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Randers Politihundeforening 75 års jubilæum 

Randers Politihundeforenings 75 års jubilæum 
  
Randers politihundeforening bliver 75 år den 23. november 2010. Det må man jo sige, er en særlig begivenhed. At en 
forening bliver 75 år siger mange ting om, at det både er en stærk forening og en meget levende forening. 

 

Bare det, at det hele går ud på, at mennesker og dyr skal arbejde sammen, gør det endnu mere imponerende, at vi kan 

holde 75 års jubilæum. Og med den store stabilitet vi har i vort medlemstal, er jeg sikker på, at der, når der skal holdes 

det næste store jubilæum om 25 år, også vil være en god og stærk politihundeforening i Randers at fejre. 

 

En af årsagerne til at vor forening er så god, er at vi har vort eget klubhus, købt for vore egne penge, samt at vi altid har 

haft god kontakt til og sammenhold med de tjenestehundeførere, der hører til i Randers. En anden årsag synes jeg er, at 

vores klub er et levende sted at komme. 

 

Vi er i Randers også med helt fremme, når det gælder alle de nye måder at træne hund på, og der kan jeg som gammel 
hundefører sige, at der er sket rigtigt meget. 

 

En ting mere, som jeg synes gør vor forening så god er, at vi holder af at komme der, fordi vi alle kan lide at arbejde 

med hundene og have klubben som et lille fristed i dagligdagen. 

Så alt i alt mener jeg, at vi kan være stolte over, at vi har holdt vor klub i fin form, selv om den er en ældre sag på 75 år. 

 

Her til sidst i min indledning til vores jubilæumsskrift, vil jeg opfordre jer til at læse bladet og samtidigt tænke over, 

hvor lang tid 75 år er, og at vi kun er her, fordi vore fantastiske hunde har holdt det hele i gang. 

 

Torben Støvring 

Formand 

 

    

                  
                      Bagest fra venstre Gitte Aagaard, Zanne Pedersen, Jens Henrik Haagensen, Christian Lund 

                           Forrest fra venstre Mona Pedersen, Torben Støvring, Tina Faldt. 

 



 

                                                  

 

 

           

 

Randers Politihundeforening 75 års jubilæum 

FORORD 
 

Når vi nu i år, 75 år efter stiftelsen af Randers Politihundeforening, ser tilbage på tiden, der er gået siden 
1935, er der sket så mange utrolige ting, at vore forgængere, der stiftede foreningen, næppe på det tidspunkt 

ville have troet det var muligt. 

 

 De oplevede selv en verdenskrig på nærmeste hold, hvor der i løbet af 5 år, blev gjort forbløffende tekniske 
fremskridt, selvom disse dog for det meste, havde karakter af krigsfremmende tiltag. I tiden efter krigen og 

frem til nu, har vi fået computere, PC’ere, mobiltelefoner der kan næsten alt, samt et væld af andre 

teknologiske dimser, som en del af befolkningen knapt aner, hvordan man skal bruge, men som dog, blandt 
andet, har været med til at gøre dette jubilæumsskrift muligt. 

 

Når man imidlertid starter læsningen af de mange gamle protokoller, der optegner foreningens start og 
livsforløb, frem til en stadig rask og rørig 75 års jubilar, slår det en, at den fremsynethed der lå bag ønsket 

om at fremme tjenestehundenes brug i dansk politi, også har medført en udvikling af hundenes 

”højteknologiske” evner. Hundene er i dag gået fra, at være en trofast hjælper og et magtmiddel, til at være 

en væsentlig del af det daglige arbejde i styrken, for at forebygge forbrydelser og hjælpe til, med at opklare 
allerede skete forbrydelser. 

 

Samtidig er hundene en vigtig brik i det humanitære arbejde, hvad enten det nu gælder politihundenes evner 
til at finde bortkomne personer, eller redningshundenes arbejde i katastrofeområder, samt ikke mindst den 

store indsats, mange hunde udøver hver dag som hjælpere for blinde, handicappede og andre med behov for 

en trofast hjælper, der aldrig beder om lønforhøjelse, aldrig skal have ferie og aldrig strejker, og som også er 
parat til at tilgive fejltagelser og dårlig behandling og alligevel blive ved med at tjene trofast. 

  

Derfor skal denne beretning, der handler om 75 års foreningsarbejde med hunde, og derfor vil være fyldt 

med mennesker, der har arbejdet for, og med foreningen, hele tiden have et underliggende tema.  Noget, der 
husker os på, at det foreningen i dag er blevet til, er et sted hvor det, for de fleste medlemmers del, er 

arbejdet med, og udviklingen af hundenes evner og samarbejdet mellem hund og fører, der er det væsentlige 

element i foreningens liv. 
 I modsætning til starten, hvor det var hundenes anvendelighed i politiets tjeneste der var drivkraften. 

 

Den gennemgang af foreningen, man vil finde på de følgende sider, kan selvfølgelig ikke give et absolut 

retvisende billede af 75 års historie. Det er dog, medlemmerne af den lille redaktions håb,  
at læserne kan få et overordnet indtryk af, hvad der er foregået i foreningen i de forgangne år. 

