POLITIHUNDEFORENING !

I Område 2 har vi en aftale om, at når man som lokal 
afd. ønsker hjælp til at lave opvisning, og ikke selv har 
mulighed for at samle hunde/hundeførere nok, kan man 
kontakte Opvisningstruppen.
Opvisningstruppen er en samling af hundeførere, som 
gerne vil vise, hvordan vi træner i 
DANSK POLITIHUNDEFORENING. 
Og det ER TRÆNING, SOM VI VISER!

Dvs. man belønner hunden under opvisningen, så ofte som 
man selv synes og lidt til ;-)
Man byder selv ind med hvad hund og HF kan :-)
Vi har det rigtig sjovt og hyggeligt, når vi mødes!
Vi lærer hinanden at kende på tværs af lokal afd. og
 hunderacer!
Vi træner helst opvisningen igennem et par gange, så alle 
ved hvad vi skal, inden vi laver selve opvisningen. Nogle 
gange kan der flere opvisninger den samme dag :-)

At være en del af Opvisningstruppen giver god træning 
både som MILJØTRÆNING, SOCIALSERING, og ikke 
mindst KONKURRENCETRÆNING!

Krav til hundeføreren er, at du har en meget positiv 
indstilling til PH programmet og gerne vil
gøre god PR for Dansk Politihundeforening :-)

Der kan evt. være tale om kørsel, samt fragt af div. 
træningsremedier.
Denne kørsel refunderes nødvendigvis ikke.

Der er IKKE krav til hundens niveau, da det er træning, 
som vi skal vise!
Opvisningstruppen har også brug for medlemmer, som 
kan hjælpe uden hund ved opvisningerne, f.eks. som 
hjælper, figurant eller andet!

Vi håber, at du har tid og lyst til at være en del af 
Opvisningstruppen!

Har du tid, lyst og overskud til, at du (og måske din hund) 
skal være med i Opvisningstruppen, skal du kontakte din 
lokale Bestyrelse for nærmere oplysninger!

Mange hilsner
holgerd virenFeldt
koordinator  oPvisningstruPPen  oMråde 2









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

Mindeord
egon bak’s bortgang. natten til 15 noV. 2021

Navnet og ikke mindst personen Egon Bak, er kommet langt omkring igennem mange år i vores forening. 
Egon har igennem næsten 50 år haft et hav af kasketter på både i lokal regi, område regi hvor han blandt andet var 
Områdeleder i mange år, sågar også Hovedforenings regi som suppleant.
Egon nød at deltage i foreningens konkurrencer, hvad end det var oprykninger udtagelser eller DM hvilket han gjorde 
helt frem, til han desværre blev syg. 
Derfor også så mange som har stødt på ham rundt i landet eller kendte navnet.

Det er et stort tab for både Område 3 og Dansk Politihundeforening at en så stor ildsjæl er gået bort.

Vi i Område 3, vil huske Egon, blandt andet for de mange gode timer, han har bidraget med forenings ånd, sportsånd, 
godt samvær og ikke mindst områdets Rømø tur som Egon i mange år stod i spidsen for.

Mange tanker til familien

Æret være Egon Bak’s minde

Må du få hunden og fred med i himlen.

På Områdebestyrelsens vegne
Områdeleder Område 3
Martin Blaabjerg
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unghundeoPryknings konkurrence
Afholdt i Horsens d. 06.11.2021

