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leder

etik-tak

Så går vi i luften med juli-
nummeret af vort for-
eningsblad. Juli måned er 
en typisk sommerferiemå-
ned, hvor man godt kan 
tillade sig at gøre ”halv-
års-status” og forberede 
sig på det næste halvår, 
der igen byder på et væld 
af konkurrencer og et nyt 
DM i Dansk Politihunde-
forening. 

Juli måned er i øvrigt opkaldt efter den romerske feltherre og 
statsmand Julius Cæsar, der ved sin indtagelse af Gallien ud-
bredte Romerriget helt til Atlanterhavskysten. Hans metoder 
kan der imidlertid sættes store spørgsmålstegn ved, og det var 
nok aldrig etikken, der blev hans ædelsmærke.

I får denne gang et nummer, hvor der igen er meget interessante 
artikler at læse. Læs blandt andet artiklen, hvor en Mors-ekvi-
page endelig havde muligheden for at sikre sig en oprykning 
til kriminalklassen. Det er en spændende gennemgang af de 
enkelte øvelser og en beskrivelse af et særligt etisk kodeks, 
hvor Erling og Penny blev fulgt af andre Morsing-beboere, der 
heppede på ekvipagen gennem hele konkurrencen. Opløbet i 
forhold til at sikre sig oprykning til kriminalklassen blev tæt, 
men jeg skal ikke her afsløre, hvordan historien ender.

I kan også læse, hvad en ”Pippi Langstrømpe-hund” er. 
På hundeførerens gamle hjemegn skulle den 4-årige labrador, 
Rocky, til kåringskonkurrence. Rocky har detaljer, der 
fremadrettet kan arbejdes med at forfine, men konkurrencen 
blev en fin oplevelse, som I kan sætte jer ind i, når I læser 
artiklen.

I kan også læse om den træning og inspiration, det giver, når 
man deltager i at hjælpe politiets hundesektion med at uddanne 
nye figurrenter. Nogle af deltagerne har deltaget flere gange, og 
hver gang er de kommet hjem med nye netværk, ny inspiration 
og mod på at fortsætte træningen og dygtiggøre hundene. 
Der kan kun opfordres til at melde sig til, når det anmodes om 
assistance til disse uddannelser.

Nu er der skrevet meget om alt det sjove ved at have hund i 
Dansk Politihundeforening, men alt er jo ikke træning. 
Der skal også være nogle velholdte og egnede gode arealer i de 
enkelte PH-afdelinger, der sikrer de rette rammer for træning, 
konkurrencer og socialt samvær. Det betyder, at man pludselig 
risikerer at blive indkaldt til en arbejdsdag, hvor arealerne skal 
vedligeholdes og trimmes. 

Det betyder dog ikke, at det ikke også kan blive en god og 
social dag, og i artiklen om en arbejdsdag i Dansk Politihun-
deforening fremgår det da også, at der blev gået til opgaven 
med krum hals. Samtidig illustrerer en række billeder, at det 
ikke bare er ”snak”. Det var faktisk hyggeligt.

I slutningen af maj måned har der i øvrigt været afholdt et 
foreningsseminar, hvor ledelsesrepræsentanter fra de enkelte 
områder deltog. Foreningsseminaret blev afholdt på Fyn over 
2 dage, og der blev holdt en række oplæg og drøftet en række 
tiltag med hensyn til emner som: DPH´s nye hjemmeside, hvor 
der kommer en række nye applikationer og muligheder, 
gennemgang af administrationen af medlemskartoteket og 
hovedlisterne og indlæg fra Dommer- og programudvalget. 
Herudover var der et oplæg omkring et af de emner, som ud 
over det rent faglige, altid bør have en kontinuerlig 
opmærksomhed i enhver forening – ETIK.

Jeg var i den heldige situation, at jeg selv fik muligheden for 
at holde et oplæg om, hvordan vi hele tiden arbejder med etik 
i vores forening. Vi er en særlig forening med et helt særligt 
formål, og vi må erkende, at vi bliver set anderledes på – alene 
fordi vi hedder ”Dansk POLITI hundeforening, og det 
betyder, at vi har en særlig forpligtigelse til at være ordentlige og 
medvirke til at ”brande” vores forening på en etisk god måde.

Denne udgave af bladet giver også nogle fantastiske eksempler 
på, at vi rent faktisk har de etiske pejlemærker present i en 
række situationer. I Thisted deltog en række Morsing-boere 
som nævnt som motivationsindpisker og heppekor gennem 
hele Erling og Pennys konkurrence. I forbindelse med hjælpen 
til at uddanne politiets figurrenter oplevede en af deltagerne 
det, hun kaldte: ”Kammerateri af bedste skuffe”. 
Gode oplevelser for dem, der oplever denne etiske tilgang til at 
være medlem af vores forening. At det så medførte, at det ene 
medlems hund nu skal udsættes for morgen- og 
aftentræning er noget helt anden, men den tager hunden nok 
med sin hundefører.

I skal nok høre mere fra et meget vellykket seminar. 
Mit indlæg varede 45 minutter, men efter at have læst artiklerne 
i dette blad kunne jeg have afkortet det en del ved at bringe 
et citat, som en artikelskribent i dette juli-nummer har anført 
i sit indlæg:

”Interesserer man sig for mere end bare sin egen hund, så 
risikerer man at lære noget nyt”. 

Bliv ved med at have øje for de positive effekter af etikkens 
verden og god læsefornøjelse.

Lars Bræmhøj
Formand.
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redaktør
Tina Kværnø
Næstelsø Præstemark 15
4700 Næstved
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redaktoer@danskpoliti
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grafisk layout
Side om Side ApS
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adresseændringer /
udebliver bladet
udebliver bladet, udfyld blanketten på 
hjemmesiden, gem den og send 
blanketten til hovedkassereren.
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telefonnummer skal meddeles den 
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vedrørende annoncer
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Side om Side ApS
grafik@sideomside.dk

deadlines
Den 21 hver måned 

forsidebilledet:
Så er der bid ! - område 6
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tag dine fotos i BredforMAt og gerne tæt på motivet som muligt.  