 

 Hvis der skulle være fejl, eller forglemmelser, eller der er nogen der føler sig forbigået, er dette ikke sket ud 
fra nogen ond vilje og vi håber på læsernes overbærenhed med os. 

 

God fornøjelse med læsningen 
Thorkild Schnell 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til fremstillingen af dette skrift, er der anvendt kilder fra bestående protokoller, diverse udklip, mikrofilm med avisklip på Randers Bibliotek, samt 

fotos, både af ældre og nyere dato. 
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1935 
3 ”HAN SCHÆFERE” INDKØBES 

Egentlig er det en historie, der begynder allerede i foråret 

1935. Her bliver der hos enkelte af politibetjentene ved 

Randers Politi fremsat tanker om at indføre politihunde 

ved Randers Politi. Disse tanker blev forelagt kriminalbe-

tjent P. Madsen, Randers Statspoliti, der som det hedder i 

protokollen:” Straks beredvilligt stillede sig til rådighed 

som øvelsesleder, hvilket de vordende politihundeførere 
selvsagt var meget glade og taknemmelige for”. 

 

Hvilke forudsætninger P. Madsen har haft, for at løse 

opgaven, ved vi ikke, men efter at der er indkøbt 3 han 

schæfere ved Aarhus Politi, for politibetjentenes egen 

regning, går man i gang med træningen.  

 

De tre politibetjente, der på eget initiativ og som nævnt 

for egen regning, anskaffede sig tre han schæferhunde, 

var politibetjent Svend Maarup, politibetjent Martin Han-

sen og politibetjent Otto Lindgaard. Hundene blev ind-

købt hos Aarhus Politi, under kyndig bistand og vejled-
ning af daværende øvelsesleder ved Aarhus politihundefø-

rere, politibetjent Mouritzen. 

 

         
De 3 første hundeejere, der også er de 3 første, der blev kåret i korpset 

 i Randers Maarup – Hansen og Lindgaard 

 

Der blev nu foretaget flere rejser til Aarhus, hvor Aarhus´ 

politihundeførere yderst elskværdigt viste de mangeartede 

grene i politihundedressuren, og efter en af Aarhus ud-

flugterne, i hvilken Politimester Vollquartz deltog, blev 

denne så begejstret for tanken om indførelse af politihun-

dene som tjenestehunde i Randers Politikorps, at han 
lovede hundeførerne al den støtte, det var ham muligt, 

også rent økonomisk. 

 

 

 

 

 

 

Kriminalbetjent Madsen træningsleder 

I april/maj 1935 påbegyndtes træningen med hundene på 

en lejet plads ved ”Tranekær” under kriminalbetjent Mad-

sens kyndige og forstandige vejledning. Træningen var 

normalt 2 gange ugentligt fra kl. 7 til kl. 9 om morgenen, 
og der blev trænet så ihærdigt, at man allerede i septem-

ber måned 1935 kunne meddele kåringsudvalget i Aarhus, 

at man ønskede 3 hunde fremført til kåring. Efter forud-

gående meddelelse skulle kåringen finde sted den 3. okto-

ber 1935. 

 

De første kåringer i foreningens historie 

Nævnte dato ankom fra Aarhus, det anerkendte kårings-

udvalg, der bestod af politiassistent Simonsen, overbetjent 

Agersbæk og overbetjent Rønhild, som særlig indbudt 

deltog politibetjent Mouritzen, der jo var øvelsesleder ved 

politihundene i Aarhus. 
 

Kåringsudvalget blev modtaget på Randers Politistation, 

hvorefter der kørtes til hotel ”Westend”, hvor politihunde-

førerne i Randers var vært ved et fælles kaffebord.  

 

Den lokale presse havde hver sendt en repræsentant, der 

overværede den senere kåring. Ved kaffebordet talte kri-

minalbetjent Madsen for kåringsudvalget og pressen, 

hvorefter der kørtes til øvelsespladsen til den med spæn-

ding imødesete kåring. 

 
Resultatet, der var til alles tilfredshed, blev til en 1. præ-

mie til hver af hundene, og de optalte resultater, således: 

 

Martin Hansen med ”LUX”:        122 point 

Svend Maarup med ”PRINTZ”:   120 7/9 point 

Otto Lindgaard med ”DAX”:        110 5/9 point 

 

1. Lineføring     4 

2.  Fri ved Foden     6 

3.  Apportering     6 

4. Spring over 1 Meter højt 

Plankeværk 

    6 

5. Giv Hals    10 

6. Bliv liggende   10 

7. Apportering af en af Føre-

ren bortgemt Genstand 

  20 

8. Vise Anlæg til Forsvar af sin 

Fører 

  20 

9.  Frygtløshed for Skud paa en 

Afstand af 10 

  20 

10.  Appel   20 

 Points    122 
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Ad. Øvelse 8: 

Angrebet rettes med en let Stok først imod Føreren 

derefter mod Hunden, som det er tilladt at tildele 

to lettere Slag. 

 

Ad. Øvelse 9: 

Der skydes 2 Skud, dog ikke umiddelbart efter 

hinanden. For at bestaa Prøven skal Hunden op-

naa mindst Halvdelen af højst opnaaeligt Antal 

Points i hver enkelt Øvelse, i Øvelse 8 kræves dog 

mindst 15 Points. 

