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leder

en soMMer gÅr PÅ 
hÆld
 
Jeg ved ikke helt, om 
det kun er fordi, at jeg 
er ved at blive gammel, 
men tiden flyver afsted. 
September måned står 
allerede for døren med 
forventningen om, at 
aktiviteterne i 
foreningen nu 
virkelig eksploderer, og 
at vi igen kan afholde et 

DM, som i år arrangeres af hovedbestyrelsen.
   
Vi er ved at forlade en sommer, hvor flere 
feriehungrende danskere måtte kigge langt i vejviseren 
efter deres fortjente ferie som følge af strejken i SAS, 
mens andre endelig kunne rykke uden for hjemmene og 
få sig en tiltrængt ferie enten herhjemme eller i udlandet. 
Betyder det så, at det generelt har været kedeligt at være 
foreningsmedlem hos i sommeren? 
Hertil er det klare svar, at det har det ikke. En af de 
første artikler, som jeg læste i bladet starter faktisk med 
at en besked til de kære læsere om, at der nok ikke er så 
meget at læse om i sommerferien. 
Det er nu ikke det indtryk man får, når man bladrer 
op i dette nummer af bladet. Flere har muligvis tænkt 
det samme, men det har bare fået medlemmerne til at 
skrive lidt mere om lidt mindre og sende en række gode 
billeder ind – og vupti – så har man igen et interessant 
blad at læse.
 
I dette blad kan i blandt andet læse om arrangementet 
”Hund forbi”, der er en støtte- og aktivitetsdag, hvor 
formålet er, at samle penge ind til vaccinations- og 
behandlingsindsatser af socialt udsattes kæledyr. 
Samarbejdet sker mellem Randers Dyrehospital og 
Randers kommune, og et så flot arrangement skal 
naturligvis følges op af en flot opvisning fra 
dygtige hunde. Derfor kan det ikke komme bag på 
nogen, at netop DHP stod for den opvisning til stor glæde 
for publikum, der virkelig fik fortalt og set, hvad vores 
hunde kan præstere.
 
Derudover har man kunne bruge sommerperioden til 
alle mulige slags real-time øvelser. Juelsminde Havnefest 
blev anvendt til miljøtræning, og så har jeg lært, at man 
i Sønderborg har et problem med sine nøgler. 
I hele 2 tilfælde har personer smidt deres nøgler væk i 
terrænet, og jeg er sikker på, at man havde forsøgt at 
opfinde en automatisk nøglefinder, hvis man ikke havde 

andre muligheder for at finde sine bortkomne nøgler. 
Det behøver man imidlertid ikke, når man har en 
lokalafdeling af DHP i baghaven, og i begge tilfælde blev 
hunde sat til at lede efter nøglerne. Hvad resultatet blev, 
kan i læse mere om i artiklen.
 
Hvad gør man som sporlægger og hundefører, når 
hunden pludselig markerer og giver hals på et sted, hvor 
der ikke er udlagt spor? Det umiddelbare svar ville være, 
at træne lidt mere med sin hund, men hvem der i virke-
ligheden bør træne, kan I læse om i en lille sjov 
fortælling i bladet.
Mange gode billeder følger igen artiklerne. 
Jeg er klar over, at det har været sommer, at der har 
været mange varme dage, og at man godt kan blive lidt 
tørstig. Imidlertid konstaterer jeg en tendens til, at 
hundene oftere og oftere er i nærheden af alkoholiske 
drikke på billederne. Således ser man dem posere på både
vintønder og øl-vogne. 
Omvendt er vi jo heller ikke selv bedre, og de lærer jo 
også en del af os. Der har jo nok heller ikke været mange 
arrangementer i sommeren, som hundeførerne ikke har 
afsluttet med en kold øl.
 
Så nærmer DM i Fuglsøcentret den 23. – 26. september 
sig med hastige skridt. Der er en fin beskrivelse af hele 
arrangementet i bladet, og vi glæder os som sædvanlig 
til et godt DM, med en række spændende, tilskuerven-
lige og krævende øvelser, god social sammenkomst på 
standpladsen og efter konkurrencerne – og kampen om 
at ende i baljen.

Vi glæder os til at se såvel arrangørere, deltagere, hjæl-
pere og tilskuere til vort DM, som vi også i år forventer 
os rigtig meget af.
 
Sommeren går på hæld, men det er jo i virkeligheden 
bare startskuddet til, at det er nu vores aktiviteter for 
alvor starter op. Rigtig godt efterår til jer alle. 

Vi ses derude.
 
Lars Bræmhøj
Formand
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Leder

Velkommen til DM 2022

Program for DM 2022

Idkaldelse til sektionsmøder

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

grafisk layout
Side om Side ApS
sideomside@sideomside.dk

adresseÆndringer /
udebliver bladet
udebliver bladet, udfyld blanketten på 
hjemmesiden, gem den og send 
blanketten til hovedkassereren.
Adresseændringer, ny mail eller 
telefonnummer skal meddeles den 
lokale afd. kasserer, der så vil rette
ændringen i medlemskartoteket

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

deadlines
Den 21 hver måned 

forsidebilledet:
højt sommergræs på 
trænongsdag...

indhold

krav til fotos 
fotos skal være i jpg format
tag dine fotos i BredforMAt og gerne tæt på motivet som muligt.  