Nr.1  
 Jim Dons Thrane  Grenå (Område 2) 
 og Hulgaard’s Theo med 175,0 point 

Nr. 2  Diana Rasmussen  Aabenraa 
 og vom Wolfsmoor Enya med 172,0 point

Nr. 3  Ann Neimann  Horsens 
 og Gen-Chi Peppi med 163,3 point

Nr. 4  Martin Blaabjerg Horsens 
 og Hulgaard’s Ulrik med 163,2 point 

Nr. 5  Frede Dominicussen Sønderborg
 og Team Aixa Igor med 162,9 point 

Nr. 6  Jørgen Rasmussen Aabenraa 
 og Vindelsbo Quantas med 159,2 point 

Nr. 7  Peter Mølgaard Haderslev
 og ChaDe’s Falcon med 155,5 point 

Nr. 8  Per Høisæt Sønderborg
 og Crympe Finke med 152,2 point 

Nr. 9  Anja Mortensen Sønderborg
 og Fur And Paws Glamorous Geronimo med 150,8

Nr. 10  Anne Marie Kæstel Sønderborg
 og Team Englund’s Hailey med 148,4 point 

Nr. 11  Frank Jensen Horsens
 med Smedbakkens Smilla med 124,4 point 

3 nye PatrulJehunde i oMrÅde 3: 
Diana Rasmussen og vom Wolfsmoor Enya
Frede Dominicussen og Team Aixa Igor
Peter Mølgaard ChaDe’s Falcon

 Dagens vinderpar 
Jim Dons Thrane og 

Hulgaard’s Theo

 Nr. 2  Diana Rasmussen og 
vom Wolfsmoor Enya

 Nr. 3  Ann Neimann 
og Gen-Chi Peppi

 Nr. 4  Martin Blaabjerg 
og Hulgaard’s Ulrik
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figurant i skoVen for første gang

Selv om jeg har stået på figurantlisten i, efterhånden, en 
del år, så har jeg aldrig tilbudt min hjælp, simpelthen af 
angst for at fejle. Men nu har jeg kastet mig ud i det, så for 
første gang skulle jeg være figurant på runderingsbanen. 
11 hunde, hold da op en oplevelse. Så blev man snuset til, 
hoppet op af, overslikket i hovedet (jeg sad ned), nogle 
hunde valgte mig fra (de skred), nogle skulle lige slukke 
tørsten i den nærliggende bæk, andre ville “holde i hånd”. 
Alt dette skulle man huske så man kunne genfortælle, når 
dommerne spurgte, (hvis de da huskede at spørge). 

Hvor langt væk gik hunden, hvor hårdt “bed” den, følte 
du dig truet, huskede hundefører at visitere osv. osv. 

Det var en spændende oplevelse, bestemt ikke sidste gang 
jeg stiller op. Det er vel også på tide at betale lidt tilbage på 
figurantfronten når man har været med i så mange år som 
hundefører. Dommer bliver jeg først den dag hvor man 
kan give ekstra points til den hund, der prøver på at gøre 
det rigtige men som slæber rundt på en “dum” hundefører.

Vi ses derude.
Marianne Baden, horsens Ph

En meget glad og lidt våd 
figurant 

 Den døde genstand på øv 9 
ved  unghundeopryknings 

konkurrencen









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
oMrÅdeMesterskab 7. noVeMber 2021
Søndag d. 7. november havde Næstved PH æren 
af at arrangere årets områdemesterskab. Det var 
meget udfordrende i år, at få fat i sporarealer. 
Det var faktisk først om onsdagen, at vi havde alle 
spormarker klar. Det var ret nervepirrende, for de 
marker vil fik lov at låne kunne på ingen måde 
rumme en klasse. Men til sidst endte det godt. 
Skovarealer var lidt letter at få og kriminal 
vinderhundene fik en ordentlig opgave med 
rundering i en granplantage. 
Der var på dagen lovet en hel del regn, men vi 
slap for regn og kunne nøjes med lidt blæst og 
delvis sol. Ikke så ringe.

OMR 5 BIL 1: Resultat unghundeklassen

OMR 5 BIL 2: Resultat patruljeklassen

resultaterne for PatrulJeklassen bleV:

resultaterne for unghundeklassen bleV
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Lyal Yurdaer og Ny Hund Aslan på spor

Mathias Farnum og Sansa på spor

Henrik P. Hansen og Tobilas Bondo ved øvelse 10 i BonBonland

OMR 5 BIL 3: Resultat kriminalklassen

OMR 5 BIL 4: Resultat vinderklassen

resultaterne for kriMinalklassen bleV:

resultaterne for Vinderklassen bleV: 



område 5

historien oM den erfarne hundefører til 
oMrÅdeMesterskabet
aF tina kværnø

Nå, kære Ulf. De andre skal jo ikke snydes for den 
historie, du ikke selv har villet skrive ☺. 
Så nu er du selv uden om det. 
Til områdemesterskabet, var jeg figurant på spor/
felt i patruljeklassen. Ulf fra Slagelse møder op 
på standpladsen sammen med en supporter/yngre 
hundefører. Min kommentar var: ”Nå du skal med 
ud og se hvordan en gammel erfaren hundefører 
klarer skidtet her ude? Det smilede den unge 
hundefører af og svarede ja. 