 

København, Februar 1927 

 

Parker -Formand 

Mellerup -Sekretær 

 

 

PS 

Ifølge et indlæg bragt i Politihunden i Maj 1924 (Politi-

hunden 5/1924) skulle den eneste ændring være, at hun-

den for at bestå skal opnå mindst halvdelen af opnåeligt 

antal points i hver enkelt øvelse. 

 

PSPS 

Det blev vedtaget på Landsforeningens generalforsamling 

den 28. Juni 1924 at tilføje forannævnte kåringsregler et 

nyt afsluttende stykke: 

”Hunden skal fremstilles af Ejeren personlig, dog at dette 
ikke gælder for Hunde, der af Politiet skal benyttes til 

Tjenestebrug”. 

(Politihunden 8/1924) 

©Margit Mortensen  

 

Efter kåringen talte til og lykønskede politiassistent Si-

monsen, Aarhus de nybagte politihundeførere, hvorefter 

politimester Vollquartz talte for hundene og den dygtige 

øvelsesleder. 

 

Herefter kørte kåringsudvalget, politimester Vollquartz og 

kriminalbetjent Madsen til spisning på hotel ”Randers”. 
De tre hundeførere samledes til spisning under mere pri-

vate former. 

 

Da Randers Politiets Idrætsforening havde stiftelsesfest 

og i denne anledning holdt fest på Wangs Hotel var hun-

deførerne med damer samt kåringsudvalget indbudt til at 

feste sammen med idrætsforeningen. 

 

Ved et fælles kaffebord blev holdt et utal af taler for de 

nye politihundeførere om hundenes værdi i Politiets tjene-

ste og ikke mindst øvelseslederne. 
 

Herefter uddeltes de tre 1.præmier, der bestod af sølvka-

geskeer.  

 

Øvelseslederen, kriminalbetjent Madsen fik, efter indstil-

ling fra hundeførerne overrakt et gratiale på 75 kroner for 
veludført arbejde af politimester Vollquartz, (Til sammen-

ligning skal her nævnes, at en faglært arbejder havde en 

gennemsnitstimeløn på 1,55 kr. 1 pilsner kostede 30 øre, 1 

liter mælk 26 øre, et rugbrød på et kilo kostede 19 øre).  

kilde: (www.industrimuseet.dk) 

 

Efter kåringsdagen blev der arbejdet energisk på at få 

dannet en lokal hundeførerforening i Randers under 

Landsforeningen for Politihundesagen i Danmark. 

 

STIFTELSEN AF POLITIHUNDEFØRER FOR-

ENINGEN RANDERS 
Der blev indkaldt til stiftende generalforsamling i sam-

lingsstuen på politistationen den 23. november 1935 kl. 

20.00. 

 

Der er mødt 11 mand op og efter nogle rettelser bliver 

lovene for vedtaget. 

 

Politihundeførerforeningen Randers 

Det er et omfattende lovkompleks på i alt 25 §’er , hvor 

man forsøger at tage højde for de ting, der kan forekom-

me i en forening. 
 

Man har allerede her også taget højde for, at der kan 

komme civile medlemmer med i foreningen, idet der dog 

er sat som betingelse, at man har ført en hund frem til 

kåring og at der stadig arbejdes med hunden. 

 

Kontingent er også fastsat i lovene. Polititjenestemænd 

betaler 1,00 kr. i kvartalet, medens civile medlemmer skal 

af med hele 3,00 kr. i kvartalet. Et punkt der senere i 

historien bliver en del uro omkring.  

 

Foreningen er heldigvis i besiddelse af 1 eksemplar af de 
først trykte love fra Reklametrykkeriet Randers. 
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På bagsiden er anført den første bestyrelse valgt på gene-

ralforsamlingen i nov. 1935. 

 

Formand Kriminalbetjent P. Madsen 

Næstformand og sekretær Pb Otto Lindgaard 
Kasserer  Pb Martin Hansen 

Bestyrelsesmedlem Pb Svend Maarup 

Bestyrelsesmedlem Pb Lauritz Andersen 

Revisorer Kriminalbetjent Damm og  

Pb Maarup 

 

Efter nogen diskussion vedrørende hundene takkede den 

nyvalgte formand for valget og for deltagelsen i mødet, 

hvorefter dette hævedes. 

 

Der bliver tilsyneladende trænet flittigt, og der kommer 

flere medlemmer bl.a. fra det kommunale politi. Styrken 
bestod på det tidspunkt, dels af statspolitiet og det kom-

munale politi. 

 

1936 
STOR BEVÅGENHED, FILM OG MASSER AF OP-

VISNINGER 

I starten af året 1936 bliver der i forbindelse med, at der 

skal optages en færdselsfilm i Randers også optaget en 

film med Randers politihundene. I filmen deltager de 4 

Pb’ere fra Randers Kommunale politi med deres hunde. 

Filmen var særdeles vellykket og bliver bl.a. vist i forbin-

delse med, at politiassistent Simonsen holder et stort fore-

drag i Håndværkerforeningens store sal, hvor der er fuldt 

hus. 