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

billeder inde i bladet skal min. være min. 2Mb  store. Fotos der ikke opfylder kravene kan blive udeladt i bladet.  For optagelser på mobil gælder samme regler som for digital kamera. 
Der vil så vidt det er muligt blive taget højde for original formatet af dit foto. Dog vil der blive beskåret i billederne efter behov i forhold til opsætning af resten af bladet. 
Div. Billedeserier / gallerier/ fotos,  der ikke har direkte relation til kronologisk tekst, kan blive sat efter behov i forhold til opsætningen af resten af bladet.  
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velkoMMen til dM 2022

Dansk Politihundeforenings danmarksmesterskab 2022 
bliver afholdt af Hovedbestyrelsen. 
I år bliver mesterskaberne afholdt på Mols og omegn. 
Fuglsøcentret er omdrejningspunktet for DM, her er 
overnatning, spisning og hovedstandplads.

indkvartering.
Indkvarteringen vil i år være på Fuglsøcentret i dobbelt-
værelser. 
Det er tilladt at have hund på enkelte værelser mod en 
merbetaling. Værelserne vil være tilgængelige fra kl. 15.00.

hovedstandPlads.
Hovedstandpladsen er beliggende ca. 50 m. fra 
Fuglsøcentret, på den anden side af vejen.  
Her vil der være mange forskellige stande samt boder med 
mad og drikke til meget rimelige priser.

Der kan betales med kontanter eller MobilePay til nr. 
0152SW eller 1503US

besPisning.
Morgenmad foregår i Fuglsøcentrets restaurant. 
Kammeratskabsaften fredag, middagen lørdag aften samt 
festaftenen søndag foregår i festsalen på Fuglsøcentret.
Madpakker udleveres på hovedstandpladsen.
Madpakker til dommere & figuranter bringes ud til de 
enkelte standpladser.

indMarch.
Indmarch vil foregå fra hotellets P-plads over vejen og ind 
på hovedstandpladsen -en meget kort tur som kun tager få 
minutter. Herefter vil den officielle åbning af 
Danmarksmesterskabet foregå.

Afslutningsvis vil der være opstilling til fotografering i de 
respektive klasser. 

Tilmelding.

tilMelding til dM 2022 
Tilmeldingen skal foregå på Dansk Politihundeforenings 
hjemmeside
www.danskpolitihundeforening.dk
Tilmelding vil være tilgængelig på hjemmesiden i juli 
måned.

Skulle der være spørgsmål dertil, kontakt da Vivi Hermann-
sen på mobil nr. 40 61 01 71 eller på mail sekretariat@
danskpolitihundeforening.dk 

klasseledere.

Patruljeklassen:
Klasseleder:  Kim Rasmussen 
                      Grenaa PH (sek. 2)
Assistent:  Carsten Sørensen
                  Grenaa PH (sek. 2)

kriMinalklassen:
Klasseleder:  Frank Hovgesen
                      Østjyllands Politi
Assistent:  Bjarke Knudsen
                  Østjyllands Politi

vinderklassen:
Klasseleder:  Jørgen Weinkouff
                      Østjyllands Politi
Assistent:  Morten Borre
                  Østjyllands Politi

 
Priser:
Fuldt arrangement ved indkvartering i dobbeltværelse 
Kr. 2100,- pr. person.

I fuldt arrangement er der inkluderet 3x overnatning 
inklusive morgenmad, middag fredag, lørdag, festmiddag 
søndag samt madpakke lørdag og søndag.

Der er ikke mulighed for tilkøb af enkelt
værelse. 
Merpris for hund på værelse kr. 400,- for alle dage. 

Middag fredag, lørdag aften og gallamiddag søndag aften 
kan tilkøbes separat. 

Der vil være levende musik både fredag & søndag.

velkoMMen til dM 2022
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kaMMeratskabsaften fredag

Gryderet med ris og grønt.
Inklusive kaffe & kage.
Kr. 175,-

Middag lørdag aften
Buffet med kylling & kalv
1 slags kartoffel, varmt grønt,
salat & brød
Inklusive Kaffe & kage. 
Kr. 200, -

festMiddag søndag aften
Forret: Varmrøget laks 
Hovedret: Oksefilet med kartoffel, passende garniture og sauce
Dessert: Is, kage og frugt
Drikkevarer: Øl, vin og vand ad libitum gældende under middagen fra kl. 19.30 – 23.00 Inklusive Kaffe kr. 750,-.

Praktiske oPlysninger.
Sekretariat finder man på Fuglsøcentret, ved siden af Hovedstandpladsen. 
Se skiltning.

Hjemmeside: www.danskpolitihundeforening.dk

Der tages forbehold for ændringer. 

velkoMMen til dM 2022



PrograM for dM 2022

fredag d. 23. sePteMber

14.00 
Stævnekontoret åbner i hotellets reception

14.00 
Dommer- og figurantmøder afholdes i mødelokale nr. 4 – 5 – 6 
på Fuglsøcentret. Der vil være skiltning ved de enkelte lokaler

15.00 
Hundeførermøder afholdes i mødelokale nr. 4 – 5 – 6 på 
Fuglsøcentret. Der vil være skiltning ved de enkelte lokaler

15.00 
Hovedstandpladsen er åben for salg af mad og drikke

16.30 
Opstilling til indmarch

16.45 
Indmarch

17.00 
Åbning af DM 2022 v/formand CPI Lars Bræmhøj

19.00 
Kammeratskabsaften med musik i festsalen på Fuglsøcentret

lørdag d. 24. sePteMber

05.30 
Morgenmad i restauranten frem til kl. 10.00

07.30 
Konkurrencerne starter

08.00 
Boder m.m. åbner på hovedstandpladsen

11.00 
Madpakker kan afhentes ved hovedstandpladsen. 
Madpakker til dommere & figuranter bringes ud til de enkelte 
standpladser

17.00 
Sektionsmøder afholdes på Fuglsøcentret. Sek. I lokale 3. Sek. 
II Ovalen 

19.30 
Middag i festsalen på Fuglsøcentret

21.00 Teltet på Hovedstandpladsen er åbent for salg

søndag d. 25. sePteMber

05.30 Morgenmad i restauranten frem til kl. 11.00

07.30 Konkurrencerne starter

08.00 Boder m.m. åbner på hovedstandpladsen

11.00 Madpakker kan afhentes ved hovedstandpladsen. 
Madpakker til dommere & figuranter bringes ud til de enkelte 
standpladser