Der gik heller ikke længe, før der var masser af 
ting at lære af Ulf. Ulf havde inden søndagen fået 
et rengøringsflip i sin bil og dermed ukritisk flået 
alt indhold ud og givet bilen en ordentlig Ajax
 tornado overhaling. Dette er der jo i sig selv slet 
ikke noget galt i, men når man ikke får lagt 
sporlinen tilbage i bilen efter endt rengøring, kan 
det give udfordringer dagen efter til konkurrence. 
Heldigvis var der en line Ulf kunne låne, af den 
unge hundefører.

Lektie nr. 1: Tjek altid at du har det udstyr med 
du skal bruge til en konkurrence, inden du kører 
hjemmefra. ☺

Sporet gik fint, for Ulf og hans hund Harry og så 
var det blevet tid, til feltet. Harry starter feltet fint 
op og finder genstande lidt hist og her. 
Genstandene bliver puttet i hundevesten og der 
bliver arbejdet videre. 

Harry markerer for den nedgravede genstand. Ulf 
kommer ind og graver (med hånden) for at finde 
den nedgravede genstand. 
Han graver og graver og på et tidspunkt tænker 
Harry ”Det der er håbløst jeg må videre”. 
Så Harry søger videre mens Ulf ligger med r…. 
i vejret og graver. Desværre finder Ulf den ikke, 
men heldigvis kigger han op på sin seje hund, som 
nu har søgt og fundet endnu en genstand på feltet. 

Lektie nr. 2: Husk at hold øje med din hund hvad 
den laver!

Harry går efterfølgende mange gange ind til den 
nedgravede, men markerer ikke ordentligt for
 genstanden, så Ulf lader ham søge videre. 
På et tidspunkt markerer Harry lige uden for feltet. 
Det undrer os tilskuere en smule, for der er jo ikke 
genstande uden for feltet! Eller er der? Jo, det var 
der. Der var nemlig en genstand som var hoppet 
op af Ulf lomme.

Lektie nr. 3: Sørg for at de genstande din hund har 
fundet, bliver placeret trygt i en lomme, så du ikke 
mister den.

Harry søger videre og mangler nu kun den 
nedgravede genstand, han får fært af, men som 
Ulf ikke får fundet. Ca. 15 sekunder før tiden 
rinder ud for sporet, markerer Harry igen for den 
nedgravede. Nu får Ulf gravet dybt nok og finder 
den sidste genstand på feltet. Tiden står på 14 
minutter, 58,7 sekunder. 

Lektie nr. 4: Hav lange negle så du kan grave dybt 
ellerhuske at pak din graveske med i bilen. ☺

Tak fordi jeg måtte kigge med på dit felt og drille 
dig lidt på dagen. 
I klarede det godt i fællesskab dig og Harry. ☺

Ulf og Harry i baggrunde. 
Stopuret stoppet.

 Alle genstande fundet på 
feltet.



område 5

Område 5 29

Der ventes på resultater og tales om dagens oplevelser.

De tre tilrettelæggere. Fra venstre Jacob Kværnø, 
Anette Johansen og Kim Bendtsen

Vinderne i unghundeklassen Ulla Petersen, Nyk. F. 
og Maria Hansen, Maribo

Vinderne i patruljeklassen Lyal Yurdaer, Næstved, 
Mathias Farnum, Holbæk og Ulf Larsen, Slagelse

Vindere i kriminalklassen Lasse Daugaard, Slagelse og 
Henrik P. Hansen, Maribo

Vinder i 
vinderklassen 

Niels Thim, 
Holbæk
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resultat af holdkonkurrencen:
1. Holbæk  33 point
2. Nykøbing F.  30 point
3. Slagelse  29 point
4. Maribo  28 point
4.   Næstved 28 point
5.  Ringsted 26 point
6.  Kalundborg  22 point
6.  Østsjælland 22 point
6.  Vordingborg 22 point

Stort tillykke som vandt områdemesterskabet som 
hold og som skal holde det næste 
områdemesterskab. 