 
At politihundene også har politimesterens bevågenhed, 

ses bl.a. ved, at politimester Volquartz bevilger et hunde-

hus opsat ved politistationen til 3 hunde. Dette kan tages i 

brug i februar 1936. 

 

 
De første hundehuse på politigården 

 

Af protokollen fremgår det, at formanden for Aarhus 

Politihundeførerforening, som man i Randers har haft så 

meget nytte af i opstarten af lokalforeningen, overbetjent 

Rønhild afgår ved døden. Randers sender formanden og 

fire bestyrelsesmedlemmer til Aarhus til begravelsen, 

hvor der nedlægges en dekoration med bånd på båren. 

Udgifterne betales af repræsentanterne. 

 

Forbryderkappe indkøbes 

Den første fyldige beretning fra arbejdet i lokalforening 
stammer fra et bestyrelsesmøde, der blev afholdt 17. 

marts 1936 i samlingsstuen på Politigården i Randers. 

Man drøfter her forhold omkring opstart af den kommen-

de træningssæson. Man ønsker blandt andet at anskaffe en 

såkaldt ”forbryderkappe”. Det menes, at en sådan kan 

fremstilles af sejldug og med gummiærmer. Formanden 

får overdraget hvervet med at indkøbe en sådan.  

 

Man mangler endvidere markeringsstokke til sporsøg, 

samt flere apportbukke. Der skal desuden føres tilsyn med 

hundepladsen og det tilhørende materiale. Opgaverne 

bliver fordelt, og man kan se at det, - som i dag-, er for-
manden, der må tage sin del af arbejdet. Man vedtager 

desuden at et fotografi af kåringen i efteråret, skal ind-

rammes og ophænges i samlingsstuen på politigården. 

 

Pengeknaphed 

Man drøfter også, om det er muligt at holde en propagan-

da aften for hundesagen i Randers, men enes om at vente, 

indtil Randers-hundene er så dygtige, at de kan deltage i 

Landskonkurrencen.  

 

Den tidligere omtalte hundefilm fra Randers, kan købes 
for 30 kr. men da der er pengeknaphed i foreningens kas-

se, tilskriver man Pa Simonsen fra Aarhus, at man er 

villige til at købe filmen, hvis man i Aarhus vil opbevare 

den, til man har samlet pengene sammen i Randers, eller 

udlevere den til Randers mod at få betalingen udsat eller 

foretaget afdragsvis efter overenskomst.  

 

Hvordan dette slutter, er der ikke rigtig klarhed over, men 

det kunne være rigtig sjovt, hvis de gamle filmstrimler 

stadig var tilgængelige et eller andet sted. 

 

Tirsdag den 28. april 1936 kl. 0900 påbegynder forenin-
gen sine øvelsesdage på en dressurplads, man har skaffet i 

Tebbestrup Bakker. Tilstede var samtlige politihundeføre-

re. Indledningen af træningen overværes af politiassistent 

Aage Jæger. 

 

Samme dag indkøber foreningen et træskur, der skal an-

bringes på dressurpladsen, bemærk at vi taler mere om 

dressur end, vi taler om træning i færdigheder. 

 

Flot opvisning i Ørsted 

I juni måned 1936 udtræder Pb Lindgaard af bestyrelsen 
efter eget ønske, hvad grunden til dette er, står der ikke 

noget om, men han fortsætter som hundefører og deltager 

i de opvisninger, som man nu begynder at lave i Randers 

området, med velvillig hjælp fra Aarhus Politihundefører-
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forening. Man starter med en opvisning i Ørsted, hvor der 

er dyrskue, og hvor flere hundrede mennesker overværer 

opvisningen.  

 

I protokollen er anført, at folk var ”mægtigt begejstret” 
over den flotte opvisning. Opvisningen i Ørsted giver i 

øvrigt et overskud på 25 kr., der bliver bogført som ind-

tægt i foreningens kasse.  

 

Det giver så meget blod på tanden, at man allerede den 

30. juni deltager i en opvisning på Randers Stadion i for-

bindelse med ”Sports-ugen”. Igen er det Aarhus, der vel-

villigt hjælper til, idet tre hunde jo nok er for lidt til lave 

opvisning med. Ved denne lejlighed er det politiassistent 

Aage Jæger, der optræder som speaker for holdet. 

 

 

 
                            Politikommissær Jæger som speaker 

 

 

 
     Ob. Andersen, Århus - Dirigenten for politiorkestret slår takten an 
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Opvisning i glimt 

 

 
At vore forgængere i hundeforeningen også holdt af hyg-

gelige sammenkomster fremgår af, at man i forvejen hav-

de spist til aften i den hyggelige hytte på træningspladsen, 
og at man efter opvisningen samledes til en kop kaffe på 

Hotel ”Westend” med damer, hvor også Politimesteren 

med frue, samt Pa. Jæger med frue deltog. Læg mærke til, 

at hundeførerne deltager med damer, medens Politimeste-

ren og politiassistenten deltager med fruer. Ak ja, tiderne 

skifter og sæder forgår. 