Forsidebilledet skal fylde ca 4 MB, hvilket svarer til ca 2650x2250 i pixels.
Billedet skal være højformat og skal have så meget luft/ensfarvet/rolig  baggrund (himmel/græs osv) øverst, så man kan læse logo og tekst foroven

billeder inde i bladet skal min. være min. 2Mb  store. Fotos der ikke opfylder kravene kan blive udeladt i bladet.  For optagelser på mobil gælder samme regler som for digital kamera. 
Der vil så vidt det er muligt blive taget højde for original formatet af dit foto. Dog vil der blive beskåret i billederne efter behov i forhold til opsætning af resten af bladet. 
Div. Billedeserier / gallerier/ fotos,  der ikke har direkte relation til kronologisk tekst, kan blive sat efter behov i forhold til opsætningen af resten af bladet.  
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Område 1
Områdeledere

SeK. II
Områdeleder Johnny Nielsen fra Vendelbo
nielsenjohnny@live.dk 

Områderedaktør -Mette Dalsgaard Thomsens
m.j.thomsen@klarupnet.dk 
Tlf 41 93 02 00

dronninglund 
lokal konkurrence for unghunde og Patrulje hunde

Søndag den 15. maj afholdt vi lokal konkurrence for 
unghunde og patrulje hund. Der deltog 1 patrulje hund og 
3 unghunde, og tilrettelægger var Mette Thomsen. 
Det blev en god dag, og alle blev nogle erfaringer rigere.
Jan og Kira vandt i unghunde og Marianne og Vinder 
vandt patruljen.
Stor tak til dommere, figuranter og hjælpere.

Stort tillykke til alle med resultaterne:

unghunde:

1. Jan Ø.Hansen med Kira  
2. Flemming Jespersen med Whoopi
3. Louise Bergen med Dax

Patrulje:
1. Marianne Bredevang med Vinder

Fra venstre – Marianne/Vinder, Jan/Kira, Flemming/Whoopi og 
Louise/Dax

Jan får pokal

Marianne får pokal

Louise og Dax i lydighed

Louise og Dax slapper af efter lydighed
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Marianne og Vinder i lydighed

Marianne og Vinder i cykeløvelsen

arbejdsdag
Søndag den 1. maj var der indkaldt til arbejdsdag. 
Der var en del træer og et stakit, som væltede under 
stormen den 1. december 2021, som skulle fjernes. 
Der skulle plantes en hæk i stedet for stakittet. 
Der skulle laves nyt skjul, fliser under springbrættet, renses 
tagrender og ryddes op i skuret. Ja og ikke mindst skulle 
vores skov ryddes for gyvl, langt græs og brombær. 
Ca. 15 medlemmer var mødt op, og vi startede med 
rundstykker kl. 08.00, og så fik vi vores opgaver.
Alle gik til opgaverne med højt humør, og der blev rykket 
igennem.
Stor tak til alle for det store arbejde og flotte resultater.

Og billeder fra dagen er taget af Nick Jensen.

Der blev plantet ny hæk

Louise og Mette rydder op i skur og genstande

Pia rydder op – det gamle 
plankeværk skulle væk 

Viva – Moar hvad laver du

Mor – Jane 
stammer træerne op

Puha det er hårdt at se andre 
arbejde
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Nu 
er 

der kommet træer til syne fra vildnæsset

Jamen det er flot

Der skal fliser under 
springbrættet

Så blev fliserne lagt Og Niels er også kommet på 
arbejde

Yrsa arbejder sig langsomt 
frem

Sikke et flot resultat Og der blev fældet træer

Kaffepause Traktoren Yrsa er næsten helt 
væk i gyvel i vores skov
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  Et rigtig godt resultat af Yrsa   Hvad laver de nu

Yes nyt skjul  Sikke et flot skjul   Så er der frokost







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

en sPændende dag til 
PatruljeoPrykning i thisted 24. aPril 
2022
aF anette toFt jensen, mors Ph

Jeg har nu været en del af træning hos Mors PH i 8 år og 
elsker samværet og træning med hunden samt ikke mindst 
det fantastiske sammenhold vi har i klubben. 
Men noget som vil stå som noget helt særligt for mig i 
de kommende år og ikke mindst inspiration til det videre 
arbejde (dog nu med den unge hund – den gamle er ved 
at gå på pension) var dagen, hvor vi fra Mors PH endelig 
havde en fører og hund med i konkurrencen til patrulje-
oprykning. 

Erling Korgaard og Penny (Møllers Odett) har de seneste 
år bevæget sig fra kåring op igennem unghundeoprykning 
til patruljen og nu godt på vej til kriminal. 

Thisted PH afholdt d. 24. april patruljeoprykning og det 
er jo lige i nabolaget for os morsingboer, så når vi endelig 
havde et hold med, var det jo med at støtte det bedste, vi 
havde lært. Så vi fyldte en bil og flugte Erling og Penny 
rundt i de forskellige øvelser. En stor fornøjelse af følge 
parret og særdeles lærerigt ikke mindst. 

Erling og Penny lagde stærkt ud i spor uden fradrag og 
heppekoret var vilde af begejstring. Selvom vi må tilstå at 
600 m. er langt, når man står på afstand og ser – det er 
faktisk ikke så nemt at følge helt med og på et tidspunkt 
var jeg overbevist om, at de var smuttet udenfor sporet 
– men heldigvis havde de to helt styr på, hvad de lavede. 