Områdemestrene 2021 Holbæk

standPunktsPrøVe d. 27/11 21 i næstVed
Lørdag d. 27. stillede intet mindre end 9 hunde til 
standpunktsprøve i Næstved PH. Det var en dag 
hvor vi så en masse godt hundearbejde. 
Mange elementer var på plads hos hundeførerne. 
Noget af det som kostede mest på dagen var 
stoppene. Rasmus fra Korsør, var så sød at stille 
op og hjælpe os. Måske var det, grundet han var 
en ukendt figurant, at mange hunde ikke turde 
bide på ham i stop med stok. Det gjorde også at 
der for flere røg op til 17 point på stop. 
Så en del er ret tæt på at bestå en
 standpunktsprøve. 
Det sidste skal bare lige pudses af. 

resultaterne for dagen bleV:
Henrik Gehlert og Karma Vom Alteductchen Eck  103,2 
(indstilles til prøvekåring)

Mogens Borkfelt og Møllers Figo  101,8 
(indstilles til prøvekåring)

Hanne Petersen og Smøgens Emma  94,8

Bodil Hansen og Fulsangs Celina  89,7

Lyal Dulum og Nirvana vom der Gewürzweise 85,0

Diana Thaulow og Hapia Ezma  81,0

Benny Pedersen og Møller´s Fenja  80,7

Jan Pedersen og Schæferhaven Dina  55,3

Johnny Sarka og Wedfald Jalthe  30,8

Fra venstre Mogens Borkfelt og Møllers Figo samt Henrik Gehlert 
og Karma Vom Alteductchen Eck som er indstillet til prøvekåring. 

Stort tillykke.
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nakskoV afdeling
Så fik vi holdt vores årsfest. En super skøn aften 
i godt selskab og i humøret var i top, det var en 
aften i hyggens tegn. Vi fik delt pokaler og 
vandrepokaler, samt erindrings pokaler ud. 
Os i festudvalget takker for en super skøn aften. 
Og vi glæder os allerede til næste år. 

Billeder taget af Denise Hansen 
Nakskov PH.
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kalundborg afdeling
klubMesterskab & aMP; PrøVekÅring lørdag den 
20.11.2021
Endelig skulle jeg igen deltage med hund i 
en konkurrence, da jeg havde tilmeldt os til 
klubmesterskab (og prøvekåring) i 
kåringsklassen. Som altid var der lidt nerver på fra 
morgenstunden hos mig, 

Gamma tog det som hun plejede når vi tager til 
træning, hun kunne jo heller ikke vide bedre. 
Vi har 2 hundefører som deltog i denne 
prøvekåring og klubmesterskab i kåringsklassen. 
Derudover var der 3 hundefører som stillede i 
klubmesterskabet for unghunde. Så kl. 08:00 blev 
vi budt velkommen ved det fælles
morgenbord. Da Gamma var kommet i løbetid fra 
mandag, havde Bjarne trukket vores startnummer 
på forhånd, så det fik nu udleveret sammen med 
dagens program. 

Vores første standplads var sporet. Spormarken 
var en fin græsmark i nærheden af Rørby, hvor 
figuranterne Palle og Simon samt dommer Ole 
havde huerne trukket godt ned om ørene, for 
der var en ret kraftig sidevind denne formiddag. 
Gamma havde heldigvis ingen problemer på 
sporet med den til tider kraftige blæst, så der blev 
ikke sat point til på spor. 
Dejligt at komme godt fra start. 