 

DELTAGELSE I LANDSKONKURRENCERNE 

Men der begynder også at ske meget mere på det rent 

hunde mæssige område. Den 29. august 1936 afholdes der 

for første gang udtagelseskonkurrence til Landskonkur-

rencen i Randers. Det foregår på pladsen i Tebbestrup og 
de tre godkendte hunde fra Randers deltager. Som dom-

mere fungerer overbetjent Agersbek, Pb Mouritzen og Pb 

Eriksen alle fra Aarhus. 

 

 

Resultaterne bliver som følger: 

 

Pb Lindgaard med ”DAX”:       172  2/13 point 

Pb Hansen med ”LUX”:             203 12/12 point 

Pb S. Maarup med ”PRINTZ”: 212  5/13 point 

 

Højest opnåelige pointtal var 215 point, så man kunne 

ikke sige andet end, at resultaterne var fine. (Hvordan de 

mystiske brøkpoint fremkommer, står hen i det uvisse) 

 

Inden Landskonkurrencen, afholdes der kåring og kyno-

logisk bedømmelse af de tre første tjenestehunde i Ran-

ders, der herefter bliver stambogsført i Dansk Politihunde 

Stambog. Man når også lige at få en træningskonkurrence 

sammen med Aarhus Politis hundeførere inden Lands-

konkurrencen. Øvelsen foregår på Clausholms marker, 
hvor forpagter Brask efterfølgende er vært ved en ” dejlig 

kaffe m.m.” 

 

Den 12. og 13. september afholdes der Landskonkurrence 

i Vejle, hvor Randers for første gang deltager med 2 hun-

de. På trods af de dystre forudsigelser inden konkurrencen 

ser det ud til at være gået meget godt. Mårup og ”Printz” 

opnår en anden præmie med 197 8/13 point, og Martin 

Hansen og ”Lux” får en tredje præmie med 181 10/13 

point.  

 
Der arbejdes nu støt videre i foreningen, både med hunde-

arbejde og med det sociale liv. Efteråret 1936 er en travl 

tid for foreningen. Der afholdes dressurkurser og man 

skal have afslutningskonkurrencer, samt lokalkonkurren-

cer, og der begynder at dukke nye navne op på politibe-

tjente, der har hund, samtidig med at der nu også i proto-

kollerne begynder at komme civile navne og sågar en 

kvindelig hundefører! 

 

1937 
POLITHUNDEOPVISNINGEN – EN STOR SUCCES 

Man giver en del opvisninger i Randers sammen med 

Politihundene fra Aarhus, og et af de rigtig store arrange-

menter foregår på Dyrskuepladsen i Randers i september 

1937, hvor mellem 2.500 og 3.000 mennesker overværer 

en flot opvisninger af hundene.  
 

Der er masser af omtale i pressen af denne begivenhed. 

1937 ser ud til at være et godt år for Randers. I Efteråret 

er der kåringer og konkurrencer, der er hunde i Kårings-

klasse, Unghundeklasse, Patruljeklasse og Specialklassen. 

I alt 10 hunde er med fra Randers allerede 2 år efter star-

ten. 
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Allerede i 1938 har den civile del af Politihundeførerfor-

eningen Randers 3 hunde med til Landskonkurrencen for 

civile hundeførere, der afholdes i Odense. 

 

Deltagerne er: 

Kedelpasser Jespersen  

med ”Lady”: 

146 12/13 point 

Vognmand K. Nielsen med 

”Flot” med en 3. præmie: 

183 11/13 point 

 

Telefonmontør Lassen med 

”Træf” med en 3. præmie: 

171 6/13 point 

 

 

Landskonkurrencen for polititjenestemænd afholdes i 

Helsingør, og her deltager Randers med: 

Pb Lauritz Andersen med ”Scott”  

Pb Martin Hansen med ”Lux”  

Pb Svend Maarup med ”Printz”  
”Printz” bliver bedste Randers hund med en 3. præmie. 

 

1938 
FØRSTE KVINDELIGE HUNDEFØRER 
Den 2. oktober 1938  

afholder foreningen   

lokalkonkurrence og 

kåring i Randers, og her 

deltager der i alt 16 hunde 

i 3 klasser. For første 

gang optræder her en 

kvindelig hundefører fru 

amtsfuldmægtig Berenke, 

der opnår 1. præmie i      

kåringsklassen. Samme 
dag fortsætter man med 

endnu en stor opvisning i 

Randers, der også trækker 

flere tusinde tilskuere.  

 

 
 

 
   Opvisningsholdet 

1939 
KLUBHUSET BRÆNDER 

 Det går således rigtig godt for foreningen, der dog den 

12. august 1939 bliver ramt af en ildebrand, der fuldstæn-

dig ødelægger klubhuset i Tebbestrup Bakker. Huset er 

ikke forsikret, og det skønnes, at der går værdier tabt for 

1000 kr. Som der står i protokollen: ”Udover, at huset og 

alt udstyr brændte, blev 1 kasse øl og 1 kasse sodavand 

også flammernes bytte!”. Det var et hårdt slag for for-
eningen.  