Dernæst gik turen i skoven til 4. min stop og rundering. 
Her havde vi desværre ikke mulighed for at gå med, men 
vi kunne følge stoppet noget af tiden og Penny for afsted 
og fik stoppet figuranten – sådan Penny. 

Under runderingen kunne vi ikke se dem, så det var med 
stor spænding, at vi afventede, at de kom retur – et lille 
fradrag men ellers super flot. Fordelen ved at stå tilbage 
var, at heppekoret havde mulighed for at snakke med 
figurant og reservefiguranten, hvor vi lærte en masse og 
fik lidt fif og ideer med hjem til træning (dejligt at folk er 
imødekommende og villige til at lære fra sig). 

En laaang pause fulgte, hvor vi kørte hen til klubhuset og 
fik mulighed for at se nogle af de andre deltagere, imens 
vi ventede på, at vores favoritter skulle op – meget 
spændende og man kan jo lære meget af også at kigge. 

Erling og Penny skulle op i øvelse 1-6 samt 11. 
1 -6 gik super godt og næsten ingen fradrag – desværre 
var der lidt misforståelser i øvelse 11, hvilket kostede 4 
point. Men inden den sidste øvelse lå parret faktisk til 
en hel oprykning og vi var alle ellevilde – 220,3 point lå 
parret med og den sidste øvelse bestod af felt – her plejer 
Penny at være r.. stabil, så vi var sikre på at den var i hus 
– men man skal jo huske på, at det er dyr man arbejder 
med og alt kan ske. 

Desværre missede Penny en enkelt genstand og dermed 
et fradrag på 5 point ellers havde dommerne ingen fingre 
at sætte på feltet. 

Erling og Penny sluttede på en flot 3. plads med 215,3 
(hvor vinderen fik 216 – så tæt løb) og kunne dermed 
sikre sig en ½ oprykning til kriminalklassen. 
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Nu håber vi, at parret er klar til at starte igen når patrul-
jeoprykning (og udtagelse) foregår på Mors til september 
– det vil jo være fantastisk, om de kunne nå i mål på deres 
hjemegn Mors. Er super stolt af Erling og Penny og det 
imponerende arbejde, de har lagt for dagen – de er en 
inspiration for alle os i klubben. 

Jeg kan kun opfordre medlemmer til at tage med 
klubkammeraterne, når de skal ud til konkurrence. 
Det er er super hyggelig dag og man har mulighed for at 
lære en masse, som man også selv kan bruge, når man 
kommer hjem, også selvom ens hund ikke er nået op på 
det niveau. 

Selvom man sommetider kan tænke, at så langt når jeg 
aldrig – øvelserne bliver ikke perfekte – så må jeg 
konstatere efter denne tur, at selv hunde og førere som 
er på vej op i kriminal også begår fejl og det kan jo være 
befriende at se. 

Ikke, at jeg håber og satser på, at de laver fejl men håber 
det bedste for alle. Men sommetider kan det motivere en 
i arbejdet at se, at det ikke kun er en selv, som oplever 
problemer eller nærmere udfordringer i træningen. 

endnu en tur til Morsø – 
aF mads hoLm, siLkeBorg Ph 

Jeg har nu haft glæden af at komme til Morsø hele tre 
gange! Der alle gange i øvrigt har været en fornøjelse.
Jeg har været oppe for at hjælpe dem lidt med deres 
bidetræning. Det er en klub, man ikke hører ret meget til 
i vores område, selvom der er en stigende fokus på dem, 
specielt i takt med de flotte resultater af deres konkurrence 
repræsentant; Erling og Penny. 

Der er til trods for deres forholdsvis lille klub, et stort 
potentiale i deres hundeførere. Denne gang havde jeg 
fornøjelsen af Jimmy ved min side, give ham nogle fif, tips 
og tricks til deres fremtidige træning.
 For selvom jeg elsker at tilbringe min tid hos dem, og 
gerne ville hjælpe dem noget mere, så er der desværre ikke 
tid til alting, det ved vi vidst alle sammen. 

Så at de kunne fortsætte deres gode arbejde, men måske 
gøre det lidt nemmere for dem selv, var det rigtig dejligt at 
have ham med på sidelinjen. Også her er der klart poten-
tiale for en fremtidig figurant, også i konkurrence! 

Da jeg ankom til klubben, var de alle i fuld gang med at 
klippe græs og gøre det hele pænt og nydeligt. 
Omgivelserne er måske små, men smukke! 

Det er de. Vejret var helt perfekt, om end lidt for varmt 
for hundene, men hellere det, end det regnvejr (syndflod) 
vi havde sidste gang.

Kl. 09, fik vi lidt morgenmad og noget kaffe, så vi alle var 
klar til at give den fuld gas på banen. 
Der var 7 hundefører på dagen (ret flot når de er så få 
medlemmer). En enkelt labrador, en lille fyr på 10 måneder, 
der gjorde det ganske fint. En blandingshund, på omkring 
et år, der også virkelig overraskede. En enkelt rottweiler 
tæve, der var lidt forsigtig, men når man lige arbejdede sig 
lidt ind, kom hun med nogle rigtig fine bid. 

En Schnauzer tæve, der er ret typisk schnauzer, super meget 
på! Meeen jeg gider altså ikke bide helt i far, det er meget 
sjovere bare at lege, men hun kom med nogle fine bid, og 
vi fik også lidt kamp ud af hende. 
Så havde vi Katrines schæfer, en” Møller tæve” på 2 år, 
en hund jeg har set flere gange, og den hund jeg har set 
den største udvikling på, hun har arbejdet meget med ro, 
og hvilken ro! 
Det var en fornøjelse at se, rigtig fine bid, med super ro 
i hovedet. 

Så var der en lidt ”ældre” schæfer tæve, 9 år gammel, en 
usleben diamant, der nok også er lidt for gammel at slibe 
på, men hun hyggede sig, som en gammel hund skal.