17.00 Danmarksmestrene kåres og døbes på hovedstandplad-
sen

19.30 Gallamiddag med musik i festsalen på Fuglsøcentret

Mandag d. 26. sePteMber

07.00 Morgenmad i restauranten frem til kl. 10.00

10.00 Tjek ud & tak for denne gang

Der tages forbehold for ændringer



7

indkaldelse til sektionsMøder

ordinÆre sektionsMøder
afholdes for henholdsvis sektion I og II 
lørdag den 24. september 2022 kl. 17.00 på
Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6. 8420 Knebel

dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetæller

4. Udvalgsformanden aflægger beretning om sektionsarbejde

5. Indkomne forslag

6. Valg af udvalgsmedlemmer i henhold til vedtægterne
•	 På	valg	er	udvalgsformanden	sek.	I		Mads	Skorup	Christensen	–	modtager	genvalg
•	 På	valg	er	udvalgsformanden	sek.	II	Jan	Lindgaard	–	modtager	genvalg

7. Valg af suppleant
•	 	sek.	I
•	 	Sek.	ll

8. Meddelelser om valg af områdeledere og repræsentanter

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på sektionsmøderne, skal indsendes til udvalgsformanden senest 3 uger før mødets 
afholdelse.



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 
billeder fra soMMertrÆning

Delta i bid

Nina på gerningssted

Gipsy øver dæk 

Dax, Nina og Gipsy i afdækning

Gipsy på rundering – papkassen er bag hende



område 1

Område 1 9

Alternativ spring – når springbrættet ikke følger med ud i marken

Tessa i flot spring fremad

Tessa skulle også tilbage

billeder fra soMMerferie

Unique – dejlig med en tur i vandet i varmen

Unique

Delta i gult



område 1

Kweo’s Nitro (Ikon) ved stranden

Kweo’s Nitro (Ikon) i skoven

Kweo’s Nitro (Ikon) i skoven

Whoopi i Norge

Whoopi i Norge

Tessa i Sverige – sikke en udsigt



område 1

Område 1 11

Tessa har også været i vandet

Gipsy – mor jeg holder lige øje med de 2 ude på det bræt

Sikke noget dejlig vand

Gipsy i vandet

Gipsy hjemme igen

Fin statue – mon den kan 
bruges til noget

Tessa – se jeg kunne lige være 
der



Bo i Horsens
Vi har 2-, 3- og 4-værelses lejligheder

Tjek: danskeejendomme.nu 

Tæt på byliv, teater og banegård 

Et univers af tekniske løsninger

EL:CON Århus A/S
Tel 7222 0666
aarhus@elcon-as.dk
www.elcon-as.dk

Kompetent service 
- døgnet rundt

Tel 7222 0666

W W W. K AU F M A N N . D K

C A S UA L  M E N S W E A R  S I N C E  19 0 8

Søvejen 23 - 7830 Vinderup 

Mads Clausens Vej 1, DK-8600 Silkeborg
Tel.: +45 8680 0533, info@nordicsense.dk

Førende indenfor produkter til pleje af dyr og mennesker



Aramark
Denmark ApS

John Tranums Vej 20.2
6705 Esbjerg

Tlf. 75 15 60 04

Langelandsvej 4,
5500 Middelfart.
Tlf.: 6441 2400
Mobil.: 2648 5882
www.mnauto-middelfart.dk  email.mnauto@mail.dk

MN AUTO
Alt i service og reparation af person- og varevogn

Mere end 80 års erfaring giver sikkerhed for godt håndværk

Aalborg · Aarhus · Fredericia
Esbjerg · Aabenraa · København · Kalundborg

HOVEDKONTOR:  Munkebo  6597 4450

www.persolit.dk

Transport af teknisk udstyr

Full load

flemming@flemming-thisgaard.dk

ExpresskørselKurerkørsel

Distributionskørsel



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: Conny Sander 
Tlf: 23990474 • sander@nrdn.dk
Områderepræsentant: Tina Bergsøe Faldt
Tlf: 24430677 • tinafaldt@gmail.com

Områderedaktør - Grethe Schnell
ph2nyt@gmail.com

kÆre lÆser

Der er måske ikke sket så meget rent hundemæssigt i 
sommerferien og så alligevel. 
Som man kan læse i denne udgave (der netop er skrevet 
lige midt i sommerferien) er 6 hunde blevet kåret og både 
Silkeborg PH og Randers PH har været ude og promovere 
Dansk Politihundeforening på fornemmeste vis, nemlig 
med opvisninger på hhv. en rideskole i Gødvad, Silkeborg 
og ved et stort ”Hund forbi”, Randers. 
Sidstnævnte er et arrangement, der samler ind til  dyrlæge-
hjælp til gavn og glæde for de hunde, der måske ikke lige 
kommer til dyrlæge, da økonomien ikke strækker så langt.

Grethe s.
områderedaktør

tillykke Med kÅringen i oMrÅde 2

silkeborg
oPvisning PÅ gødvad rideskole 
aF juLie B. BirkeFeLdt, siLkeBorG Ph aFd. 

Tirsdag den 5. juli var 7 hundefører fra Silkeborg PH afd. 
oppe og lave opvisning på Gødvad rideskole. 

Der var miljøtræning for alle pengene for hundene. 
En sandet ridebane med masser af fært og en pæn mængde 
tilskuer i baggrundene der fulgte opvisningen tæt. 

De 7 hunde der var med til opvisning fra i alderen 1 til 6 
år. Niveauet for hundene var fra ukåret til patruljeklassen. 