 

Kort tid efter lejede man et andet hus i nærheden af træ-

ningspladsen, hvor den årlige leje var 50,00 kr. Herefter 

kunne man fortsætte træningen. 

 

 
Brand i klubhuset i Tebbestrup Bakker 

 

Udflugt til Uggelhuse 

Der arbejdes støt videre med dressuren i foreningen, men 

det sociale liv bliver heller ikke glemt. 

 

I maj måned 1939 afholder politihundeforeningen sam-
men med Randers Politiorkester en vellykket udflugt til 

Uggelhuse. Man er 65 deltagere, der med båden ”Falken” 

sejler ud kl. 1800 under fuld musik fra politiorkestret, der 

spiller ” Der er et Yndigt Land”. Vel ankommet til Ug-

gelhuse serveres der stegte ål og stuvede kartofler. Deref-

ter koldt bord. Efter spisningen gik deltagerne ud i kroha-

ven, hvor man forlystede sig på forskellig vis. Aftenen 

sluttede med dans, inden turen atter gik mod Randers. 

 

Der er også i denne periode fortsat god kontakt til for-

eningen i Aarhus, der jo på en måde havde været ”fød-

selshjælper” ved Randers afdelingens tilblivelse.  Søndag 
den 30. juli er der således besøg af en halv snes mand fra 

Aarhus civile Hundeførerforening. Der er en kort opvis-

ning på øvelsespladsen, hvorefter der serveres kaffe for 

gæsterne og lokale deltagere. 
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Landskonkurrencerne aflyses 

Der afholdes i efteråret 1939 udtagelser til Landskonkur-

rencen for både politiets hunde og for de civile hunde. 

Politiets hunde afholder konkurrencen en tirsdag medens 

de civile må afholde deres konkurrence om søndagen. 
Desværre aflyses landskonkurrencen for 1939, formodent-

lig på grund af de tyske styrkers angreb på Polen, der 

indvarslede starten på 2. verdenskrig. 

 

Gnidninger  

I løbet af efteråret 1939, opstår der imidlertid gnidninger i 

foreningen imellem politiets hundeførere og de civile 

hundeførere. Man vil ikke, som man har gjort tidligere, 

feste sammen med Politiets Idrætsforening og Politiorke-

steret, og der er kritik af, at Maarup (der var en af de 3 

første hundeførere) har deltaget i de civiles afslutnings-

konkurrence og har fået sin hund bedømt af 2 civile 
dommere! Et par af politiets hundeførere misbilligede i 

allerhøjeste grad, at det kunne tillades, at civile hundefø-

rere bedømte politiets hunde. Dette ville aldrig kunne ske 

ved Landskonkurrencerne. 

 

Der var herefter forskellige meningsudvekslinger, men 

man endte i fordragelighed som venner og med stemmer-

ne 15 mod 5, blev det vedtaget alligevel at feste sammen 

med de to andre foreninger. Man sluttede med fælles 

kaffebord. 

 

1940-1942 
2 ÅRLIGE GENERALFORSAMLINGER 

Livet går videre i Randers, tilsyneladende uden de store 

ændringer. På generalforsamlingen i november 1940 
vedtages det dog, at der skal være 2 årlige generalforsam-

linger. Herudover ser det ud til, at man i denne ”mørke 

tid”, prøver at få så mange fester og sammenkomster i 

gang som muligt. 

 

Der er dog stadig lidt uro rundt omkring i forholdet mel-

lem politiets hundeførere og de civile. På et instruktørkur-

sus, hvor den øverste ledelse af politihundesagen er med, 

forsøger man ”at udfinde, hvorledes forholdet mellem 

politihundeførerne og de civile hundeførere var”. 

 

Formanden oplyste, at det var blevet godtgjort, at forhol-
det var det bedste, og at samarbejdet utvivlsomt vil fort-

sætte. 

Formanden oplyser også, at det trods ansøgning, ikke har 

været muligt at få tildelt brødkort til de civile hundeføre-

res hunde. 

 

Man må her huske på, at der var krig, og at færdigfoder 

til hunde ikke var brugt, men at en del af hundenes ernæ-

ring sikkert har bestået af rugbrød med leverpostej eller 

lignende. 

1943 
FESTER OG ANDESPIL SKAL DER TIL 

Trods krigen arbejdes der videre i foreningen i Randers. I 

1943 er der 45 aktive medlemmer og 26 passive. Der 

afholdes stadig dressurkurser, konkurrencer, generalfor-

samlinger 2 gange om året og hvis lejlighed byder sig, -

fester og andespil m.v. 

 

Som et lille kuriosum kan nævnes, at man ved generalfor-
samlingen i marts 1944 vedtager at indstille politimeste-

ren i Randers, J. Vollquartz til æresmedlem for hans virke 

og venskab for foreningen. Siden er det tilføjet med småt 

under indførslen i protokollen ”det blev dog aldrig til 

noget, hvad vist ogsaa var rigtigt”. 

 

1944 
SOMMERUDFLUGT… NU PÅ CYKEL 

Men noget skal der ske, så i juni 1944 beslutter bestyrel-

sen at lave en sommerudflugt til Fladbro Kro med spis-

ning. Kroen oplyser, at man kan levere et måltid mad for 

ca. 5 kr. pr. person, og foreningen vedtager så at give et 

tilskud på 5 kr. pr. par. Medlemmerne befordrer sig selv 

pr. cykel! 