Den sidste i rækken var Erlings Penny, den hund jeg har 
arbejdet mest med (af hundene fra Morsø) En hund som 
de fleste ved, har tilegnet sig en adfærd der er 100% fin-
pudset Erlings sygdom. Som altid en fornøjelse at se dem 
arbejde sammen, Penny skulle ”bare” finpudses lidt, hun 
er åbenbart kommet i tanke om, at hun gerne vil slippe lidt 
før tid. Så alt i alt en blandet landhandel, men alle søde, 
rare og med  imødekommende mennesker! 

 ”Lille prutten træt efter en dag på Mors.”
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Til sidst havde jeg 
muligheden for at få min 
egen hund på, med hjælp 
fra Jimmy som figurant. 

Han gjorde det til UG og 
”lille prut” var glad for at 
komme ud og lave lidt. 

Vi sluttede dagen af med en 
god gang pizza, og lidt 
hundesnak. 

Tusind tak til Morsø for en 
rigtig dejlig dag.

 ”Tusind tak til Erling for gaven.” 

kåringskonkurrence i viborg 8. Maj 
2022
aF tanja randers Ph

I år skulle det være, vi skulle med til Kåringskonkurrencen 
i Viborg - Rocky og jeg! Det havde jeg faktisk allerede 
besluttet i efteråret, sammen med et mål om, at Rocky 
skulle kunne kåres i løbet af sommeren. 

Jeg kan godt lide at have et mål for min træning, og dette 
mål mente jeg faktisk var ret realistisk. Nu skriver jeg godt 
nok kåres, men det hedder det vist ikke, når man har en 
hund uden stamtavle - det hedder noget i retningen af: 
“godkendes i kåringsprogrammet” og så får man en “hvid 
bog” som bevis. 

Det kan man jo have mange meninger om, men helt 
nøgternt set, har jeg altid haft MEGET svært ved at forstå, 
at en hund uden stamtavle, der viser nøjagtig de samme 
evner (eller bedre) end en hund med stamtavle, ikke har 
samme berettigelse i et program, som handler om lige 
netop hundens evner til at arbejde - ikke dens udseende 
osv.? 

Jeg skal betale nøjagtigt det samme for at være medlem 
af foreningen som alle andre, men mine rettigheder er 
noget færre… 
Nå, men det var lige et “opstød”, så nu tilbage til selve 
kåringskonkurrencen. Rocky er en 4 årig labrador, som 
vi fik, da han var 6 måneder. De første ca. 18 måneder vi 
havde ham, var det vores 11 årige datter der gik til 
hvalpetræning, lydighed og agility med ham forskellige 
steder. 

Jeg var med på sidelinjen og kunne godt se, at han var ret 
lærenem og med på alle de udfordringer han fik. 
Hjemme var, og er han utrolig nem og medgørlig, klikkede 
med vores border collie og katte fra starten, i det hele taget 
bare en nem, sød og god hund! 

Datteren blev lidt træt af at træne hund, og da jeg godt 
kunne se, at borderen derhjemme aldrig kommer til at 
fungere i biddene i vores program, så tænkte jeg, at det 
skulle prøves af med Rocky. 
Derfra er det gået slag i slag, vi har hele tiden haft for øje, 
at han ikke skulle have fejlindlæring i biddene, at det ikke 
skulle gå for hurtigt med at gå fra det ene til det andet i 
bid, det var vigtigt, at han hele tiden har en fest med det 
han laver. Og det har han! 

Han elsker at træne bid, og jeg har haft supergode 
figuranter, der har budt ind med alt deres forskellige viden, 
og har lyttet på mig samtidig. Tak for det! 

De andre øvelser har som sådan været forholdsvis nemme 
at lære Rocky, han er nemlig lidt en “Pippi Langstrømpe 
hund”,- “Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg nok 
godt finde ud af!” Så nu følte jeg, at vi var klar til at prøve 
af på udebane og i en konkurrencesituation, hvor
“fremmede” mennesker, skulle bedømme os. 

konkurrencen:
Vores første øvelse var spor, hvilket jeg havde det lidt am-
bivalent med. De sidste måneder har jeg oplevet, at Rocky 
pludselig var blevet enormt ukoncentreret på
 sporet, nærmest uanset hvad jeg gjorde. 
Så der er blevet trænet mange spor den seneste tid, for jeg 
ville gerne have, at han kom tilbage til det jeg tidligere har 
set. På den anden side var det jo rart at få det overstået, så 
jeg ikke skulle gå og tænke over det hele dagen. 

Spormarken var på min gamle hjemegn, ved Frederiks, 
hvor jeg faktisk har boet i næsten 7 år, så det var et 
dejligt gensyn med egnen! Vi kom heldigvis rigtig godt 
igennem, det var en fin græsmark med lidt længde - og 
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ja, jeg kunne godt ane sporet hele vejen… Det gav selv-
følgelig mig en tryghed, men det var nu ikke nødvendig, 
for Rocky klarede det uden fradrag. En dejlig start på 
dagen!

Anden øvelse var eftersøgningen. 
Normalt er Rocky sikkerheden selv i denne øvelse, på det
seneste har han haft en tendens til at være rigelig selvsik-
ker, men han finder altid figuranten ogbevogtningen er jeg 
aldrig nervøs for, at han skulle gå fra. Så i denne øvelse, 
var det mig derskulle prøves af. 
Jeg er en knold til at få orienteret mig i et sådant et 
skovstykke uden en tydeligmidterlinje, så det var god 
træning for mig. Og selvfølgelig var de 5/10 fradrag vi fik, 
da ogsåmin fejl, højre stykke af arealet, blev ikke dækket 
godt nok. Så det ved jeg til næste gang, lavdin egen 
midterlinje hundefører!