Næste standplads var rundering, her mødte vi 
Torben og Jan og fik anvist vores baglinje, og så 
var vi klar til at gå i gang. Det var det Kim der 
havde gemt sig, men heldigvis kunne Gamma 
godt finde ham, efter at have runderet fint ned 
gennem skoven. Så heller ikke her blev der sat 
point til – det var en dejlig fornemmelse at 
forsætte til tredje standplads, lydighed. 
Her var vi, på grund af løbetiden de sidste der 
skulle på banen. Så er det jo sådan at vores plads 
er offentlig, hvilket betyder at mange 
sommerhusejer benytter arealet til at lufte deres 
hund på, og det var netop sådan en hundelufter 

der tog turen langs med grantræerne med sin lille 
hund, så sammen med dommeren Johnny og Peter 
blev jeg enige om, at vi afventede at han 
forsvandt fra pladsen. Med hundelufteren ude af 
syne, kunne vi så melde klar til lineføring. 
Her måtte jeg give en ekstra kommando, da 
Gamma pludselig fokuserede på granhegnet i ste-
det for mig. Det samme gjorde sig gældende i fri 
ved fod, hvor jeg igen måtte bruge en ekstra kom-
mando, da Gamma igen fokuserede på granhegnet 
og standsede helt op. 

Resten af lydighedsøvelserne gik fint. 
Så var det blevet tid til stoppene. Her var det 
Steen som skulle løbe for os, ham havde Gamma 
aldrig prøvet at bide på tidligere. Første stop med 
stok, angrebet var lidt svagt, Gamma støder ind i 
ærmet for derefter at bide fast, får de 2 stokkeslag, 
slipper og begynder at give hals, bliver igen lidt 
ukoncentreret eller usikker, kikker på dommerne, 
Torben og Johnny, giver hals igen med fokus på 
Steen. Da jeg er nu ved at være oppe ved Steen, 
forlader Gamma figuranten og kommer mig i 
møde. Så her sluttede vores prøvekåring. 
Vi blev tilbud at tage det sidste stop med pis-
tol, her var angrebet ok, bevogtningen var også 
betydelig bedre, da Gamma først går på plads da 
jeg er kommet helt ud til Steen, men det var inden 
kommandoen. 

Selv om vi ikke gik igennem prøvekåringen, 
så var en super dejlig dag og oplevelse. Jeg 
fik et rigtig godt billede af hvor der er plads til 
forbedring og at vi skal træne afslutningen på 
stoppet. Sidst og ikke mindst dejligt igen at få 
suset ved konkurrencedeltagelse. 
Da vi fik vores dommersedler, var et fradrag 
på i alt 3,2 point på lineføring og fri ved fod og 
selvfølgeligt de 34 point, da vi dummede på stop-
pene. Vi fik en 2. plads med 72,8 point. 
Stort tillykke til Bente og Fanni som blev 
klubmester i kåringsklassen med 73,4 point samt 
Finn og Tjalfe som tog mesterskabet hjem med 
173,9 point i unghundeklassen. 



område 5

Område 5 33

Ingen gik sultende fra konkurrencen som blev 
afsluttet med ristede pølser m.v. ad libitum.
Mange tak til tilrettelæggerne Bjarne og Peter for 
en godt tilrettelagt konkurrence. 

Også stor tak til dommer og figuranter for at ville 
bruge deres lørdag på os. 
Mange hilsner fra Pia og Gamma.

 

Pia Fri ved fod

 Finn opstart af stop

Niels opstart af stop

Pia opstart af stop 

 Bente opstart af stop

 Pia Lineføring  Majken opstart af stop











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

klubMesterskaber i skoVbo
I start/midt oktober måned blev klubmestrene i kårings, 
unghunde og patruljeklassen i Skovbo fundet. 
Nu var tiden kommet til kriminalklassen og vinderklassen.

Lørdag d. 30. oktober mødte 5 kriminalhunde op for at 
kæmpe om den eftertragtede titel. 
Runderingen gav problemer for nogen, men ellers klarede 
alle hunde sig godt. 

resultater
KLUBMESTER: 
René Bo Lindhardt og Amager´s Harvey med 216,5 p.
NR. 2: 
Line Holm Hels og Amager´s Qvalli med 206,2 p.
NR. 3: 
Erik Goth-Eriksen og Vi-to vom Nessenberg med 206,1 p.
NR. 4: 
Jeppe Fabrin Ditzel og Schæferhaven Debbi med 189,8 p.
NR. 5: 
Annitha Munkholm Alrik og Amager´s Figo med 184,5 p.