 
Den 25. august 1944 indkalder formanden kriminalbetjent 

P. Madsen til bestyrelsesmøde, og meddeler at han af 

forskellige forhold vil nedlægge sit mandat som formand.  

 

 
 

Kriminalbetjent P. Madsen, længst til højre uden hund 

Dansk politi opløses 

P. Madsen har flere gange tidligere forsøgt at slippe ud af 

hvervet som formand, men er hver gang blevet overtalt til 

at fortsætte og blevet valgt ”enstemmigt og med akklama-
tion”. Denne gang er der dog intet at gøre. P. Madsen 

nedlægger hvervet, og det overtages af Ob Jacob Petersen, 

der skal fungerer som formand indtil efterårs generalfor-

samlingen. Det bliver dog en kort periode, idet tyskerne 

allerede den 19. september opløser det danske politi, og 
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foreningen således står uden formand, da det iflg. lovene 

skal være en politimand, der er formand. Der mangler 

ligeledes flere bestyrelsesmedlemmer fra politiet, samt det 

civile bestyrelsesmedlem P. Lassen, der er blevet arreste-

ret af det tyske politi. 
 

Man indkalder dog til et medlemsmøde, hvor der udpeges 

en midlertidig bestyrelse, der skal forestå forenings drift 

indtil forholdene normaliseres og der kan afholdes ordi-

nær generalforsamling med valg af bestyrelse. 

 

Trængslerne er imidlertid ikke overstået. I efteråret 1944 

beslaglægger tyskerne øvelsespladsen i Tebbestrup, og alt 

materiel må fjernes. 

Det lykkes imidlertid L. Fischer fra bestyrelsen at lave en 

aftale med havneingeniøren i Randers, gående ud på at 

man i 2 år, vederlagsfrit kan anvende et areal på havneter-
rænet syd for ”Scandia”. 

 

Det duer dog ikke uden, at man har et hus på grunden, og 

der annonceres derfor efter et passende hus. Bankfuld-

mægtig Vagn Jensen har et hus, han vil sælge for 850,00 

kr. og medlemmerne lover at være behjælpelig med ned-

tagning og genopførelse af huset på den nye plads. 
  

1945 
OPTIMISMEN BLOMSTRER 

Allerede i september 1945 er man så langt, at man ønsker 

at afholde en opvisning i Randers. Stadion er ledig den 

14. oktober og det vedtages at holde opvisning denne dag. 

Man skal i leje betale en sjettedel af billetindtægten, dog 

minimum 50 kr. Billetprisen fastsættes til 1 kr. for voksne 

og 50 øre for børn. Politiorkestrets medvirken skulle sø-
ges, og der skulle installeres højttaleranlæg. 

 

Trods det, at der stadig er del diskussioner og lidt uro 

omkring forholdet mellem politihundeførerene og de 

civile medlemmer, bl.a. er der nogle hundeførere fra Kri-

strup, der forsøger at danne en civil hundeførerforening, 

ser det ud til, at det går godt for foreningen. 

 

Ved generalforsamlingen den 4. december 1945 oplyser 

kassereren, at der er tilgået 73 nye medlemmer, nemlig 72 

aktive og 1 passiv. At der er fragået 18 medlemmer, hvor-
efter foreningen består af 117 aktive medlemmer og 20 

passive. Et rigtig flot tal, også målt med nutidens øjne. 

 

Det oplyses endvidere, at den tidligere omtalte opvisning 

på stadion gav et nettooverskud på 1.483,80 kr., hvilket 

må siges at være meget flot.  

 

I særdeleshed ud fra den kendsgerning, at en faglært ar-

bejder i 1945 i gennemsnit havde en timeløn på 2,80 kr., 

hvilket med en arbejdsuge på 48 timer gav en ugeløn på 

134,40 kr. Tænk, hvis vi kunne lave 45.000,00 kr. på en 

opvisning på Stadion. 

 

1946 
NY FORENING I LANGAA  

På samme generalforsamling vælges (nu) overbetjent ved 

kriminalpolitiet P. Madsen igen til formand. Også 1946 

bliver et travlt år. Der er oprettet en ny hundeførerfor-

ening i Langå, og der har været lidt problemer med at 
finde ud af, hvem der skulle have visse rekvisitter fra 

træningspladsen. Det ender dog med springbræt, liner o.a 

bliver tilbageleveret til Randers, medens Langå får lov at 

beholde ”kappen” (som anvendes til træning af bid) mod 

at betale 15,65 kr. 

 

Det er også dette år, hvor foreningen i Randers skal af-

holde Landskonkurrencen. Der bliver aftalt med Claus-

holm Gods at man må anvende deres jorder, ligesom 

formanden har bestilt hotelplads til ca. 130 personer. Der 

oprettes endvidere forskellige udvalg, der skal stå for alt 

fra indkvartering, opvisning, befordring, musik m.v. så 
der er rigtig mange medlemmer i sving her. 