Halvdelen af hundene og hundeførerne startede med at 
vise lineføring. 

1Tanja Hensel Olesen med 
Rocky, Randers

2Gitte Madsen med Smøgens 
Gonzo, Randers

Ann Grandal med Goa Miess-
tero de Montani (Tut), Herning

Lisbeth Merrild med 
Gen-chis Riesling, Herning

Lone Abildgaard med Svoger-
slevs Kian, Herning

Marianne Holm Sørensen, 
Møllers Ecco, Silkeborg



område 2

Område 2 15

Dernæst kom den anden halvdel af hundene og førere på 
banen og viste fri ved fod. 



område 2

Under begge lydighedsøvelser blev hundene dækket af og 
en person fik lov at gå slalom i mellem dem. 
Det krævede lidt, da hunde og førere skulle stole på 
hinanden. Og selvfølgelig blev begge øvelser afsluttet med 
halsgivning for at symbolisere, at øvelsen var færdig. 

Efter at have vist hvor lydige hundene kunne være, lavede 
vi apportering af forskellige genstande. 
Apport genstandene var apportbukken, vandflaske med 
vand, et par handsker, metalbordben og en skiftenøgle. 

klar til rundering

bevogtning

Dernæst viste vi, det med lidt mere gang i, nemlig 
rundering. Her blev hundene sendt på skift til rundering 
på figurant og de fra publikum, der ville gerne prøve. 
Det var lidt af en fest for både hundene og publikum. 
Der blev også lavet rundering på døde genstande. Bl.a. en 
plastik kasse, en taske og en lånt børnejakke fra publikum.
 

Stor interesse – alle ville klappe hunden

Nu kunne hundene have en lille pause, mens der blev lavet 
gerningssted på ridebanen. 

Marianne fortæller 

Her blev 4 børn udvalgt til at lægge 4 genstande inden 
for et afmærket område, hvorefter den ene patruljehund 
på sat til at søge. 
Børnene fulgte med stor spænding på sidelinjen sammen 
med hundeføreren. 

Børn lægger felt,- kommando: ”ikke kigge”



område 2

Område 2 17

For at give opvisningen det sidste spark. Blev der vist bid. 
Fra hvordan vi starter bidarbejde op og hvordan det til 
sidst skal se ud med et fuldt 11-stop. 

tak for i dag og stor klapning af hund

Efter hele opvisningen var der mulighed for publikum til 
at hilse på hundene og stille spørgsmål til hundeførerne. 
Vi afsluttede aften med kage og kaffe, som rideskolen 
bød på. 

grenaa

Dansk Politihundeforening i Grenaa har afholdt 
lydighedsprøver d. 7 juli 2022.
Ud af de 10 tilmeldte på holdet, var der 3 hundefører der 
stillede op til prøve.

Nr. 1 blev Jimmy Froberg med Kayla og opnåede 59,6 points

Nr. 2 Tage Skifter med Ares med 59,3 points

Nr. 3 Vickie Holst Jensen med Balder med 56 points.

De, der turde fra publikum, fik et bideærme på, og fik lov at 
mærke hundenes kræfter.



område 2

randers
hund forbi Med randers Ph
aF Grethe schneLL, randers Ph

Lidt om arrangementet:

Igen i år stod Randers Dyrehospital for et flot 
arrangement, hvis hovedformål var at indsamle penge, så 
man kunne behandle de hunde, hvis ejere ofte betegnes 
som særligt udsatte.

Randers Dyrehospital fortæller:
To gange om året er vi på værestedet Perron 4 i Randers, 
hvor vi tjekker, vaccinerer og behandler brugernes kæledyr 
på frivillig basis. Vi er også på hjemmebesøg og behandler 
udsattes kæledyr akut på dyrehospitalet. Projektet hedder 
‘Hund Forbi’ og er et samarbejde med Randers Kommune, 
som sikrer, at de mest trængende bliver hjulpet.

Indsatsen har stor betydning for ikke kun de behandlede 
dyrs sundhed, men også for hele byens sundhedstilstand 
blandt kæledyr, da behandlingerne mindsker risikoen for 
smitte af en række sygdomme.

Vi fører journal over alle patienterne og efterhånden er der 
gengangere og vi kan tydeligt se, at den generelle 
sundhedstilstand blandt dyrene er højnet. 
Værestedet Perron 4 visiterer brugerne til hjælpen.

Nogle af dyrene kræver yderligere behandling på 
dyrehospitalet, og nogle af disse behandlinger er 
længerevarende medicinske og måske større operationer. 
1 gang om året holder vi en støtte- og aktivitetsdag, som 
hedder Hund Forbi, hvor vi samler ind til dette. 

Ud over at hjælpen er afgørende for, at vi kan hjælpe, så 
er det også en rigtig hyggelig dag, hvor vi mødes, snakker, 
ser flotte hundeopvisninger, går en tur og meget andet!

Mange af byens hundeklubber bakkede op om den gode 
sag.

Randers Politihundeforening gav som de første en flot 
opvisning i ringen, som rigtig mange tilskuere og hunde 
var samlet omkring.

gliMt fra dagen:

flot PH-stand

Alle i venteposition og hundeførerne skulle finde den rigtige 
størrelse!



område 2

Område 2 19

Så er vi klar

Gitte Aagaard styrede opvisningen og hun fortalte om den 
træning og det arbejde som Dansk Politihundeforening står for.

Det kørte bare derudaf med en flot opvisning med stor 
publikumsinteresse



område 2



område 2

Område 2 21

Frække og formanden gav lige et nummer med ”bamsestilling” Hm!- her sad Mikkel ræv og så med fra sidelinien.



