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LEDER
APRILSNAR!!
Året 2022 går lystigt, at
nu banker april måned
allerede på døren.
Det betyder i
virkeligheden flere ting.
For det første ser vi nu
frem mod, at foråret og
sommeren for alvor
åbner sig.
Det gamle nordiske
navn for april måned
var ”græsmåned” eller
”fåremåned”, for på den tid kom fårene og kreaturerne
på græs igen efter en lang vintertid. Når I læser dette
og de forrige blade, vil det stå lysende klart for ethvert
medlem, at det ikke gælder for vores hunde, for de har
været på ”græs” hele året.
Det har hundeførerne naturligvis også, men her er der
nok en tendens til, at det løbende er nødvendigt med små
hvil og førstehjælps-kaffe imellem øvelserne.
Generelt er april en sjov vejr-måned. Ifølge et
mundheld er april måned den sidste måned, der fik tildelt
vejr, da skaberen skulle indrette året, og derfor fik april
en blanding af det hele – og skulle nogen tænke, at det
må da være en aprilsnar, så har det faktisk meteorologisk
opbakning.
Men det er jo netop en måned, hvor man specielt på
månedens første dag, gerne må slå sit kildekritiske gén
til og ikke nødvendig tage alt det, man hører, helt
bogstaveligt. Sidste år meddelte foreningen
”Krænkmigej” eksempelvis den 1. april, at de var gået
aktivt ind i kampen for at afskaffe begrebet
”hundekoldt” fordi talskvinden var af den opfattelse, at
det var krænkende for hunden. Et glimrende eksempel
på, hvad man kan udsættes for på den dato.
Jeg har dog allerede gennemgået artiklerne i bladet for
april måned, og jeg kan forsikre læseren om, at de i lighed
med sædvanen leveres med nogle ambitiøse, velskrevne
og helt sande beretninger om, hvad der sker ude i de
enkelte områder.
I dette nummer af bladet kan I læse om en række
generalforsamlinger, som har været afholdt i starten af
året. Her kan jeg tilføje, at der den 5. marts 2022 også
blev afholdt repræsentantskabsmøde i Vissenbjerg.
Det var igen et interessant møde, hvor der blandt andet
blev talt om, hvad der skal til, såfremt en B-dommer skal
have en egentlig dommergodkendelse, og om

foreningens nye hjemmeside, idet den kommer til at
udgøre en form for intranet, med en lang række
muligheder, som vi ikke har i dag.
Da repræsentantskabsmødet består af et demokratisk
valgt kollektiv i foreningen, der agerer medlemmernes
repræsentanterne over for bestyrelsen og har som sin
primære opgave, at føre tilsyn med denne og
formandskabet, indgår min beretning
(formandens beretning) i denne udgave af vores blad.
Jeg vil i øvrigt takke repræsentantskabet for mit genvalg
som formand for Dansk Politihundeforening (og det er
heller ikke en aprilsnar) og glæder mig til også de næste
2 år at være en del af dette fællesskab.
Også vores redaktør blev genvalgt.
Tillykke til Tina.
Herudover kan i læse en fin lille artikel, der kort fortæller
historien om de første politihunde i Danmark.
Interessant at læse om de bekymringer man havde i
forhold til at indføre politihunde, men også interessant
at se den positive udvikling, der er sket med politihunden
i dag. Og selv om der er sket en enorm udvikling med
politihundene fra den gang, er udviklingen ikke mindre
for politimanden, der indgår i billedmaterialet.
I kan også læse om træning i kulden i Horsens, uddeling
af rygsvømmerpokalen i Aabenraa og en dagsøvelse med
6 øvelser for ikke-kårede hunde, hvor den ene øvelse var
en skriftlig øvelse. Når du har læst artiklen kender du
svaret på spørgsmålet: ”Hvad hedder de yderste hår på
hundens hale?”
Hvor coronavisus i lang tid har gjort det umuligt at
gennemføre områdemesterskaber i Skovbo afdelingen
gjorde det samme uvæsen det netop muligt at holde
hunde-fest på Crazy Daisy i Svendborg.
I kan læse om konditionerne for afholdelsen af
områdermesterskaberne og alt om hundenes oplevelse
af musik og røgkanoner på Crazy Daisy.
Dog er der ikke anført noget om promillen hos hverken
hundene eller hundeførerne.
Og så er det ikke engang en aprilsnar..
Lars Bræmhøj,
Formand.
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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

Deadlines

Den 21 hver måned

Forsidebilledet:
Anja Mortensen fra Sønderborg
med Fur And Paws Glamorous
Geronimo som er på øvelse 8 fra
om morgen i det skønneste vejr.

Vedrørende Annoncer

Alle spørgsmål vedr.
annoncer bedes rettet til:
Side om Side ApS
grafik@sideomside.dk
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REPRÆSENTANTSMØDE
Repræsentantskabsmøde
Den 5. marts 2022 blev der afholdt
repræsentantskabsmøde på Vissenbjerg storkro.

vaccinationsprogram generelt også folk mindre syge.
Restriktionerne var imidlertid ikke forbundet med
forsamlingsforbud eller andet, som kunne begrænse
foreningens aktiviteter, og derfor har vi oplevet et 2021,
som har været forholdsvist normalt.
I slutningen af året kunne vi så følge med i, at
restriktionerne gradvist blev afskaffet og i dag kun er
opretholdt enkelte steder, hvilket betyder, at hele
vores sædvanlige legeplads igen kan indtages af hunde
og hundeførere.

Databeskyttelsesforordningen.

Representantskabsmøde

Referat fra mødet er ikke klar til tryk endnu. Men her
får i formandens beretning:

Formandens beretning 2022

Indledning

Så er det igen blevet tid for at aflægge formandens
beretning. Vi afholder i år vort repræsentantskabsmøde
til tiden og ikke med 3 måneders forsinkelse, som det
skete sidste år. Det burde egentligt være et udtryk for,
at normaltilstanden har indfundet sig efter en længere
pandami-periode.
Det er den også langt hen ad vejen. Covid-19 er ikke et
afsluttet fænomen, men restriktionerne er stort set væk,
og det giver os en mulighed for at fortsætte vores
aktiviteter på helt normal vis – dog lige med det in mente
– at vi fortsat skal udvise ansvarlighed over for hinanden
i forhold til smitterisici. Jeg tror jeg undlader at holder
større skåltaler om, at alt skal være sprittet af, at man
ikke må give hånd eller en krammer – det holder alligevel
ikke med den sociale tilgang, vi har i vores forening.
Jeg vil dog anmode om, at man – såfremt man har
symptomer – undlader at møde frem til arrangementer
og dermed udgøre en smitterisiko for de øvrige
medlemmer, da vi fortsat ikke helt kender udviklingen
på covid-19 og senfølgerne af sygdommen.

Covid-19.
I mit tilbageblik på 2021 kommer jeg ikke uden om at
adressere covid-19 udfordringen.
I løbet af 2021 oplevede vi, at der igen blev indført en
række restriktioner, da covid-19 nu var erstattet af
Delta-virus, hvilket var mere smitsomt end tidligere.
Delta-varianten udviklede sig til Omikron 1 og 2, og
denne var endnu mere smitsom end Delta-varianten,
men gjorde i en sammenkædning med det store

Vi etablerede i 2021 en såkaldt ”fortegnelse”, der
dokumenterer vores behandling af personoplysninger,
dataansvarlige og medlemmernes pligter og rettigheder,
ligesom vi indførte samtykkeerklæring.
Det har forløbet godt, men vi bliver løbende bekendt
med, hvor meget der i virkeligheden indgår i den samlede
lovgivning omkring databeskyttelsesforordningen.
Vi sørger løbende for, at tilpasse foreningens
databehandling i forhold til lovgivningen på området,
og det kan betyde, at der en gang imellem vil ske små
justeringer, enten fordi der kommer nye krav eller fordi
vi opdager nemmere og bedre måder at gøre det på, men
i det store hele er vi tæt på at være på plads.