Tilbage til Viborgs træningsplads, hvor resten af øvelserne 
skulle laves. Vi startede medlineføring, fri ved fod og øv. 
9. Der var flere der lige gav udtryk for, at de skulle se om 
sådan en labrador kunne lave øvelse 9 - og det kunne den! 
Der var ingen fradrag i øv. 9 og kun lidt i fri
ved fod.Hmm, det er da vist gået ret godt indtil nu? 
Det var i hvert fald det Gitte og Anette fra klubben sagde. 
De er garvede konkurrencehundeførere, så måske havde 
de ret? Det er jo lidt spøjst nårman er til sådan en 
konkurrence, at man ikke rigtig har nogen fornemmelse 
af, hvordan det går for de andre, så jeg var egentlig bare 
virkelig glad for, at de ting jeg har arbejdet med lykkedes,
og at Rocky bare var 100% klar hver gang han blev taget 
ud af bilen.

De sidste øvelser - apport, 
afdækning, halsgivning, 
spring og øv. 10 var sam-
let hos èt dommerhold. Vi 
skulle starte med apporten, 
hvor vi har slåsset lidt med 
knaldapport, men på trods 
af en apportbuk der trillede 
meget langt, blev Rocky 
siddende til kommandoen 
blev givet.

Han havde så travlt, at han desværre tabte apporten, men 
en hurtig opsamling og tilbage foran mig (kunne godt 
være lidt tættere på), ja så var den øvelse også i hus med 
et lille fradrag.
Halvsgivning og afdækning var helt perfekte, afslutningen 
på springet var lidt for langt fra mig,
så igen var det minimale fradrag i øvelserne.

Øv. 10 gik også rigtig fint. Skuddet tirrer Rocky lidt, så 
han var lige oppe og lave et lille “efterbid,” da han ellers 
havde sluppet helt perfekt i passiv. Og så skulle der også 
en ekstra pladskommando til. Det kostede i alt 2 point, 
så jeg var meget tilfreds!

Så var det jo egentlig bare at vente. Jeg synes, det havde 
været en super dag og jeg var meget stolt af min hund! 
Han havde i hvert fald vist, at en  labrador godt kan begå 
sig i PH-programmet!
Han var på ingen måder faldet igennem, han var stabil 
og gjorde tingene som til en almindelig træning. Det er 
altså en fed fornemmelse og oplevelse at stå med bagefter!

Da vi gik til præmieoverrækkelsen, siger Gitte til mig “så 
er der hundemad til den næste måned”.
Arh mon dog, jeg var helt sikker på, at der var flere, der 
havde gjort det mindst lige så godt som os, men jeg havde 
reelt ikke nogen fornemmelse af andres resultater. 

Navnene blev råbt op, og til sidst var vi tre tilbage. 
Jeg var egentlig klar til, at mit navn blev sagt til nr. 3, men 
nej og heller ikke nummer 2 (de to placeringer lå MEGET 
tæt), så jeg var meget, meget overrasket, da vi endte med 
104,4 point og en 1. plads!

Alt i alt var det en super-
fed oplevelse. Jeg oplevede 
kun hjælpsomme og venlige 
dommere og figuranter, 
en dejlig positiv stemning 
blandt publikum og 
hundeførere og en veltilret-
telagt konkurrence. 
Det er fedt at opleve, at an-
dre er glade på ens vegne og 
giver udtryk for det. 

Tak for det til alle 
involverede!

Jeg har nu fået bekræftet, at min hund og jeg kan præstere 
sammen, at vi selvfølgelig har flere
detaljer at forfine, og ting der skal bygges ovenpå det 
fundament, vi nu har i øvelserne. 

Jeg føler mig klar til at gå til en prøvekåring, og tænker, at 
vi uden de store problemer kan komme igennem.
Samtidig med dette, er jeg er helt bevidst om, at det er et 
levende dyr, jeg har med at gøre! Ting
kan falde fra hinanden, man kan have en dårlig dag osv. 
men vigtigst af alt, så har jeg, uanset
hvad, verdens bedste hund med mig hjem igen!
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silkeborg Ph
action, sved og soMMerfugle i Maven……
aF sigga og Linette, siLkeBorg Ph

Bestyrelsen i Silkeborg PH havde d. 15. maj arrangeret 
bidekursus med David Mach, som vi (Sigga og Linette) 
var så heldige at være med til. Vi har hver en schæfer fra 
samme kuld, nu 2 ½ år gamle og hinandens totale 
diametrale modsætninger. Den ene utrolig arbejdsvillig og 
den anden når det passer ind.

David har igennem de sidste 14 år, foruden at træne sine 
egne hunde, også ageret figurant for andre, 3-4 gange hver 
uge.

David startede dagen i Silkeborg med 3 timers generel 
teori omkring bid. Da det var overstået, skulle vi alle på 
banen én ekvipage ad gangen med resten som tilskuere, 
hvilket selvfølgelig gav lidt sommerfugle i maven. David 
er utrolig dygtig til, at læse både hund og fører, såvel som 
deres indbyrdes forhold, og det afspejlede sig i det 
efterfølgende træningspas for ekvipagen. 

Undervejs kom David med konstruktive kommentarer og 
forklaringer til både hundefører og tilskuerne. 
Vi lærte om flokmentalitetens vigtighed i det samarbejde, 
der skal være tilstede når vi træner og han drog mange 
paralleller til ulvenes indbyrdes forhold i naturen, som 
man med fordel kan overføre og bruge i bidtræningen, 
både som fører og figurant.

Efter første runde spiste vi frokost, hvorefter alle mand 
skulle på banen igen.

Dagen var ikke kun for hund og fører, men lige så meget 
for klubbens dygtige figuranter, både nye og gamle. 
De fik lov til at prøve kræfter med vores hunde under 
supervision fra David, der kom med råd og vejledning.