Klubmestrene i kriminalklassen; 
René og Harvey

Søndag d. 6/11 var turen så kommet til klubbens
 vinderhunde. Ingen af de fremmødte hunde og 
hundeførere fik noget forærende, hvilket resultaterne også 
afspejlede.

resultater

KLUBMESTER:
Jens Andreasen og Amager´s Helga med 169,6 p.
NR. 2: 
Ole Boy Sørensen og Amager´s Martin med 137,8 p.

Hovedlisten fra kriminalklassen



område 6

Område 6 39

klubMesterskaber i taastruP
I weekenden d. 20-21. november skulle klubmestrene hos 
Taastrup afdeling findes. Kårings og unghundene skulle 
i gang om lørdagen, og patrulje og kriminalklassen om 
søndagen.

resultater:
kÅringsklassen
KLUBMESTER: 
Mohamed Chrifi med Team Larnies Fisther med 101,8 p.
NR 2: 
Palle Nielsen og Møllers Gandhi med 87,2 p.
NR. 3: 
Mads Pilegaard Blak og Lucky Light Nova med 61,7 p.
NR. 4: 
Didde Buhl og Yosie vom Hause Neubrand med 56,6 p.

unghundeklassen
KLUBMESTER: 
Christian Duurloo og To-fast Gambler med 152,1 p.

PatrulJeklassen
KLUBMESTER: 
Mikael Boamah og Smedebakkens Wasko med 195,9 p.
NR. 2: 
Sanne Borgen og Daneskjold Sira med 194,5 p.

kriMinalklassen

KLUBMESTER: 
Mikkel Othar Olsen og Sund Hund Kira med 189,0 p.

unghundeoPrykning efterÅr 2021
Søndag d. 7. november skulle Frederiksværk-Gribskov 
afdeling afholde deres første officielle konkurrence siden 
de overtog nøglerne til deres nye klubhus. 
Udover lidt kold vind, var det en rigtig dejlig dag med 7 
unghunde (heraf 3 helt nykårede) + 1 unghund fra 
område 5.

resultater
NR. 1: 
Charlotte Rath Hansen og Dutydog´s Agnes (København) 
med 165,2 p., og en halv oprykning

NR. 2: Christian Duurloo og To-fast Gambler (Taastrup) 
med 163,1 p., og halv oprykning og en halv i forvejen, så 
en ny patruljehund til område 6.

NR. 3: Gitte Kirstine Koch og To-se-ta´s Frigga (Skovbo) 
med 160,7 p., og en halv oprykning

NR. 4: Gitte Karlsen og Schæfergaarden Baloo (Roskilde) 
med 159,3 p., og en halv oprykning

NR. 5: Niels Elkjær Sørensen og Møllers Basil (Nykøbing 
Falster) med 158,7 p., og en halv oprykning

NR. 6: Sune Christensen og Ricla Daffy (København) med 
153,8 p.

NR. 7: Katharina Johansen og Kweo´s Ipanema (Skovbo) 
med 150,0 p.

NR. 8: Martin Vestergaard og Amager´s Turbo (Taastrup) 
med 148,8 p.

Klubmester i kåringsklassen; 
Mohamed og Fisther

Klubmester i 
unghundeklassen; 

Christian og Gambler

Klubmester i patruljeklassen; 
Mikael og Wasko

Klubmester i kriminalklassen; 
Mikkel og Kira



område 6
1

1- 

Dommerne på lydighedsbane

Den nye generation er på plads

En del tilskuere havde fundet vej, godt der er plads både ude og inde

Nr. 1 Charlotte Rath Hansen, 
København med Dutydog’s 

Agnes

Nr. 2 på dagen Christian
 Duurloo, Taastrup med 

To-Fast Gambler
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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