Trakasserier
I min formandsberetning i 2021 talte jeg kort om et
emne, som jeg kaldte konflikter. Det var nok mit store
håb, at det ville give anledning til, at vi håndteret de
uenigheder, som var, så de ikke udviklede sig yderligere.
Derfor besluttede jeg på daværende tidspunkt, at jeg ikke
ville tale om konflikter igen. Jeg har derfor valgt at kalde
overskriften ”trakasserier”, for tendensen er desværre
fortsat, og en ting er helt sikkert.
Vores konkurrenceplads må aldrig udvikle sig til en
kampplads. Om det har været sygdom, restriktioner
eller andet, skal jeg ikke give et endeligt bud på.
Faktum er imidlertid, at vi i Hovedbestyrelsen og
formentlig også ude i områderne har set en fortsat
tendens til flere uenigheder vores medlemmer imellem.
Vi har i det forgangne år oplevet flere sager om
uenigheder mellem medlemmer og også nedlukning af
vores Esbjerg afdeling.
Det er naturligvis ikke tilfredsstillende.
Jeg er helt med på, at uenigheder kan have såvel positive
som negative effekter.
De kan være positive, så længe de ikke befinder sig på
et egentligt konfliktniveau.
Uenigheder kan positivt medføre drøftelser og

diskussioner, som kan være med til at nuancere en
udfordring og medføre gode faglige beslutninger og
handlingsanvisninger, men vi ser desværre, at der er en
øget tendens til, at nogle af de uenigheder som opstår
– såvel faglige som personlige – får lov til at vokse til
egentlige konflikter.
Det ærgrer os i Hovedbestyrelsen, fordi vi har set en
del konflikter, som har udviklet sig uheldigt og medført
hårde ord, tristhed, udelukkelse og karantæner, ligesom
de er tidskrævende og kræver meget tid.

Tillad mig blot at nævne nogle stykker fra det forgangne
år: Træningsdage, debutantkonkurrencer, samtræninger,
pakning af brygmesterens julekalender, kåringer, sociale
sammenkomster, elitehundestævner, plejehjemsbesøg,
natøvelser, opvisning, unghundestævner,
klubarrangementer, 100-års jubilæum, diverse klub- og
danmarksmesterskaber, figurantkurser og –træning,
udtagelseskonkurrencer, miljøtræning, biathlon,
påskedyster, lokalkonkurrencer for ukårede hunde,
stafet-spor, hjælp til borgere med at finde tabte
genstande.

I virkeligheden er jeg bange for, at det netop er vores
forenings høje ambitionsniveau, hvor vi gerne vil
medvirke til at skabe et højt fagligt niveau i vores
arbejde med vore hunde og skabe en faglig udvikling,
der samtidig er grobund for nogle diskussioner, der i
nogle situationer har
fremmet uenigheden og dermed konfliktniveauet, frem
for at undergå en god proces, hvor fokus er på at skabe
en god faglig udvikling.

Man bliver næsten helt forpustet, og jeg er helt klar over,
at opremsningen ikke er udtømmende, men blot et
udpluk af de aktiviteter, der foregår i foreningen.
Samtidig er det et udtryk for, at der i vores forening er
aktiviteter til alle – uanset ambitionsniveau.
Det er sundt – og netop mangfoldigheden er det, vi skal
bygge på, hvis vi gerne udvikle foreningen og øge vores
medlemstal og vores kompetencer.

Derfor er jeg også glad for, at der aktuelt arbejdes på et
foreningsseminar i maj måned i år, hvor netop
udviklingen af vores forening vil være hovedtema.
Foreningsseminaret skal være startskuddet, hvor en
række repræsentanter fra foreningen kigger på, hvordan
vi skaber en fortsat positiv udvikling af Dansk

I 2021 var Hovedbestyrelsen vært for afholdelsen i
DM i Ringsted. Der var nedsat en styregruppe, som tog
opgaven til sig og gjorde klar til endnu et traditionelt,
spændende og veludført DM. Deltagerne var udfundet
gennem udtagelseskonkurrencerne, og alt det, som der
kan planlægges for, var planlagt af styregruppen.

Politihunde Forening, så vi hele tiden kan have spændende og gode konkurrencer og ikke mindst en vision
for, hvordan vi hele tiden tilpasser vores forening til den
almindelige udvikling i samfundet.

Vi blev igen klar over, at det eneste vi ikke har helt styr
på er vejret, og om torsdagen før afholdelsen af DM satte
efterårets første stormvejr ind. Der var strid blæst, og det
regnede kraftigt fra morgen til aften, og de forskellige
vejmyndigheder måtte sættes ind for at fjerne væltede
træer. Ikke de bedste odds, når man ved, at alle
deltagerne skulle samles i Ringsted dagen efter med
indmarch fredag aften.

En vis proportionalitet mellem vores virke og
samfundets udvikling er nødvendigt, hvis vi
kontinuerligt skal være en attraktiv forening for dem, der
har interesse for hundetræning og konkurrencer.

Foreningens aktiviteter.
Når det så er sagt, har vi i det forgangne år igen fået en
lang række fremragende oplevelser i vores forening, der
grundlæggende er både sund og professionel og giver
stor værdi at være med i.
Der har været afholdt rigtig mange gode aktiviteter, og
med en meget stor mangfoldighed.
Foreningens medlemmer har udvist stort engagement
og kreativitet, hvilket fremgår af de mange samlinger,
som vi selv oplever eller som beskrives i artikler i vores
foreningsblad.

DM i Ringsted.

Der var ikke andet at gøre, end at krydse fingre for
opholdsvejr, og det skal jeg da lige love for blev
imødekommet. Efter torsdagens storm- og regnvejr,
brød solen frem og lyste hele DM-stævnet op resten af
weekenden. Det blev en god weekend med spændende
konkurrencer, gode sociale oplevelser og et sædvanligt
tæt opløb i forhold til de 3 pladser på podiet i hver af
de 3 klasser. Det hele endte med 3 nye danmarksmestre,
der blev kåret ved brandstationen i Ringsted i
overværelse vandbevæbnede brandmænd og nogle af de
mange tilskuere, der weekenden igennem fandt vej til
hovedstandpladsen.
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Lad mig blot konkludere, at det blev endnu et vel
tilrettelagt, kreativt og veludført DM, som vi igen i 2021
kunne være rigtig stolte af.

Politihunden.
Vores foreningsblad er fortsat en vigtig del af hele vores
foreningskoncept.
Jeg synes, det er en glæde månedligt at få tilsendt bladet
og læse de mange interessante artikler og ikke mindst se
de mange gode billeder, som vores medlemmer er rigtig
gode til at tage rigeligt af.
Vi har generelt en rigtig god proces med SideomSide.
Der foregår – som nævnt nogle gange efterhånden
– rigtig mange gode konkurrencer og træninger ude i
områderne, men udvikling er også vidensdeling.
Her har vort blad en rigtig stor betydning, da mange af
de artikler, der bringes i bladet, kan medvirke som
inspiration og oplysning for andre medlemmer og
dermed er kitten, der på en god og uformel måde kan
medvirke til at sikre sammenhængskraften mellem de
forskellige områder og afdelinger i landet.
Jeg skal derfor opmuntre jer alle til at være opmærksom
på at skrive artikler og indsende fotos til bladet.