Alt i alt var det en helt igennem fantastisk dag, hvor vi 
lærte meget og vi håber, at David vil komme og afholde 
endnu et kursus en dag.

en dag Med bidetræning i silkeborg Ph





Område 3
Områdeledere
SeK. I

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

OMRÅDEREDAKTØR: 
Lotte Maj Hendriksen
omraade3politihunden@gmail.com

tønder
oPrykningskonkurrece Patruljeklassen
Afholdt d. 24. april i Tønder

Deltager: 
Nr 1.  Peter Mølgaard (Haderslev) 
 og ChaDe’s Falcon 208,6 point
Nr. 2  Bent Nydahl (Aabenraa)
 og Vom Wolfsmoor Caddie med 203,2 point
Nr. 3  Annika Pagård (Tønder) 
 og Cæsar med 199,5 point
Nr. 4  Lars Overgaard (Sønderborg) 
 og Egon’s Yari med 194,3 point
Nr. 5  Mariane Ballegaard (Vejle) 
 og Smedebakkens Molli med 188,5 point
Nr. 6  Svend Rohde (Vejle) 
 og Haslan Ulancia of Haely’s Future med 184,9 point

kåringer
Billeder indsendt af Dorte Weissert.

D. 3. maj afholdte vi kåring i Aabenraa afd. 
To par stillede til kåring, i et fantastisk vejr.
Der var dukket god support op, dejligt. 

Tillykke til:

Mogens Schelde Hansen og ChaDe’s Infinity bestod med 
105,5 point.
Per Heissel og Team Trions Oxana bestod med 104,7 
point. 

 

Per og Oxana bliver instrueret i rundering
 

Figurant (Martin) bliver visiteret efter Oxana fandt frem til ham.

Mogens og Infinity i fri ved fod
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Mogens og Infinity i en flot grundstilling

Per og Oxana i løb under fri ved fod

Per og Oxana får overrakt apporten 

Per og Oxana gør klar til spor
 

Mogens og Infinity i stop med stok 

Per og Oxana i stop med stok

Benny Lund
kåringsmand område 3

 Mogens og Infinity efter spor
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aabenraa
Billeder indsendt af Dorte Weissert.

Aabenraa afd. ønsker Bent Nydahl, med hunden Vom 
Wolfsmoor Caddie, stort tillykke med oprykningen til 
kriminalklassen. Klubbens ældste og måske mest erfarne 
hundefører opnåede et flot resultat med 203,2 point

Aabenraa afd. stillede også med Jørgen Rasmussen, som 
var dommer og Peter Caspersen, som var figurant i øvelse 
9.

Bent og Caddie 

D. 3. Maj havde vi besøg af Område 3. kåringsmand Benny 
Lund, kåringsfiguranten Martin Blaabjerg. 2 
dygtige hunde i Aabenraa blev kåret med super fine 
resultater.

Per Heissel med Team Trion’s Oxana kaldet Luna bestod, 
med 104,7 point &
Mogens Schelde Hansen med ChaDe’s Infinity kaldet 
Loke, bestod med 105,5 point.

Tak for god opbakning af omkring 20-25 medlemmer og 
STORT tillykke til Per og Mogens.
Vi glæder os til at se meget mere til jer i fremtiden. 

oPrykningskonkurrece kriMinalklassen
Tilrettelægger: Jørgen Rasmussen

Deltager: 
Nr 1. Peter Hjorth (Sønderborg) og Weedfald Birka med 
186,8 point 

D. 23.04.22 blev der afholdt opryknings konkurrence i 
kriminalklassen i Aabenraa. En super god dag med del-
tagelse fra to af Aabenraa’s vinderhunde, Gudrun Holt 
med Egons Rinna og Peter Caspersen med Hesselballe 
Frej, kaldet Bob, som nød det og fik en god træningsdag 
ud af det.

Peter Hjordt fra Sønderborg med Weedfald Birka, deltog 
på konkurrenceplan og sluttede med et fint resultat på 
186,8 point. Stort tillykke herfra.

 

Billeder fra dagen

Udover hunde og hundeførere skal en stor TAK også lyde 
til
Figuranter:
Ander Kjær Skau (Aabenraa), øv. 7 og 8
Flemming Rasmussen (Aabenraa) øv. 9 og 10
Finn Würfel (Aabenraa) øv. 11

Dommere:
Jørgen Rasmussen (Aabenraa) øv. 1-6 samt 7, 8, 9 og 11
Bent Nydahl (Aabenraa) øv. 9 og 10
Knud Jensen (Sønderborg) øv. 7 og 8
Diana Rasmussen (Aabenraa) øv. 1-6
Fra Aabenraa PH, Preben Rasmussen øv. 1-6 samt 7 og 8
Martin Blaabjerg (Horsens) øv. 9, 10 og 11

Og selvfølgelig også TAK til køkkenet bestående af Heidi 
Rasmussen

Vi er som altid dybt taknemlige for den indsats I alle har 
lagt i at få dagen til at gå op i en højere enhed. 