ODENSE tlf: 63 10 91 62

GADSTRUP tlf: 44 40 99 14

HVIDOVRE tlf: 36 44 99 14

K9 UNITSS APS
AUT. VAGTSELSKAB 
SPECIAL TRÆNEDE OG CERTIFICEREDE 
HUNDE

K9 UNITSS ApS
Mail. k9@jk9.dk
Telefon 6131 3973

Enemærke & Petersen a/s
Ole Hansens Vej 1 

4100 Ringsted
Tlf. 57 61 72 72  
www.eogp.dk

Mennesker, der bygger for mennesker Murermester
Henrik Poulsen A/S
Industrivej 38 A
4000 Roskilde
mail@henrikpoulsen.dk
Telefon 4399 5601
Mobil 4045 3601

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Telefon  56502747 • Mobil  40786261
E-mail  info@bagger-andersen.dk 
Web www.bagger-andersen.dk

Murerfirmaet Bagger Andersen ApS er en mindre 
murerforretning der har eksisteret i 20 år, vi har 4-6 ansatte.
Vores base er på Stevns, som ligger på det østlige sjælland. 

Mobil: 40 64 67 94  Email: kontakt@tt-mobilkran.dk 
 Nykøbingvej 190  4571 Grevinge



Helle-Broe Mooring ApS.
LICENSED BOATMEN AT COPENHAGEN SINCE 1857

Skovrankevej 6, 2820 Gentofte
Telefon: +45 39 65 73 35
 E-mail: mooring@helle-broe.dk

Tømrer og Snedker�rma

Birch ApS
Ludvig Holsteins Alle 90

2750 Ballerup

L&E TRUCK SERVICE

Axel Juelsallé 59 
2750 Ballerup

Tlf. 44 97 14 18
Mobil. 30 42 02 44 
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Hundepension til salg 
Beliggende mellem

Frederikssund og Frederiksværk
med 7,2 ha jord

Tvangsauktionslignende vilkår

Dan Mark Ejendomme A/S
Administrationsafdelingen
Hersegade 3
4000 Roskilde

Telefon: 46 30 00 20
Tlf.   tid: 11.00-14.00



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

horsens
god soMMer
aF torBen svejstruP 
Sommerhilsen fra Torben og Kweo´s Navajo, som har 
brugt noget af deres sommer på at være til Juelsminde 
Havnefest. Torben udnyttede samtidig muligheden for en 
masse miljøtræning, som billederne herunder viser. 
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agria ungdoMslejr
I uge 28 var jeg afsted med min hund Bøggilds Wilma 
på Agria ungdomslejr i Schæferhundeklubben, som blev 
afholdt i Kreds 38 Haderslev. 
Vi har lavet apportering, lydighed, gruppe c (bidearbejde), 
gået spor mm. Om fredagen var der lejrprøve hvor vi skulle 
gennemføre en masse opgaver med vores hunde. 
På den sidste dag var der ungdomskue, hvor vi unge skulle 
handle (løbe) en masse hunde, hvilket vi havde trænet om 
onsdagen, da der var åbent hus. 

 Fællesbillede med Tilde og Wilma foran i midten.

Wilma venter på at lejrprøven skal starte. 
En af opgaver gik ud på at hunden skulle havde forbinding om 

foden under hele prøven. 

Det har været den fedeste og mest lærerige uge, og jeg fik 
en masse nye venner. 
Vi unge fra lejren har allerede nu aftalt en 
træningsweekend, hvor vi mødes og træner en weekend. 
Denne gang er det på Amager, sidst i oktober, det glæder 
jeg mig meget til.
Det kunne være fedt, hvis der var unge som mig, som 
træner i PH, som ville mødes på tværs af landet (13-20 år).

Bedste hundehiLsner
tiLde hansen & WiLma 

trÆningsaften i horsens
herMed en lille beretning fra uge 29 i horsens 
afdeling. 

Uge 29 var som bekendt med temperaturer over 30 grader 
flere dage. Heldigvis fik vi mulighed for at kører ned til 
en strand, hvor vi kunne være uforstyrret og træne en af 
dagene. Der blev dog ikke serveret rose’ vin, men en kold 
øl efter endt træning gjorde det nu fint. Kirsten og Pia 
gjorde os selskab, mens de ventet på at kan hente deres 
hvalpe, dejligt med et fantastisk sammenhold i foreningen.
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Nuser hjælper Navaho med at søge bolden på bunden af fjorden, 
god undskyldning for at blive kølet ned.

 

Onkel Torben var fantastisk, til at få de hunde som ikke havde 
prøvet det før, ud og svømme.

Aftenen sluttede med en flot solnedgang

d.B.h.
tina “nuser” jacoBsen 

sønderborg
Sommeren byder på udeaktiviteter og tabte genstande. 
I juni måned blev Egon’s Yari (Kato) kaldt ud 2 gange for 
at finde tabte nøgle i græsmarker. 
Først en lokal landmand og god ven som ringede og bad 
om hjælp da han havde tabt sin bilnøgle mens han havde 
været rundt og tjekke hegnet på sin græsmark. 
Græsset var højt, over hoftehøjde, så det er svært at se 
igennem. Han havde selv gået turen 2 gange efterfølgende 
for at finde nøglen, uden held.
Vi går i gang med at søge, og Kato finder hurtigt sporet. 
Efter ca. 200 meter marker Kato og efter lidt søgen i det 
høje græs finder vi bilnøglen.

Bilnøglen fundet og markeret.