Afslutning.
Jeg vil – som sædvanligt – gerne have lov til at takke
jer alle for den indsats og gejst, der er vist i 2021, hvor
corona hele tiden var på sidelinjen, men hvor det var
fremsynetheden og det gode foreningsarbejde, der fyldte
langt det meste i det samlede aktivitetsniveau.
Lov mig, at det netop er fremsynetheden, udviklingen og
det gode foreningsarbejde, der er fokus på.
De nævnte uenigheder må gerne være der, men vær
opmærksom på, at de bliver positive medspillere til
drøftelse og udvikling og ikke opnår et konfliktniveau,
hvor vi skal bruge vores sparsomme tid på
personalesager frem for hundearbejdet.
Sådan er det generelt heller ikke i vores forening, men
vi HAR haft for mange sager de seneste år.
Stor tak Jer engagerede medlemmer og til lederne ude i
afdelingerne og områderne for jeres flotte arbejde og en
stor tak til hovedbestyrelsen og udvalgsmedlemmer for
et altid dedikeret og dygtigt arbejde.
Dansk Politihundeforening står på et ret stabilt
fundament. På det fundament skal den fremadrettede
udvikling bygges, og jeg tror egentlig bare vi mangler at
sætte retningen – så kan udviklingen begyndes.
Vi ses derude.

Udvikling i medlemstallet.
Hvordan går det så med udviklingen i vores medlemstal?
Medlemstallet er pr. den 2. marts 2022
1.759 medlemmer i forhold til 1.706 medlemmer den
12/6 – 2021.
Antallet af sektion I medlemmer er pr. den 2. marts 2022
91 medlemmer i forhold til 96 sektion I medlemmer den
12/6 – 2021.
I sektion II er der pr. den 2. marts 2022 1.539
medlemmer i forhold til 1.483 medlemmer den 12/6 –
2021.
På passivsiden var vi i 2021 127 medlemmer.
Dette tal er steget til 129 medlemmer.
Generelt set er det meget positivt, at medlemstallet er
stigende. En let bekymring er det, at antallet af sektion
I medlemmer er faldet med 5 medlemmer, men jeg vil
fortsat arbejde på, at vi bliver flere – også i sektion I.

Hermed overlades beretningen til repræsentantskabet.

Område 1
Områdeledere
SEK. II

Områdeleder Johnny Nielsen fra Vendelbo
nielsenjohnny@live.dk
Områderedaktør -Mette Dalsgaard Thomsens
m.j.thomsen@klarupnet.dk
Tlf 41 93 02 00

Mette modtager Turneringspokalen

VENDELBO
Områdepokaler
På områdemødet den 22.02.2022 blev der uddelt 2
vandrepokaler.
Leif Søndergaards Jubilæumspokal tildeles den hund, der
opnår bedste resultat ved udtagelse eller DM.
Pokalen blev vundet af Henrik Buchardt.

Kåring
Søndag den 27. februar havde vi kåring, og 3 hundefører
med deres hunde bestod.
Nadia Vest med Chilli bestod med 99,3 p
Ann Larsen med Jytte bestod med 102,5 p
Charlotte Svendsen med Maja bestod med 109,4 p
Tillykke til jer alle 3 med de fine kåringer.

Nadia med Chilli

Henrik modtager Leif Søndergaards Jubilæumspokal

Turneringenpokalen: turneringen afvikles over 3 søndage,
og deltagerne er opdelt i 3 klasser, nemlig unghunde,
patrulje og kriminal/vinder. Ved turneringens afslutning
findes bedste lokalforening ved at sammenlægge
resultaterne for hver af de 3 klasser.
Turneringen blev vundet af PH Dronninglund for 15. gang
i træk.

Ann med Jytte

Charlotte med Maja

område 1
DRONNINGLUND
Billeder fra natøvelsen
Lidt flere billeder fra vores natøvelse.

Genstande fra gerningsstedet
Rundering i lagerhal på
Markedspladsen

11: Et hemmelig rum

Pladsen hvor en brandstifter skulle findes

Mon der er noget herinde

Frisk ung mand

En bandit er fundet
Den friske unge mand blev senere fundet skudt i benet
Område 1
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område 1
Billeder fra en træningsdag

Junior og Nick har fundet en taske

Genstand fundet

Asti og Jette har fundet den
lille baby

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

Niels Jørgen Pedersen modtager gave fra Område 2

Generalforsamling i Område 2 i
Aarhus PH, -den 22. februar 2022
Niels Jørgen Pedersen siger tak:
I forbindelse med min afgang som kåringsmand for
område 2, sektion 2 vil jeg meget gerne sige mange tak
for den opmærksomhed der blev mig tildelt ved det netop
afholdte områdemøde d. 22. februar 2022.
Tak til de fremmødte for at gøre aftenen festlig og
uforglemmelig for mig.
Tak til områdeleder Conny Sander for de smukke ord
samt tak til området for den fine gavekurv og den flotte
kuglepen med mit navn indgraveret, opbevaret i en flot
trææske ligeledes med indgravering af mit navn og en tak
for arbejdet som kåringsmand, et klenodie jeg vil bevare i
gemmerne som et godt minde.

Niels Jørgen Pedersen modtager gave
Dansk Politihundeforening

Tak til hovedkasserer i Dansk Politihundeforening
Bo Rasmussen for de smukke ord på vegne af Dansk
Politihundeforening, ligeledes her tak for den smukke
Holmegård vase jeg fik overrakt, den vil pynte og blive
brugt flittigt i hjemmet.
Også en tak til min kåringsfigurant gennem 13 år,
Lars Sønderholm, for et meget behageligt og konstruktivt
samarbejde.
Tak til alle i området for jeres altid søde måde at være på
overfor Lars og mig.
Vi ses lige pludselig derude hvor det sker.
De bedste hilsner
Niels Jørgen Pedersen

Områdeformand Conny Sander aflægger årsberetning

område 2
Lars Sønderholm skriver:

NERO’s POKAL

Hej

Pokalen uddeles til et medlem af Foreningen, der har ydet
en ekstraordinær indsats til fordel for Randers PH.

Jeg deltog ikke i områdemødet d. 22.02 fordi jeg havde
fødselsdag (er sket mange gange på den dato).
På mødet blev der ”udleveret” en kurv til mig, da jeg er
stoppet som kåringsfigurant i Område 2.
Jeg vil gerne takke område
2 for den flotte kurv, jeg
vil også gerne takke for de
mange gode timer der er
brugt på kåringerne, det har
været en fornøjelse,
ligeledes en stor tak til
Niels Jørgen for det gode
samarbejde
Mange Hundehilsner
Lars M. Sønderholm

RANDERS:

Formanden alene træffer beslutning om, hvem der skal
have pokalen – I år har jeg bestemt mig for, at pokalen skal
uddeles til en person som vi ikke ser så meget til
træning i dagligdagen, men når vi har konkurrencer og
andet på Mariagervej, er vedkommende altid tilstede
– Pokalen tilfalder i år til :
OLE HOFFENSETZ – TILLYKKE

Tirsdag den 15. februar blev den årlige generalforsamling
afholdt i klubhuset
Traditionen tro stod formand Jens Henrik Haagensen for
overrækkelsen da der igen i år uddelt pokaler.

GRENÅ POLITIHUNDEFORENINGS
VANDREPOKAL:

KÅRINGSPOKALEN:
Uddeles til den Hundefører, der i det forgangne kalenderår
har lavet det bedste kåringsresultat. Pokalen er nem at
uddele i år, da der i 2021 kun blevet kåret 1 hund i Randers PH.
Resultatet lød på 106,5 point ud af 110 mulige og
pokalen tilfalder i år:

Denne pokal er indstiftet i 1985 og skal uddeles til et
medlem af Foreningen, der har udvist et særligt initiativ
til fordel for Randers PH, eller som en speciel
opmuntring til et medlem af Randers PH – Da der ikke er
kommet nogle motiveret forslag fra Foreningens
medlemmer, har jeg besluttet, at pokalen gives som en
opmuntring til METTE K. PEDERSEN, der har oplevet
at få sin hund Mocca overfaldet hjemme på villavejen.
Jeg er sikker på, at du nok skal få Mocca til at yde det
bedste i træningen igen – TILLYKKE
Desværre var Mette ikke til stede, så pokalen blev overrakt
på et senere tidspunkt

LULU CHRISTENSEN OG IDA – TILLYKKE

Område 2
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område 2
Konkurrence barometeret skal vi traditionen tro også have
uddelt til den hund og fører, der har præsteret bedst i årets
løb. Vinderen har opnået 91,3% af de mulige point
gennem de 5 konkurrencer vinderen har deltaget i.