På vegne aF aaBenraa aFd. - dorte Weissert





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

næstved afdeling

D. 24. april var vi 4 Næstved hunde afsted til
 patruljeoprykningen i Maribo. Der stillede 6 hunde i alt. 
Vi var flere der talte om, at lørdagens kriminaloprykning 
havde været svær og vi var spændt på, om patruljekonkur-
rencen også var strammet og vi ville få lammetæv.
Heldigvis var det et meget reelt oplæg og super fine 
genstande og gode arealer. Vi fik nogle brand gode 
resultater og området fik 2 nye kriminalhunde. 

resultaterne blev:
1. Lyal Dumlu  m/Aslan Næstved 
 222,4 point og en hel oprykning
2. Tina Kværnø m/Schöns Miro Næstved
  216,7 point og ½ oprykning
3. Jan Larsen m/Amager´s Harley Nykøbing  
 216,3 point og ½ oprykning
4. Jytte Vognsvend m/ Weedfald Fenris Nykøbing  
 212,4 point og ½+1/2 oprykning
5. Lisbeth Dahl m/ Hapaia Epo Næstved 
 211,8 point og ½ oprykning
6. Jesper Kragh m/Møllers Feo Næstved 
 207,2 point og ½ oprykning 

Nederst fra venstre, Lyal, Tina, Jan og bagerst fra venstre Lisbeth, 
Jytte og Jesper

Spordommer og figurant på den fine frøgræsmark

Lisbeth Dahl og Hapai Epo på 
lydighed

Jan Larsen og Amager´s Har-
ley på cykeløvelse

Jesper Kragh Hansen og 
Møllers Feo på fri ved fod

Lyal Dulum og Aslan på fri 
ved fod
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Prøvekåring

Den 14/5 afholdt Lisbeth Dahl og Anette Johansen 
prøvekåring for 3 af klubbens hundeførere. 
Desværre havde Bodils hund Celina endnu ikke mod nok 
på modløbsstoppet og bestod ikke. Dette gjorde Mogens 
Borkfelt og Hanne Pedersen. Stort tillykke til jer.

Mogens Borkfeldt m/Møllers Figo 
bestået 101,0 point
Hanne Pedersen m/Smøgens Emma 
bestået 100,2 point
Bodil Hansen m/Schæfer Celina 
ikke bestået 79,7 point

Pøj pøj med kåringen.

Lisbeth Dahl læser dommersedlen op for Bodil Hansen

Jytte Vognsvend og Weedfald 
Fenris gør klar til lydighed

Der tjekkes grønne bøger af 
overdommer Camilla Byskov 

Andersen

Lydighedsdommerne Kim 
Busk og Birgit Mandrup 

drøfter bedømmelsen. Nogen 
vil mene at Kim ikke er helt 

enig på billedet, men rygterne 
vil vide at det var han. 

Lisbeth Dahl og Hapai Epo på 
øvelse 11

Den der cykeløvelse, den er 
lidt svær. Tungen skal holdes 

lige i munden. Tina Kværnø og 
Schöns Miro

Lyal Dulum og Aslan ved 
cykeløvelse

Tina Kværnø og Schöns Miro 
gør klar til en gang fri ved fod

Jesper Kragh Hansen og 
Møllers Feo på øvelse 11. 
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træningsdag i klubben

Lørdag d. 4. juni var der inviteret til træningsdag i klubben. 
Vi havde lånt Fruens Plantage af kommunen. 
Her har vi ikke trænet før. Men der er godt nok potentiale 
for mange forskellige typer baner. Løvskov, granskov, åbne 
stykker, plant areal, kuperet og mega stejlt. 
Den stejle del begyndte vi med. Opvarmning sikke noget 
pjat (fraset opvarmning af hundene). Lige på og hårdt op 
af bakke det gik med en øvelse 10 til alle de hunde der 
var klar til det.

Lisbeth Dahl 
læser

 dommersedlen 
op for Mogens 

Borkfeldt

Lisbeth Dahl 
og Anette 

Johansen læser 
dommersedlen 

op for Hanne 
Pedersen

Mogens Borkfeldt og Hanne Pedersen er indstillet til kåring

Asger har sendt Xaro på øvelse 
10 stop. 

Efter en øvelse 10 op af bakke, 
så kan Asger godt for en stund 

være lidt stille. 

Så blev det Jan og Dunya´s tur. Gitte og Fenja i fuldt firspring.
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Fenja fangede Johnny. Nu skal de ned og have en tår vand. 

Johnny og Anette drøfter døde genstande.

Der planlægges.

Gitte får gode råd fra Anette om hvordan man disponerer et 
runderingsstykke.

Fenja har fundet en genstand. 
Puha det var en varm omgang 

den rundering.

Desværre blev en af de store 
bløde hunde skadet. Men der 

var hurtigt hjælp at hente……
Frokost skal der til. 

Efter et pust, fik vi fundet et godt plant stykke vi kunne 
lave en runderingsbane på. Der var både løvskov og 
granskov. Der var masser af udfordringer. Banen blev 
bygget op så der først på banen var unghundegenstande 
og så med stigende sværhedsgrad til patrulje/kriminal 
genstande jo længere man kom ud i banen. Gittes og 
min hun fik varmen og var forholdsvis rolige efter den 
rundering. Men det var vildt fedt at træne i noget anden 
skov end vanligt. 

Efter alle havde fået rundering/fremadsendelser, var det 
tid til en gang frokost og tak for god træning. 
Vi er vist alle enige om, at denne dag skal gentages på et 
tidspunt.
tina kværnø
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kåring i næstved

Søndag d. 5. juni stillede der 4 hunde op til kåring i 
Næstved. Det var Hanne Pedersen og Mogens Borkfelt 
fra Næstved, Martin Bergkrantz fra Slagelse og Ib Ryden 
fra Østsjælland. Alle 4 kom igennem nåleøjet og bestod 
kåringen. Stort tillykke med resultatet og velkommen i 
unghundeklassen. 

Her er en masse billeder fra dagen:

Ib 

Ryden får instrukser af Axel Ahm

Figurant fundet

Martin Bergkrantz på spor

Martin Bergkrantz på spor

Yes genstanden fundet. Seeeeeee.

Ja, buen gik den vej, fortæller Ida Borberg til Axel Ahm og 
Karsten Nielsen

Martin Bergkrantz starter på 
rundering

Mogens Borkfelt har sammen 
med Møllers Figo fundet 

figuranten Karsten Nielsen
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Ib Ryden markerer for fundet genstand på spor.

Mogens Borkfeldt gør klar til spor

YES. Genstanden er fundet af Figo.