Torben og Kweo´s Navaho 
laver apport i vand

Sild (Charlotte) og Weedfalds 
Jollie søger gerningssted
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To uger senere, bliver endnu et nøglebundt meldt savnet. 
Denne gang ude på Kær halvøen ved Sønderborg. 
Den uheldige ejer har tabt nøglerne under en gåtur med 
sin hund. Under turen løber hunden fra ejeren og ind til 
deres heste, ejeren følger efter hvor hun i forvirringen taber 
nøglerne. Arealet kunne indskrænkes til et areal på ca. 20 
x 20 meter i 10 - 15 cm højt græs. 
En perfekt øvelse 7.
Vi var heldige med startstedet, for efter ganske få minutter 
markerer Kato AKA “Key-master” med nøglerne mellem 
poterne, dygtig hund

Nøglebundt også fundet og markeret. 

hiLsen
Lars overGaard

 aabenraa
kÆft det er iMPonerende 
Det var de ord og en følelse af eufori der stod først for 
under en træning i skoven.  Anledningen var at Bennys 
Huldgaard’s Mik under en rundering på en bane begyndte 
at give hals et sted, hvor jeg som en af banelæggerne vidste, 
at der skulle der ikke være noget.  
Jeg sagde det til Benny, som ingen af os er særlig vild med 
at høre.” Der er ikke noget der”. 
Som den gode hundefører Benny er, valgte han at overhøre 
min kommentar og spurgte Mik “ hvad har du” og gik hen 
til stubben og kiggede og kiggede på det Mik vedholdende 
gav hals af. 
På et tidspunkt rakte Benny ned og kunne fremvise et 
patronhylster. 
Så bliver man da imponeret og euforisk. 
På en bane 75 meter bred knap 600 m dyb, finder hunden 
en genstand på 1,5 cm gange 0,5 cm, bevogter og har en 
halsgivning, der er så sikker som noget kan blive, og hun-
deføreren gør det helt rigtige. 
Han stoler på sin hund. 
Det er så flot et samarbejde, som det overhovedet kan blive. 
Så tak for den oplevelse og læring Benny Lund og 
Hulgaards, Mik.
Historien om det lille hylster var, at en anden banelægger 
havde fået den gode idé at placere en genstand ingen andre 
kendte til og havde tænkt – Lad os nu se. 
Og det var faktisk ikke dumt. 
Det gav læring og påmindelse om at vores hunde er fan-
tastiske. 

mvh. Peter casPersen
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det er saftsuseMe varMt 
Træning med vores firbenede måtte lige stå på stand-by et 
kort øjeblik og vi holder jo også i juli mdr. træningsferie 
i Aabenraa afdeling.
 
MEN - Hawet - som nogle (nordjyderne) siger, findes 
heldigvis. I dette tilfælde var søerne dog tættere på os og 
det måtte udnyttes!

Så hvorfor ikke tage lidt bidetræning, samtidig med lidt 
nedkøling? 

I vandet med Anders, som gerne stillede sig til rådighed 
med et ærme på. 

TAK til Anders Kjær Skau for super god og underholdende 
figurering. Nedenfor ses stemningsbilleder for aften. 
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Alle hunde med rød bold op!

Diana havde den aften også noget af en kommunikations-
udfordring med vom Wolfsmoor Enya, en bold og søen.

 Ja mor det bliver vi to om at bestemme. 

indsendt aF dorte Weissert. 

40-Års jubilÆuM
 

Benny Lund med Huldgaard’s Mik

Vores alle samens Benny Lund kan i år fejre 40-års 
jubilæum i Dansk Politihundeforening. 
I den anledning har jeg været ude at spørge nogle folk, 
hvordan de vil beskrive ham.

Sten Holst-Christensen: 
“Dygtig hundefører, PH-mand, konkurrence menneske”.

Frede Dominicussen: “Rolig og retfærdig”

Martin Blåbjerg: “Positiv, imødekommende, entusiastisk”.

Jan Skov: “Venlig, troværdig, arbejdsom”.

Knud Jensen, som har siddet i bestyrelse med og delt 
værelse til DM med Benny i maaaange år:
“Benny har altid haft øje for det hundearbejde, der er 
udført, er oprigtig, ærlig og kan se en sag fra flere sider. 
En rigtig god hundeven”.

Benny har siddet i bestyrelse, område bestyrelse og AU. 
Han har været kåringsmand i område 3 i 14 år. 
Han har deltaget med alle sine 5 hunde i alle 3 klasser til 
DM. Her skal i særdeleshed nævnes Hulgaard’s Mik, som 
har deltaget til DM SYV gange, de fem i vinder klassen. 
Han har tilrettelagt adskillige konkurrencer, været ude 
som figurant, dommer og overdommer og nu går han og 
venter på sin lille ny hund, som for første gang bliver en 
tæve, det bliver spændende at følge dem de næste 10 år.

Lokke lokke lokke Kom nu OP! Enya 
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Når man, som jeg, har fulgt Benny lidt på sidelinjen, så 
ved man at PH har en stor plads i hans hjerte. 
En sætning, jeg tit har hørt: “ Vi skal fandme værne om 
vores program, det er unikt”. Eller: “Den nedgravede må 
ikke bero på en tilfældighed, hvorfor er det så svært at 
forstå?”. Dertil kommer alle historierne, flest fra før år 
2000. 

Tillykke med jubilæet Benny, du skal nok blive fejret.

knus
marianne Baden, horsens
P.S.
Helt nøjagtig blev Benny meldt ind den 18. august 1982, 
men dengang var det “meget brugt” først at gøre ind-
meldelsen officiel 1. januar, så slap man for at betale til 
hovedforeningen.