Leif gennemgik regnskabet i kassererens fravær.

Vinderen er TORBEN LYKKE OG JALBA – TILLYKKE

GRENAA

GENERALFORSAMLING
Søndag d. 27. februar 2022 kl. 12 var der
generalforsamling i Grenaa. 17 medlemmer mødte op for
at høre formandens beretning og høre om klubbens
regnskab. Der var indkommet et forslag om at
træningslederen skal vælges hvert andet år.
På valg var Lene Thomsen og Carsten Sørensen.
Begge blev genvalgt. Også suppleanter og revisorer blev
genvalgt.
Under eventuelt blev der diskuteret om muligheden for
køb af klubtøj.

Kim blev valgt til dirigent.

Irina modtager Pokal for sit
”Uegennyttig arbejde”
i klubben.
Jørgen modtog et klub krus
som erindring da han modtog
pokalen sidste år.

Jim modtag pokaler for
”Bedste Unghund” og
”Bedste hundearbejde”.
Jim Opnåede både kåring og
en oprykning til patruljehund
i 2021.
Stort tillykke til Jim Thrane og
Hulgaards Theo med den hele
oprykning til Patruljehund i
Horsens og tak til Område 3
for at Jim måtte deltage i deres
stævne.

område 2
Fra Østjyllands Politi’ s historietime
OVER (HUND)REDE ÅR MED POLITIHUNDE I AARHUS
Det kan være svært at forestille sig politiet uden hunde.
Men det var ikke desto mindre tilfældet indtil for 114 år
siden, da Aarhus’ politimester Chr. Magdalus Jespersen
søgte 1200 kroner af Aarhus Byråd til et forsøg med
politihunde.
Det var dog ikke alle, der var lige begejstret for
hundeprojektet. Ved byrådets budgetforhandlinger i 1908
var ansøgningen ved at blive forkastet, fordi flere
politikere ikke kunne gå med til nogen som helst
’bevæbning’ af betjentene – ”om det var med sabel,
revolver eller bulbider”. Det hjalp imidlertid, at
politimesteren forsikrede byrådet om, at der ikke var tale
om bevæbning af betjentene eller om bulbidere, men kun
om hunde, der kunne gøre nytte for politiet – særligt ude
i skovene.
Heldigvis blev forsøget vedtaget, og i juli 1908 fik
Aarhus Politi to polititjenestehunde: Schæferhannen
Tell og schæfertæven Lotte. Hundene var blevet fragtet fra
Braunschweig og skulle trænes af politibetjent, Valdemar
Andersen.
Den første landsdækkende politihundekonkurrence, som
fandt sted den 2. og 3. juli 1910 i København, endte som
en skuffelse, da hundenes præsentationer ikke var alt for
gode. Det hang muligvis sammen med, at det på dette
tidspunkt var tilladt at medtage tævehunde i løbetid til
konkurrencer, som nok har kunnet forstyrre hanhundenes
koncentration.
Glædeligvis var Tell årets lyspunkt i konkurrencen, og i
en beretning fra stævnet hed det:

På billedet kan I se, hvor meget der er sket på 114 år.
Selvom moustacheoverskægget ikke er så udbredt som i
begyndelsen af 1900-tallet, bruger vi stadigvæk
schæferhunde som patruljehunde i høj grad.
Det var dagens historietime fra
//Østjyllands Politi
Kilde: Aarhus Politihistoriske Samling

AKTIVITETSPLAN OMRÅDE 2
23. april Kriminal oprykning/ Vindertræning, Randers
24. april Patrulje oprykning, Thisted
08. maj Kåringskonkurrence, Viborg
27. august Kriminal udtagelse, Herning
28. august Vinder udtagelse, Randers

”Et lyspunkt var det, at Tell viste sig overlegent i sporsøgen
ved i et hurtigt linesøg at opsøge en mand, der var gemt i
en afstand af 1500 meter fra udgangspunktet.”
Der er sket meget på 114 år. I dag er der ingen tvivl om
politihundenes eksistensberettigelse.
Med deres skarpe lugtesans er politihunde uundværlige i
opgaver såsom at søge efter savnede eller eftersøgte personer, og til at lede efter blod, spyt, sæd, hår og andre spor,
som mennesker efterlader på skades- eller gerningssteder.
Et eksempel på politihundes store betydning er fra tidligere
på måneden, hvor en hundepatrulje ankom til et indbrud i
en forretning i Randers. Betjentene opdagede nogle
blodpletter, der tydede på, at gerningsmanden havde
skåret sig ved rudeknusningen. Politihunden fik fært og
ledte betjentene til tyven, der blev anholdt og sigtet.

04. september Patrulje udtagelse, Mors
23 - 25. september Danmarksmesterskabet, Århus/Grenå
02. oktober Unghundebystævne, Silkeborg
16. oktober Elitehundestævne, Randers
06. november Unghunde oprykning, Odder
18. november Natøvelse, Grenå

Område 2
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Område 3
Områdeledere
SEK. I

Jesper Steffensen - Esbjerg
steffensen99@gmail.com

SEK. II

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

OMRÅDEREDAKTØR:

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

De der figuranter er nu meget sjove at finde synes Zirius i daglig
tale kaldet Zhadow.

EN DAG PÅ BESØG I HORSENS
Lørdag d. 12. februar havde jeg fornøjelsen at være med
til en træningsdag i Horsens. Temperaturen lå på omkring
frysepunktet. Men som hundefolk findes der jo ikke
dårligt vejr, kun for lidt tøj. Dagen startede i skoven, hvor
vi delte os mellem de hunde der skulle træne frem mod
unghundeprøven i marts og os andre, inklusiv mig selv,
der træner frem mod en kåring.
For mig var der ekstra fedt at få prøvet min hund af på
total udebane og med helt fremmede figuranter. Samtidig
blev der mellem hundene en god mulighed for at diskutere
forskellige teorier og så prøve dem af i praksis.
Der blev snakket lige fra afdæknings teorier til hund/fører
forhold.

Søde Bøgilds Jas aka Wilma i fuld koncentration over godbidden
i hånden

På unghundebanen blev der snakket om ”de farlige sider”
som hundene skulle dække af, og hvorledes hvordan
vinden skulle udnyttes som en medspiller af hundeførerne,
så de ikke gjorde den til en modspiller.
Banen bestod af en liggende figurant som første objekt og
en kedeldragt som andet objekt.

Marianne Baden giver
instrukser, inden Charlotte
Boye og Hulgaard’s Urban
slippes løs på unghundebanen

Områderedaktørens hund (Crympe Hoste) er pænt tilfreds med
den opmærksomhed hun fik fra medlemmerne i Horsens.

område 3
Efter vi var færdige i skoven, gik turen tilbage til klubhuset.
De fleste af os måtte på dette tidspunkt indrømme at både
tæer og fingere var godt kolde. Så turen tilbage foregik på
fuld varme i bilen. Lettere optøet gik vi i gang med
lydigheden. Her er det altid sjovt at se hunde i de
forskellige stadier i træningen. Fra hvalpe/unghunde, der
lige nu bare træner på en korrekt grundstilling til de
uddannede hunde, hvor små detaljer diskuteres og rettes.
Det er jo lige fra håndens vinkel, til længden på skridt, der
har en indvirkning på hvordan hunden går og sidder på
plads. Jeg var selv glad for igen at prøve min egen hund
af på total fremmed bane med et fremmed springbræt.
Hvilket hun klarede rigtig fint.