Hanne Pedersen og Smøgens Emma på spor

Hanne Pedersen og Smøgens Emma har fundet genstanden

Martin Bergkrantz på spring. 

Ib Ryden på lineføring 

Der var mødt en masse supportere op fra alle klubber. 
Pladsen summede af liv. 
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Nogen havde trukket sig lidt ind i skyggen. 

Mogens og Figo på fri ved fod 

Mogens og Figo på apportering. Ups den var godt nok tung. 

Hanne Pedersen og Smøgens Emma på apportering 

Martin Bergkrantz på stop. Ulf Larsen sætter ham i gang. 
Der bliver kigget godt efter bag ve. 

Ib Ryden på stop. 

Mogens Borkfelt og Figo på stop

Hanne og Emma på stop 
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En glad hundefører der er bestået. Mogens Borkfelt

Ib Ryden bliver lykønsket med kåringen

Hanne Pedersen bliver lykønsket med kåringen

resultatet af dagens anstrengelser:

Mogens Borkfelt m/Møllers Figo 
105,0 point
Martin Bergkrantz  
107,0 point
Hanne Pedersen m/ Smøgens Emma  
99,0 point
Ib Ryden 
97,0 point



område 6
Områdeledere

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

SeK. II
Rene Bo Lindhardt 
TLF: 51529672 rene@rblbyg.dk

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

område 6

 halløj de der!!! stands... 
aF merete ChristoPhersen Fra heLsingør aFdeLing

... eller jeg slipper min hund! Denne sætning er gjaldet ud 
over Politihundeskolens træningsarealer nok en gang eller 
to, i den forgange uge. 
Invitationen til at komme og være med til at hjælpe 
politiets hundesektion med at uddanne nye figuranter 
spredes år for år til flere og flere afdelinger i Dansk 
Politihundeforening. Det er en sand fornøjelse at se, hvor 
mange der møder op tre dage i maj og stiller hunde til 
rådighed for politiets nye figuranter. Nogle af os er 
flerårige gengangere og andre er med for første gang. 
Vores hunde får masser af træning udi magtanvendelse 
og vi får masser af inspiration med hjem til klubberne.

Hvad man også får – eller hvad man kan få, hvis man 
altså vil... Det er erfaringsudveksling af så meget mere, 
end ”bare” magtanvendelse og speedstop.
Der er nemlig rig lejlighed for at skabe nye bekendtskaber, 
venskaber samt ”morskaber” på kryds og tværs af landet, 
når man i den kølige morgenluft ude ved bilerne venter på 
at dagens program går i gang, eller inde på den 
solbeskinnede bane venter på, at det bliver ens tur næste 
gang figuranten er ledig.

I år oplevede jeg endnu en gang et socialt fællesskab og 
en stor lyst til at engagere sig i hinanden og hinandens 
hunde. Folk er simpelthen så søde til at kommentere på 
hvor smukke, dygtige og seje hinandens hunde er – men 
også til at anerkende og give en trøstende bemærkning 
med på vejen, hvis det nu alligevel ikke gik heeeelt som 
det skulle inde på banen... 

I de tre dage vi har ”leget med hund” hørte jeg ofte: ”åh... 
min gamle hund var på PRÆCIS samme måde og ville 
heller ikke slippe når jeg gjorde sådan og sådan” eller ”det 
skal nok lykkes, bare fortsæt dit gode arbejde”.

Selv oplevede jeg simpelthen klubkammerateri af bedste 
skuffe! 
På førstedagen på vej ud til bilen for at lufte min hund, 
ser jeg en klubkammerat (fra et andet område) stå og pille 
ved sin hunds ben;
Den første tanke der rammer mig er: Åh nej en skadet 
hund. Så jeg er simpelthen nødt til at spørge om hunden 
er kommet til skade og om jeg kan hjælpe med noget.
”Nej nej det er han ikke – eller det har han været, men er 
det ikke mere. Jeg er bare i gang med at lave øvelser der 
kan hjælpe med at forebygge at hans skade springer op”.

Og det bliver startskuddet til mine hundes morgen- og 
aftengymnastik resten af livet.
Hende min (og Jeres) klubkammerat er et uselvisk og helt 
fantastisk menneske, der vælger at fortælle, vise, forklare 
og ikke mindst dele sin skriftlige vejledning fra sin dyrlæge 
med mig. 

Hvor tit sker det lige, at man møder et menneske der har 
brugt rigtig mange penge på Dr. Dyr, som så bare selv 
tilbyder at dele information og vise hvordan og hvorledes 
– fordi vi skal da selvfølgelig passe på vores alle sammens 
hunde! Jeg er dybt taknemmelig – for det pudsige er (og 
her kan man vælge, at tro det er et tilfælde, eller man kan 
vælge at tro, at øvelser virker), at min gamle dreng på 6 
år, som er godt og grundigt brugt i ryggen, han bare re-
sponderer godt på de øvelser, som jeg når at lave 3 gange 
den første dag. Han har et overskud af en anden verden 
og virker generelt bare meget bedre tilpas. 

Og hvorfor deler jeg så denne historie med Jer – for den 
er vel egentligt kun interessant for mig selv. 
Men det gør jeg, fordi jeg bare vil fortælle, at man kan få 
SÅ meget mere med hjem fra en træningslejr – om det så 
er træning på Kildegården eller på en Langelandsweekend.
Hvis man interesserer sig for mere end bare sin egen hund, 
så risikerer man at lære noget nyt – og dèt er simpelthen 
for fedt! 

Så derfor sender jeg en kæmpe tak til vores alle sammens 
klubkammerat (for det ER jo hvad vi er, vi er nemlig alle 
sammen medlem af Dansk Politihundeforening), du ved 
selv hvem du er 
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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
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Koldemosevej 37
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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