)

Crympe Jura (Maggie



H.J. Holst Vej 20-22
2610 Rødovre

Telefon +45 36 36 09 09
E-mail: info@progruppen.dk

A/S MOVE IT
Fabriksparken 8 B • DK-2600 Glostrup • Denmark
Ph.: +45 70 20 15 66 • Fax: +45 70 20 15 65

JATS ENTREPRISE
Thoravej 21

2400 Købehavn NV
Telefon: 51 27 40 88 • jats@jats.dk • www.jats.dk

DanContainer A/S
Orient Plads 1, Mezz. DK-2150  Nordhavn
Danmark
Tlf. +45 7023 4100
cph@dancontainer.dk

FORBRUGSLÅN  
MED LAV RENTE 

– uden gebyrer og 
omkostninger

HVAD DRØMMER DU OM?
Få mere information og beregn dit lån på tjlaan.dk

Brønshøj 
Borgerkro

Frederikssundsvej 128 J, 2700 København
Telefon: 38 60 58 49

Mail: brønshøjborgerkro4@gmail.com

Tvilling VVS ApS
Valhøjs allé 155
2610 Rødovre

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

www.tvillingvvs.dk
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Områdeledere
SeK. I
Niels Jørn Hansen 
Tlf 41 38 22 36
hansen-mollevej@live.dk

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

Områderedaktør - : Nete Bolander 
Politihundenomraade4@gmail.com

odense:
Abardi Viggo og Jacob Johansen har den 13. juli bestået 
kåringsprøve med 97,3 point og Smedebakkens Aslan, 
kaldet Boss, og Finn Vestergaard har bestået med 95,8 
point i Odense Politihundeforening, ved kåringsmand 
Villy Skaarup og figurant Heinz Honore.

Jacob Johansen Finn Vestergaard Smedebakkens Aslan



Københavner Caféen

Badstuestræde 10, 1209 København K  
Tlf:(+45) 33 32 80 81
booking@kobenhavnercafeen.dk
www. københavnercafeen.dk
Alle dage 11:30 - 22:00

RINGKØBING
BYGGECENTER
10-4 Byggecenter
Enghavevej 13
6950 Ringkøbing

Tlf: 97321004
E-mail: rin@10-4.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag-Torsdag: 07:00-17:30
Fredag: 07:00-18:00
Lørdag: 08:00-13:00

ÅBNINGSTIDER
Mandag-Fredag: 07:00-16:30
Lørdag: 08:00-12:00

Tlf: 97321004
E-mail: rin@10-4.dk

TØMMERHANDEL
10-4 Tømmerhandel
Enghavevej 17
6950 Ringkøbing
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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
kÅringshundekonkurrence

Fredag d. 1. juli blev der afholdt
kåringshundekonkurrence i klubben. 
Konkurrencen galt som en standpunktsprøve og 
resultaterne for aftenen blev:

Der bliver hyggesnakket ved klubben og kigget på de andres 
øvelser

Jan og Benny kigger på de andres lydighed og nyder regnen er 
stoppet.

 

1. Bodil Hansen og Fuglsangs Celina 107,7 p

2. Johnny Sarka og Weedfald Jalthe 91,2 p

3. Benny Petersen og Møllers Fenja 88,9 p

4. Jan N. Petersen og Kennel Schæferhavens Dina 82,9 p

5. Anette Johansen og Old Blair´s Golden Tristan 70,6 p

Bodil og Celina opnåede et fint resultat og blev indstillet 
til prøvekåring.

Sporet blev gået på en dejlig 
grøn mark.

Anette Johansen og Old 
Blair´s Golden Tristan er godt 

tilfredse. 
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aftenkonkurrence Patruljeklassen og
kriMinalklassen

Fredag d. 8. juli var der gang i klubben igen. 
Denne gang var det vores lokale aftenkonkurrence for 
patruljehunde og kriminalhunde. 

Her var vi 4 hunde der stillede i patruljeklassen. 

resultaterne blev soM følger:

1. Tina Kværnø og Schöns Miro 209,6 p
2. Jesper Kragh Hansen og Møller´s Feo 202,8 p
3. Gitte Skov Larsen og Fenja von Rothen Phonix 201,5 p
4. Lisbeth Dahl og Hapia Epo 1 98,1 p

Resultaterne for kriminalklassen blev:

1. Lyal Dumlu og Aslan 194,5 p

PrøvekÅring

Den 12. juli var Bodil og Celina til prøvekåring og de slap 
igennem endnu et nåleøje. 
Denne gang med følgende resultat:

Bodil Hansen og Fuglsangs Celina 103,6 p

kÅring 

Celina har fundet figurant Carsten

Der var tid til udveksling af røverhistorier i
mens sporet blev klar. 

Celina under opsøg af sporet

Bodil signalerer til Axel Ahm at Celina har fundet
 sporgenstanden
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Celina ved spring 

Der var mødt en masse op og heppe på Bodil og Celina

Bodil pepper Celina op til stop med stok

Flot bid M

Axel og Carsten taler om stoppet

Bodil og Celina under 
lineføring

Axel og Carsten voterer efter 
lineføring
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Axel Ahm tæller point sammen

Bodil ønskes tillykke med kåringen

Et meget tilfreds makkerpar 
Bodil Hansen og 
Fuglsangs Celina

Den 29. juli stillede Bodil og Celina til kåring. 
De var alene til kåring og det var varmt, så der blev givet 
god tid til pauser mellem øvelserne. 

Kåringen startede i skoven, hvor Celina og Bodil fik lavet 
en fin afsøgning af stykket og Celina fandt Carsten og 
gav hals.

Efter skovturen listede de ud til en halvtør frøgræsmark. 
Her gik Celina et rigtig flot spor.

Herefter gik det tilbage mod klubhuset for at tage øvelse 
1-6 + 9 og 10. Spændingen var stadig stor, da det var 
modet til stop med stok, der har gjort at det har taget lidt 
længere tid at nå til kåringen. 

Denne dag var der dog slet ikke grund til at være nervøs, 
for Celina lavede nogle rigtig fine stop. 

Bodil får kåret Fuglsangs Celina med 103,5 point og kan 
nu kalde sig unghund. 