Martin Blaabjerg og Peter Christensen diskuterer Kweo´s Huxi’s
præstation på fremadsendelserne.

Charlotte Sild og Weedfalds
Jollie Jumper i fri ved fod.
OMR 3 BIL 6 – Områdeformanden Martin Blaabjerg
og Hulgaards Ulrik fik øvet
cykeløvelse.

Alle følger godt med, når de forskellige hunde er på banen.

Efter lydighed måtte vi alle kapitulere for kulden.
Heldigvis var der både, varme, kaffe og kage i klubhuset.
Hvilket alle var med på.
Efter alle havde fået varmen og en omgang sukker, kunne
vi tage overtøjet på igen og gå ud og træne øvelse 11.
Igen med rig mulighed for at diskuterer teorier og afprøve
dem. Igen fik jeg muligheden for at afprøve min egen hund
på en fremmed figurant og se om de grundsten jeg har lagt
i træningen, kommer til udtryk, når hunden bliver presset
ud i noget nyt. Igen gjorde tøsen det super, og jeg er stolt
af min lille hund.
Tusind tak til Horsens for at jeg måtte få lov til at være
med til jeres træning en dag.

Gen-Chi Peppi fandt Pia Poulsen, som var blevet væk

Tak til Kirsten for lækker kage, og som fotonørd, så kunne
jeg jo ikke lade kameraet blive hjemme.
Så tak fordi jeg måtte bruge jeres hunde og jer alle som
fotomodeller.
I får lige lidt flere billeder fra dagen:

Område 3
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område 3
KÅRING
Søndag d. 20. februar blev der afholdt kåring for Birgitte
Haug Krab og FurAndPaws Isaac fra Sønderborg, de
bestod med 96,9 point.
Der var fin support fra Sønderborg, Tønder, Horsens, det
betyder meget for hundeførere.

Marianne Baden kommer med gode råd til Tilde Hansen og
Bøgilds Jas (Wilma)

På vej ud til rundering.

Benny fortæller Birgitte om
hvordan STOP med pistol skal
foregå, mens Issac holder et
vågent øje

Fra venstre Figurant Henrik
Schmidt, Hundefører Birgitte
Haug Krab og Kåringsmand
Benny Lund

Birgitte Haug Krab og FurAndPaws Issac

Tilde og Bøgilds Jas (Wilma)

Pia Poulsen og ChaDe’s Aslan Karo som lige viser hvordan man
går fri ved fod.
Mange hundehilsner
Lotte Maj Hendriksen
Område 3 Redaktør

Hilsen
Benny Lund
Kåringsmand Område 3

område 3
AABENRAA

Nyt samarbejde:
Konkurrenceholdet, Aabenraa PH er rigtig glade for det
nye samarbejde, der er skabt med Military Working Dogs
fra flyvehjemmeværnet. Der er nye miljøer, nye
udfordringer, ny inspiration og ny givtig læring for både
hunde og hundeførere, som giver en masse ideer til
problemløsning og ikke mindst en hel masse glæde og
energi i træningen. Det er først, når vi kommer hjem i de
varme stuer, at trætheden melder sig, så en velfortjent lur

kan komme på tale, men vi er klar på mere - MEGET mere
træning med vores nye samarbejdspartnere i fremtiden.
Vi har nu trænet bl.a. rundering sammen nogle gange i
hangarer på Flyvestation Skrydstrup, og senest var det som det ses på billederne - i og omkring busser ved
Haderslev.

Skovtræning:
Søndag d. 13 havde Flemming Jacobsen fra
konkurrenceholdet sørget for, at vi kunne træne i skoven
ved Schackenborg.
Alle skulle igennem det samme, og træningen blev delt op
således, at imens nogle runderede, lavede andre øvelse 10
efterfulgt af afdækning. Indimellem var der også tid til
kage og vi nød at vejret var med os, så den kunne nydes.
Til sidst gik alle hunde gerningssted på samme tidspunkt.
Super god dag ved Schackenborg tilrettelagt af
Peter Caspersen.
Vi ser frem til næste træningsdag derude.

Område 3
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område 3
I klubben:
Medlemmer af Aabenraa PH er som vanligt meget aktive.
Vi har haft endnu en måned med fuld knald på i form af
lydighedstræning af hvalpehold, bidetræning,
gæstetræning, socialt samvær med fællesspisning
(TAK Heidi fordi du gider, at diske op uge efter uge så
balancen holdes i skak), selvtræning og så lige den årlige
generalforsamling.

Tak for de fantastiske oplevelser i Aabenraa PH,
Dorte Weissert, Aabenraa

En hilsen fra bestyrelsen i Aabenraa
Klubben afholdt h.h.v. den 13. november og 20. november
vores årlige klubkonkurrencer.
Vi havde konkurrence i klasserne, begynder, ikke kårede,
patrulje- og kriminalklassen.
I begynderklassen, hvor programmet var tilpasset
hundenes stade, løb Maria Birck med 1.pladsen, medens
Linda Jørgensen, Mette og Max Holm tog sig af de næste
pladser.
I klassen ikke kårede, var det Per Heisel, som vandt og
med Britt Bredgaard og Flemming Jakobsen på de følgende
pladser.
I patruljeklassen, vandt Diana Rasmussen og med Kjeld
Nissen på andenpladsen.
Kriminalklassen, blev suverænt vundet af Peter Caspersen.
Efter konkurrencerne lørdag den 20. november, havde vi
vores årlige klubfest om aftenen.
Der var så mange tilmeldte til festen ca. 30 i alt, at vi måtte
ud i byen for at finde plads til os alle sammen.

område 3
Det var en rigtig hyggelig aften, hvor vi fik uddelt
pokalerne til vinderne af klubkonkurrencerne og uddelt
de øvrige pokaler, såsom alle kåringspokaler og endelig
vores, Rygsvømmerpokal.
Rygsvømmerpokalen er i sin tid indstiftet af tidligere
landbetjent, Palle Helmersen, der syntes, at der altid var
så mange undskyldninger for at fører og hund ikke rigtig
fandt formen på dagen, at det fortjente at få sin egen pokal.
Årets vinder var af pokalen var, Maria Birck.
Pokalen for årets bedste kåring blev tildelt, Flemming
Rasmussen, der med Holly opnåede 106,7 point ved
kåringen.
Pokalen for årets bedste hund, blev vundet af,
Peter Caspersen med Bob.
Vores Flidspokal, blev i år tildelt, Heidi Rasmussen, for
sin indsats for klubben og herunder ikke mindst alle de
måltider, som hun har stået for på vores træningsaftner.
Vi har i 2022 i Aabenraa PH afholdt vores ordinære
generalforsamling tirsdag den 8. februar, hvor ca. 20
medlemmer var mødt frem.
Generalforsamlingen blev indledt med, at formanden,
Jørgen Rasmussen, udtalte mindeord over vores medlem,
Gitte Würfel, der den 15. januar døde efter længere tids
sygdom og efterfølgende blev der afholdt et minuts stilhed
for at mindes Gitte.
Jørgen Rasmussen, blev genvalgt som formand,
Kjeld Nissen og Anders Skau, blev ligeledes genvalgt til
bestyrelsen.

OMRÅDEGENERALFORSAMLING 2022
Områdebestyrelsen efter den Ordinære
Generalforsamling i Område 3 d. 21.02.2020 ser således
ud:
Formand/områdeleder sek. II: Martin Blaabjerg, Horsens
Næstformand Sek. II: Peter Caspersen, Aabenraa
Kasserer: Connie Birk, Tønder
Bestyrelsesmedlem Sek. II: Berit Vinbjerg Buhl, Vestjylland
Bestyrelsesmedlem Sek. II: Lars Overgaard, Sønderborg
Områdesuppleant Sek. II: Johanne Kolbæk Møller,
Billund
Områdesuppleant Sek. II: Peter Christensen, Horsens
Bilagskontrollant: Kjeld Nissen, Aabenraa
Bilagskontrollant: Knud Jensen, Sønderborg
Bilagskontrollant suppleant: Diana Rasmussen, Aabenraa
Konkurrenceudvalg: Benny Lund, Aabenraa og
Jan Sørensen, Vejle

ÅRET DER GIK
Den. 7 august var der øvelse 11 mønstring i Aarhus.
Område 3 fik derved 5 godkendte i øvelse 11. Flot arbejde!
Der var også fællestræning samme dag afholdt af Tønder,
hvor omkring 7-8 HF samt ca. det samme i hjælpere deltog
og sluttede en god dag af med lidt godt til ganen.
Den 22. august blev der afholdt kåring i Aabenraa.
Flemming Rasmussen fra Aabenraa bestod med 106,7
Point.
28. august var der udtagelse konkurrence til DM for
kriminalklassen i Aabenraa, 2 ekvipager deltog.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med
Jørgen Rasmussen, formand, Diana Rasmussen, kasserer,
Kjeld Nissen, sekretær og Martin Christensen og
Anders Skau, som bestyrelsesmedlemmer.

Peter Caspersen blev udtaget til DM med 214 point og kan
samtidig fra nytår konkurrer i vinderklassen.

Klubben har i øjeblikket ca. 48 medlemmer og der er rigtig
god træningsaktivitet i klubben.

29. august afholdte Haderslev udtagelse konkurrence i
vinderklassen for 3 ekvipager.
Bitten Lorentzen blev udtaget til DM med 206,3 point og
Benny Lund med 199,5 point

På Aabenraa bestyrelses vegne
Kjeld Nissen

Den 5. september var det så tid til udtagelse konkurrence
for patruljeklassen også afholdt af Haderslev.
11 ekvipager deltog på dagen.
Eline Beck vandt konkurrencen med 223,8 point og fik
udover en DM-billet en hel oprykning til kriminalklassen.
Lars Overgaard blev nr. 2 og ligeledes udtaget til DM
med 219,7 point, hvilket også gav en 1/2 oprykning til
Område 3
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område 3
kriminalklassen. 3. pladsen gik til Michael Balslev med
219,3 point, DM-billet og ligeledes en 1/2 oprykning til
kriminalklassen.
Jysk mesterskab for unghunde i Silkeborg blev afholdt d.
12. september. 23 ekvipager deltog heraf 6 fra Område 3.
Der deltog også 6 dommere og 3 figuranter fra Området.
På dagen placerede medlemmer sig fra Område 3 som
følgende.
Peter Holst Mølgaard
Jørn Weissert
Ann Neimann
Jørgen Rasmussen
Frede Dominicussen
Per Høisæt

nr. 5
nr. 10
nr. 11
nr. 14
nr. 15
nr. 22

med 166 point
med 154,7 point
med 153,9 point
med 144,9 point
med 144 point
med 120,1 point

Område 3 til Danmarksmesterskaberne 2021

Så blev det efterår og 2. oktober var der Sydjysk mesterskabe for unghunde i Sønderborg her deltog 7 ekvipager.
Vinderen blev Diana Rasmussen med 177,1 point, tillykke
med mesterskabet.
Den. 24. oktober var der kåring i Horsens, Charlotte Boye
fra Horsens blev kåret med 102,9 point.
Horsens afholdt d. 6. november unghundeopryknings
konkurrence. 11 ekvipager deltog inklusiv én enkelt deltager fra Område 2.
Nr.1
Jim Thrane, Grenå med 175 point og hel oprykning

Deltager fra Område 3 til Jysk mesterskab for unghunde 2021

Sidst i september var det igen tid for årets DM, denne gang
afholdt i Ringsted. Her deltog 6 ekvipager fra området
samt 5 dommere og 2 figuranter.
Danmarksmester 2021 i vinderklassen blev
Bitten Wittendorf Lorentzen & Derderthing Jiro med
184,2 point endnu engang rigtig stort tillykke.
I Kriminalklassen lavede Peter Caspersen & Hesselballe
Frej (Bob) en rigtig flot 3. plads med 215,2 point, stort
tillykke med det.
I Patruljeklassen sikrede Eline S. Beck & Tigerdyrets Alvin
sig en rigtig flot og solid 2. plads med
216,9 point, altså kun få point fra deres udtagelsesresultat.
Stort tillykke med placeringerne til alle der deltog.

Nr. 2
Diana Rasmussen, Aabenraa med 172 point og hel oprykning
Nr. 3
Ann Kortegaard, Horsens med 163,3 point og en 1/2 oprykning
Nr. 4
Martin Blaabjerg, Horsens med 163,2 point og en 1/2 oprykning

I alt på dagen gav det 2 hele oprykninger og 5 halve
oprykninger, hvor 2 stk. havde en halv oprykning i
forvejen, altså blev der 4 nye patruljehunde på dagen.
2021 sluttede af med kåring i Aabenraa d. 29. december.
3 ekvipager deltog og alle bestod.
Johanne Kolbæk med 105,3 point
Kasper Andersen med 104,9 point
Torben Svejstrup med 99,4 point
Stort tillykke til jer alle 3.

område 3
Den 10. januar 2022 var der formandsmøde afholdt i
Vejle. Der var en god og lang dialog. Tak for en god aften.
Den 20. februar afholdt Aabenraa igen kåring, hvor
Birgitte Haug Krab (Sønderborg) bestod med 96,9 point.
Stort tillykke med det.
Kåringsmanden beretter om god opbakning fra flere
foreninger som betyder meget for dem som er til kåring.
Stor ros til supportere for dette.
Jeg vil gerne rette en tak til kåringsmanden og hans
figurant (Benny Lund og Henrik Schmidt) for den måde
de tager imod de nye HF’ere hvor end de kommer hen.
Det forlyder fra hf’ere at de er rare at være sammen
med. Som I kan hører er der en del kåringer i området
hvilket er glædeligt.

En tak skal der også lyde til dem ude i foreningerne som
måske ikke er i bestyrelser eller har andre titler vi kender
til, men som hjælper til på de forskellige måder som de
nu kan. Tilsammen med bestyrelser etc. er det med til at
skabe den samlede forening.
Om lidt er foråret over os og det betyder vi starter op
med konkurrencerne igen. Jeg glæder mig til at møde
den gode konkurrence ånd jeg ved der er i området og
forhåbentlig se en masse gode resultater.
Året der er gået, er et år med mange flotte resultater
fra Områdets medlemmer, det kan vi alle sammen godt
være stolte over.
Især at vi har haft en Danmarksmester de seneste 2 år.
Venligheder
Områdeleder område 3
Martin Blaabjerg
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område 4
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

Svendborg
Vi har haft nogle fede timer sammen, nye og anderledes
steder at træne, end vi plejer at gøre.
Her er nogle billeder og lidt tekst fra medlemmer der var
med.