Stort tillykke. 

lydighedscuP del 3

Så er sommerferien over. Det betyder at de sidste 3 gange 
lydighedscup skal afvikles. Onsdag d. 3. august stod Jacob 
Kværnø og Anette Johansen klar med blok og en skarpt 
spidset blyant. De kiggede med kritiske øje på 8 
hundeføreres lydighedsøvelser. 

En skævtsidning der måske ved en normal konkurrence 
takseres til 0,1 point koster gerne 0,2 point til 
lydighedscuppen. 

Der dystes på tværs af alle klasser (kåring, unghund, 
patrulje, kriminal og vinderklassen) og over 5 omgange. 

Det dårligste resultat i hver øvelse 
(over de 5 konkurrencedage) kan trækkes fra 1 gang. 
Det betyder at meget kan ændre sig fra gang til gang.

Resultatet fra 3. del af lydighedscuppen blev at Lisbeth 
Dahl og Hapia Epo vandt aftenens konkurrence. 

Stort tillykke til jer.
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Dansk politihunDeforenings hoveDbestyrelse

formanD
Lars Bræmhøj

næstformanD
Jan Verner Larsen
Telefon: 22959378

naestformand@dan-
skpolitihundeforening.dk

stambogsfører
Søren Bjeverskov
Klempegårdsvej 73
4140 Borup

Tlf. 22 64 21 86

bjevs@cool.dk

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

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

arbejdsudvalg sektion i

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

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

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

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

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

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

Dommer & programudvalg

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

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

Palle Lorentzen
Blommehaven 41, 
4800 Nykøbing F.

Tlf. 21 62 86 40
blommehaven41@
gmail.com

Jan Binger Lindgaard 
Lærkevej 24
3650 Ølstykke

Tlf. 21 69 59 24
lindgaard@sport.dk

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

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

Bank: 1551-3442046867

arbejdsudvalg sektion ii

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



tak til vores sPonsorer
frederiksvÆrk flytteforretning 
3370 Melby

revisorsaMarbejdet aMager - 
www.revisaMaMager.dk 
2770 Kastrup

ib asferg a/s  
2400 København NV

rye’s MalerfirMa 
2670 Greve 

snedkerMester kasPer nielsen 
2600 Glostrup

PrÆMal industrilakering a/s 
2860 Søborg

bbt-benny larsen 
2840 Holte

P. t. fundering aPs 
4030 Tune

cj gulve 
4060 Kirke Såby

scanfilter a/s 
2640 Hedehusene

scanseason a/s 
4700 Næstved

entrePrenør henrik lindegaard 
4640 Fakse

j. P. storkøkken service 
4200 Slagelse

fyns gartneriMaskiner a/s 
5600 Faaborg

Mads bonderuP a/s 
2640 Hedehusene

intension a/s 
6200 Aabenraa

sM sMede & Montage aPs 
8960 Randers SØ

johannes rasMussen-hylke a/s 
8660 Skanderborg

elPress a/s 
8600 Silkeborg

borkes entrePrenør aPs 
8600 Silkeborg

danish fibres a/s  
6800 Varde

ivan jakobsen entrePrenørfirMa a/s  
7600 Struer



 HMV-Print – farverig fleksibel storpro-
ducent af tryksager i arkoffset, rotation og 
print til kunder over hele landet. Arkoffset 
trykkes f.eks. på 10 farvet KBA Rapida 
106 der har et trykformat på 74 x 106 cm 
og trykker 15.000 ark i timen, på begge 
sider af arket samtidig. Rotation trykkes på 
Commander CL KBA Rotation som f.eks 
kan trykke 128 sider i tabloid format med 
90.000 stk. pr. time. Digitaltryk trykkes 
bl.a. på Canon ImagePress C10000, 
trykker op til 100 sider i minuttet i farver 
eller s/h. Kort fortalt ingen opgave er for 
stor eller for lille.

 HMV-Print – farbenfroher, fl exibler Groß-
produzent von Drucksachen im Offset-, 
Rotations- oder Digitaldruckverfahren für 
Kunden im ganzen Land. Offset wird bei-
spielsweise auf einer Zehnfarben - KBA 
Rapida 106 gedruckt, die ein Druckformat 
von 74 x 106 cm hat und 15.000 Papier-
bögen pro Stunde druckt, auf beiden 
Seiten des Papiers gleichzeitig. Rotation 
wird mit Hilfe einer Commander CL KBA 

Tryksager i høj kvalitet 
Drucksachen von hoher Qualität  
Printed matter of high quality

HMV Print · DK-7830 Vinderup
Tel. +45 6170 0061 · www.hmv-print.dk · helgemv@gmail.com

Rotation gedruckt, die z.B. 90.000 Exem-
plare mit 128 Seiten im Tabloid Zeitungs-
format pro Stunde drucken kann.
Für den Digitaldruck wird u.a. eine Canon 
ImagePress C10000 verwendet, die bis 
zu 100 Seiten in der Minute in Farbe oder 
Schwarzweiß drucken kann. Kurz gesagt, 
keine Aufgabe ist zu groß und keine zu 
klein.

 HMV-Print is a colourful and fl exible 
large-scale producer of printed matter 
in sheet-fed offset, rotation and print for 

costumers all over the country. The sheet-
fed offset is printed on a 10-colour KBA 
Rapida 106 with a print format of 74x106 
cm, which prints 15.000 sheets an hour 
on both sides of the sheet at the same 
time. Rotation is printed on Commander 
CL KBA Rotation, which can print e.g. 
128 pages in tabloid format with 90.000 
pages an hour. Digital prints are made e.g. 
on Canon ImagePress C10000, which 
prints up to 100 pages a minute in colour 
or black and white. In short, no task is too 
big or too small. 

  Altid personlig betjening. Bogtrykker Helge Vedel.
  Jederzeit persönliche Betreuung. Drucker Helge Vedel.
  Always personal service. Printer Helge Vedel.
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