Crazy Daisy i Svendborg:

område 4

Er du da svedt en fed træning vi havde på crazy Daisy i
Svendborg d. 17 januar.
Et medlem i klubben havde forbindelse hertil og da stedet
jo er lukket ned pga restriktioner åbnede ejeren dørene for
os og vores hunde.
Der var masser af miljø træning i mørket med røg og
damp. Lyd og lys. Nogle af hundene havde en fest og andre
var mere betænkelige.
Det blev lavet en masse rundering mens musikken bragede
ud af højtalerne og lysshowet blinkede.
Røgkanonen blev også flittigt brugt og det var den der var
flest betænkelige reaktioner på.
Når hunden ikke var inde og runderer blev der lavet
lydighed i Frederiksgade som er Svendborgs minefelt for
de unge.
Vi siger tak for dansen til Crazy Daisy og på gensyn inden
så længe. De har nemlig lovet os en tur mere på
dansegulvet.
Skrevet af Bettina Lilleris SPH

Område 4
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område 4
Active-Dogs hallen
Så har vi været til træning indendørs. Denne hal ligger i Kværndrup, brugs mest til agility, rally- og ring-træning.
Det var en kæmpe succes at have træning i denne hal. Der blev trænet en masse. Og succesen den bliver gentaget.
Her er lidt billeder fra før nytår, så der bliver skålet godt nytår efter en vellykket og hyggelig træning.

område 4

Område 4
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område 4

Også lige et par hunde billeder.....Dette er Jenos Uzo

område 4
Middelfart:
Mindeord over Ole Steen Sørensen
Vort mangeårige medlem hundefører, figurant og dommer
Ole Steen Sørensen er 1. februar 2022 gået bort.
Ole var altid frisk til at arrangere en konkurrence eller en
prøvekåring, hvis man havde behov for det.
Og der var styr på det hele.
Alt var skrevet ned og planlagt, så intet kunne gå galt.
Tidsplanen var prøvet af, og ruterne var prøvekørt.
Sporarealet var testet, og skoven var løbet igennem.
Intet kunne gå galt.
Og hvis noget alligevel gik lidt skævt, for vejret kan vi jo
ikke styre, så var Fanden løs.
De højere magter blev hidkaldt, lige fra Gud, Satan og
bestyrelsen for Dansk Politihundeforening.
Men Ole faldt altid ned igen og så havde han bare fået
luft for sine følelser.
De seneste år ville Ole helst være dommer i øvelse 1 til 6,
da hoften drillede lidt.
Ole nåede kriminalklassen med Exon (SatorisGringo),
inden han måtte opgive programmet.
Men han fulgte nysgerrigt med på sidelinien, når klubbens
medlemmer var til konkurrence.

Ole og Exon

Tak fra Middelfart Politihundeforening
og æret være Oles minde.

Område 4
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område 5
Områdeledere
SEK. I

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

SEK. II

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

Lyal Dumlu med Nirvana vom der Gewurzweise på opstart af
spor

OMRÅDEMØDE
Områdets ordinære områdemøde blev afholdt torsdag d.
24. februar i Haslev.
På valg var kassere Dorte Nielsen, Næstved, som ikke
ønskede genvalg. Ulla Petersen, Nykøbing F. som modtog
genvalg.
Ulla Petersen, Nykøbing F. blev genvalgt til områdeleder.
Pia Christensen fra Kalundborg PH blev valgt som
kasserer.
Dorte Nielsen blev takket for hendes indsats og
Pia Christensenblev budt velkommen i områdeledelsen.

Lyal Dumlu med Nirvana vom
der Gewurzweise har fundet
genstanden

Lyal Dumlu med Nirvana vom
der Gewurzweise har fanget
Jacob Kværnø på stop

NÆSTVED AFDELING

PRØVEKÅRING

Den 19. februar havde Lisbeth Dahl og Anette Johansen
Lyal Dumlu og Nirvana til prøvekåring i Næstved.
Det var en meget blæsende dag efter stormen Malik.
Lyal og Nirvana vom der Gewurzweise gik igennem
prøvekåringen og bestod med 102,9 point

Lyal Dumlu med Nirvana vom der Gewurzweise
på start af apport

Lisbeth Dahl, Anette Johansen og Lyal Dumlu med
Nirvana vom der Gewurzweise på spormarken.

område 5
KÅRING
Den 26. februar var der
kåring i Næstved.
Lyal Dumlu stillede op med
Nirvana vom der
Gewurzweise.
De bestod med 99,5 point.
Tillykke med kåringen og
velkommen i
unghundeklassen.
Nirvana skal lige forbi Lisbeth og se hvad hun laver, før apporten
afleveres til Lyal.

Lyal Dumlu med Nirvana vom der Gewurzweise på stop

Anette Johansen læser dagens resultat op.

Lyal Dumlu med Nirvana vom der Gewurzweise

Lyal og Nirvana gør klar til spor

Axel Ahm ønsker Lyal tillykke med kåringen

Område 5
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område 5
UNGHUNDEKONKURRENCE I KORSØR

Resultaterne for dagen blev:

Den 27. februar tog Mette Sarka og Jesper Kragh Hansen
til Korsør PH for at deltage i unghundekonkurrence.
Der deltog 8 hundeførere.

1.

Jesper Kragh Hansen, Næstved
Møllers Feo............................... 170,9 p

2.

Finn Tarp Friis, Kalundborg
Tjalfe......................................... 163,5 point

3.

Lene Østenkjær, Slagelse
Smedebakkens Trixi................... 162,3 point

4.

Mette Sarka, Næstved
Cille........................................... 154,1 point

5.

Michael Nielsen, Holbæk
Sch-ca Rosa............................... 137,3 point

6.

Grete Kornerup, Ringsted
Amager Ina................................ 135,3 point

7.

Tina Kofod, Østsjælland
Leika......................................... 131,9 point

Jesper Kragh Hansen og Møllers Feo på spor/felt

Mette Sarka har fået sin
placering

Mette Sarka og Cille på felt

Jesper Kragh Hansen får sin
placering

Jesper Kragh Hansen
og Møllers Feo med
førstepræmien

område
66
område
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

Amager´s Harvey

RESULTATER

Udtagelse til Områdemesterskabet
hos Skovbo afdeling

Efter 2 års pause pga. corona pandemien skal
Områdemesterskabet i område 6 ENDELIG afholdes igen.
Men før det for alvor går i gang skal de forskellige
afdelinger finde ud af hvem der skal repræsentere klubben i
henholdsvis unghunde, patrulje, kriminal og vinderklassen.
Hos Skovbo var der 3 kriminalhunde der gerne vil være med i
områdemesterskabet, og da der kun skal bruges to, måtte der
afholdes en udtagelse.
Lørdag d. 26. februar mødte de 3 kriminalhunde samt dommere
og figuranter op i klubben. Det blev det flotteste og dejligste
hundevejr med klar blå himmel.
Omkring en 13-tiden var alle tilbage i klubben igen, hvor vi kunne
få planlagt hvilke hunde der skal afsted til
henholdsvis del 1 og 2.

NR. 1: René Bo Lindhardt og Amager´s Harvey med 222,3 p.
NR. 2: Erik Goth-Eriksen og Vi-to vom Nessenberg med 182,4 p.
NR. 3: Anne Andersen og Tigerdyrets Albert med 182,2 p.
Dermed blev Skovbo´s hold for 2022 slået fast.

Del 1 d. 6. marts stiller:
Unghund: Gitte Kirstine Koch og To-se-ta´s Frigga
(Carla)
Patruljehund: Dennis Rasmussen og Zerberuzdks Gangster
(Messi)
Kriminalhund: René Bo Lindhardt og Amager´s Harvey
Vinderhund: Jens Andreasen og Amager´s Helga

Del 2 d. 20. marts stiller:
Unghund: Allan Pihl og Tigerdyrets Delta
Patruljehund: Per Due Jensen og Amager´s Rasko
Kriminalhund: Anne Andersen og Tigerdyrets Albert
Vinderhund: Line Holm Hels og Amager´s Qvalli (Luna)

Kort beskrivelse af Områdemesterskabet
Områdemesterskabet består af 3 konkurrencedage; del 1, del 2
og finalen. I områdemesterskabet kæmper man både om at vinde
holdkonkurrencen samt at gå videre til finalen, hvor man kan blive
områdemester i sin klasse. For at stille med fuldt hold skal man
stille med 2 unghunde, 2 patruljehunde, 2 kriminalhunde samt 2
vinderhunde (der stiller en fra hver klasse til del 1 og del 2).
Hvis der er mere end 2 hundeførere fra en klasse som vil repræsentere klubben, afholder man en lokaludtagelse i afdelingen. Hvis
man er udtaget skal man enten stille i del 1 eller 2.
I holdkonkurrencen indsamler klubberne point i del 1 og del 2.
Man lægger de 2 unghunderesultater sammen med de to bedste
resultater fra patruljehunden, kriminalhunden eller vinderhunden
fra del 1 sammen med de to bedste resultater fra patruljehunden,
kriminalhunden eller vinderhunden fra del 2. Det hold/klub med
højeste point til sidst, vil til finalen blive kåret som vindere af
holdkonkurrencen. Finalepointene tæller ikke med i mesterskabet,
og i finalen stiller man individuelt og kæmper ”kun” om titlen
som områdemester. For at gå videre til finalen skal man vinde
over de andre hunde i ens klasse til den del man stiller i.

område 7
Områdeledere
SEK. I

Anders Marcusen - Tlf. 4148 1448
ABM006@politi.dk

SEK. II

Ann-Sophie L. Carlsen.
Tlf: 60 22 15 98
annsophie.carlsen94@gmail.com
Områderedaktør
Harriet Larsen
harrietlarsen@live.com

Anja og Jytte giver den gas på
agility-banen

BORNHOLM
Dagøvelse
Søndag d. 20. februar havde vi den årlige dag-øvelse hvor
kun ikke-kårede hunde kunne deltage.
Vi var så heldige at der var tre hundeførere med hunde
som ville deltage.
Dagøvelsen bestod denne gang af 6 opgaver og var tilrettelagt af Harriet Larsen.
Den første opgave var en skriftlig øvelse, som bestod i at
besvare 10 spørgsmål omkring bl.a. hundes anatomi og
der var også nogle drillespørgsmål. F.eks. hvad hedder de
yderste hår på hundens hale.
Da spørgeskemaet var udfyldt, så var det tid til at vi alle
skulle ned på banen. Da det jo var en sjov og ballade dag,
så fik hundeførerne lov til at se hinanden udføre øvelserne
og der blev grinet med og af hinanden.
Den anden øvelse var en lille, kort agility-bane.
Den bestod af et lille spring, en slalom-bane, et lidt større
spring og endnu en slalom-bane og til sidst skulle hunden
springe op på et bord og lægge sig.

Gitte og Rookie igennem
slalom

I den tredje øvelse gik ud på at hunden skulle ha forbundet
den ene bagpote og ben med gazebind. Så skulle hunden
iføres en t-shirt. Derefter skulle deltagerne ud på en gåtur
på ca 50 m bane, hvor hunden skulle ha t-shirten på hele
vejen, som foregik på tid og bagefter blev forbindingen
vurderet, hvor pænt den var lagt på og om den var blevet
på under gåturen. Dette gav også point.
Den fjerde øvelse var
lydighed, fri ved fod.
Men der var et lille twist:
hundeføreren skulle have
bind for øjnene. De måtte
gerne bruge godbidder og
tale til hunden, men ikke
bold. Dette var en utrolig
sjov øvelse, for nogle af
hundene blev ved føreren,
men der var ikke nogle
hunde som ikke blev ”på
plads” ved føreren hele
Anja fik T-shirten på Jytte igen
tiden. Der var også en enkelt hund som hoppede op
og hev tørklædet som hundeføreren havde for øjnene af.

Banen gennemført, når alle forhindringerne var
gennemført og hunden var dækket af på bordet.
Det foregik på tid.

Gitte og Rookie gør klar til ”Fri ved fod”

område 7
RESULTATER
1. pladsen gik til Anja Thomsen med Jytte der opnåede
67 point
2. pladsen gik til Gitte Qvistgaard med Rookie der opnåede 63 point
3. pladsen gik til Susanne Annas med Bertha der opnåede
55 point

Rookie hyggede sig med tørklædet efter han har ”stjålet” det

Den femte øvelse var en øvelse hvor der skulle apporteres
forskellige ting. En plastrør, et pivedyr (gris, der grynter),
en bold og til sidst en kyllingepølse.
Det i sig selv er jo ikke så svært (lige på nær pølsen) meen
hundeføreren skulle kaste apporten ind i et område som
var fyldt med bolde, pivedyr bideskind, godbidder og
pølsestykker. Så det var en udfordring og så foregik det
på tid igen. Men hundene havde en fest med alle de gode
ting som lå i det område.
Den sidste og sjette øvelse forgik med en murerbalje.
Alle øvelser startede med at hundefører og hund skulle stå
bag en linje, så løbe/gå frem, udføre øvelsen og derefter
tilbage til udgangspunktet. Og selvfølgelig var disse
opgaver også på tid. Hurtigste hund fik selvfølgelig flest
point. Først skulle hunden alene op i baljen og blive der
mindst 5 sek. til dommeren sagde ”ja tak” så måtte de
løbe/gå tilbage til udgangspunktet

Deltagerne

Skrevet af:
Harriet
Harriet Larsen

Derefter skulle både hund og hundefører op og stå i
murerbaljen og blive i mindst 5 sek.
Så blev balje vendt om og næste opgave var at få hunden
op på bunden og sidde eller lægge sig, igen skulle den blive
der i mindst 5 sek.
Til sidst skulle hunden op på et bord og lægge sig og når
den opgave var slut så var alle øvelser slut og pointene
skulle tælles sammen
Vi gik alle i klubhuset, hvor pointene blev talt sammen og
bagefter blev vinderen hyldet.
Der kunne max opnås 75 point.
Der var en pokal til 1. pladsen. Og alle hunde og deres
førere fik en fyldt bærepose med hundegodbidder og andre
godter med hjem
De var sponsoreret af Butik ”SUND HUND”. Vi siger
mange tak for de fine præmier.
Område 7
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Dansk politihundeforenings Hovedbestyrelse

Formand
Lars Bræmhøj

Næstformand

Sekretariat

stambogsfører

Jan Verner Larsen
Telefon: 22959378

Vivi Ettrup Hermansen
Telefon: 40610171
sekretariat@danskpolitihundeforening.dk

Søren Bjeverskov

naestformand@danskpolitihundeforening.dk

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

Palle Lorentzen

Jan Binger Lindgaard

Tlf. 21 62 86 40
blommehaven41@
gmail.com

Tlf. 21 69 59 24
lindgaard@sport.dk

Lærkevej 24
3650 Ølstykke

Blommehaven 41,
4800 Nykøbing F.

Hovedkasserer/
dommerkartotek

John Jensen
Rigspolitiet

Bo Rasmussen

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

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

Dommer & programudvalg

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

Rigspolitiets
repræsentant

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

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

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

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

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

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

Carsten Steen Hansen

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

Dansk Phf hjemmeside : www.danskpolitihundeforening.dk
Webmaster : webmaster@danskpolitihundeforening.dk
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Tak til vores sponsorer
Frederiksværk Flytteforretning
3370 Melby

Intension A/S	
6200 Aabenraa

DH-Auto
4970 Rødby

Stens Autolak
8960 Randers SØ

Revisorsamarbejdet Amager www.revisamamager.dk
2770 Kastrup

Johannes Rasmussen-Hylke A/S	
8660 Skanderborg

Atlantic Shipping A/S	
2300 København S
Nees Vogmandsforretning
7570 Vemb
PL Transport
4270 Høng
Snedkermester Kasper Nielsen
2600 Glostrup
Præmal Industrilakering A/S	
2860 Søborg
P. T. Fundering ApS	
4030 Tune
CJ Gulve
4060 Kirke Såby
Lavmands Last & Karrosseri A/S	
4100 Ringsted
Lokalbolig Næstved Aps
4700 Næstved
Korup VVS	
5200 Odense V

Vesterbo Huse A/S	
8362 Hørning
DANISH FIBRES A/S
6800 Varde
Rørholt Maskinsnedkeri
9330 Dronninglund