 

Landskonkurrencen 1946 
Blev afholdt af Randers afdeling og i Politihunden for 

September1946 kan man på forsiden læse følgende indlæg 

af daværende ansvarshavende redaktør, Erik Lykkestrup: 

(forkortet red.) 

 

Randers, der er kendt for sine 13 Landeveje, vil af Dan-

marks Tjenestehundeførere ikke blive husket alene for 

disse, men for Uvenskabet til Vejrguderne, som omtrent 
fra Konkurrencedeltagernes Ankomst til Konkurrencens 

Afslutning lod den ene store Tordenbyge afløse den an-

den, saa der alene i et Døgn faldt 40 mm Regn, hvilket i 

Byens Historie skulde være Rekord. 

 

Konkurrencen blev afholdt paa Herregaarden Claus-

holm’s Jorder, der ligger ca. 15 km. Syd for Randers. 

Straks efter Lodtrækningen begyndte Tordenen at rulle, 

og med et Ophold paa 1 Time i Middagsstunden fortsatte 

Uvejret Dagen igennem. At de opnaaede Resultater under 

saadanne Forhold blev de daarligst mulige maatte staa 

enhver klart, og det vil give anledning til, at man indenfor 
Landsforeningen bør tage Spørgsmaalet op, om man ikke 

i Fremtiden bør udsætte Konkurrencen i hvert Fald et 

Døgn, naar et saadant Vejr indtræffer, idet de opnaaede 

Resultater under saadanne Forhold ikke giver det rette 

Billede af, hvilken Standard Hundene i Virkeligheden har. 

Sign.: Ely 

 

LANDSSTÆVNERNE I RANDERS 
I Politihunden kunne man læse følgende (forkortet red.) 
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Den 7. og 8. September 1946 afholdtes Tjenestehundefø-

rernes Landskonkurrence i Randers 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Randers Politihundeførerforening havde foretaget et gan-

ske enestaaende Arrangement, der i Fremtiden bliver 

vanskeligt at overgaa, ja selv at komme paa Højde med. 

Frokosten blev indtaget i et stort Telt, der kunde rumme 

samtlige deltagere, og enhver maa takke for denne Forud-
seenhed, idet det vilde have været ganske umuligt at ind-

tage Maden i fri Luft paa Grund af den Væde alt, allerede 

paa dette Tidspunkt, var gennemtrængt af. Ved Frokosten 

musicerede Randers Politiorkester, som med deres Musik 

standsede Vejrguderne, saa de lod Solen skinne, men ikke 

saasnart var de holdt op med at spille, før Regnen strøm-

mede ned paany. 

 

Lørdag Aften Kl. 18,30 var Randers Politihundeførerfor-

ening Vært ved en Middag med Underholdning og Dans i 

Forsamlingsbygningen ”Jylland”. Middagen var en ny 
Overraskelse, idet samtlige Deltagere var Foreningens 

Gæster. En Flothed uden Lige. Formanden, Ob. Madsen, 

bød Velkommen, Pi. Mellerup takkede paa Landsforenin-

gens Vegne saavel Lokalforeningen som Randers By, der 

havde taget saa vel imod os. Flere Talere havde derefter 

Ordet, bl.a. Byens Viceborgmester, der talte om det gode 

Forhold mellem Borger og Politi, og Pa. Christiansen, der 

talte for Damerne. Under Middagen hørte man en morsom 

illegal Radioavis. Den fornøjelige Aften sluttede med 

Dans. 

 

Søndag Kl. 7 startede Deltagerne paany til de afsluttende 
Øvelser, der ligeledes blev afholdt paa Clausholm, og 

med samme gode Service som om Lørdagen, dog var 

Orkestret udvidet med Aalborg og Aarhus Orkestre. 

 

Om Eftermiddagen Kl. 16 var der Opvisning paa Randers 

smukke Stadion. De 3 Politiorkestre, Aalborg, Aarhus, 

Randers, musicerede gennem Byen med vort smukke Flag 

og Aarhus flotte Tamburmajor i Spidsen ud til Stadion. 

Pi. Mellerup var som sædvanlig den fortræffelige Speaker 

ved Opvisningen, der lededes af Ob. Mouritzen. 

 
 

 

Kl. 18,30 samledes Deltagerne til Festmiddag og Præmie-

uddeling i Hotel ”Randers” store Sal, hvor der var samlet 

over 100 Deltagere. 

 

Næstformanden foretog Uddelingen af Præmier, og Kl. 23 
sluttede Festen og dermed Konkurrencen, der trods den 

noget magre Høst lover godt for Fremtiden. 

Ref. 

 

De civile Hundeføreres Landsstævne 
Søndag den. 18. September 1946 afholdtes Konkurrencen 

for de civile Hundeførere, der gennem Lokalforeningerne 

er tilsluttet Landsforeningen. Konkurrencen blev ogsaa i 

dette tilfælde afholdt paa Clausholms Jorde.  

 

De civile Hundeførere havde i Ugens Løb stillet sig det 

Haab for Øje, at det nu maatte have regnet af, men de blev 
noget skuffet, idet flere kraftige Regnbyger drog ind over 

Konkurrencestedet, men det blev alligevel ikke til en 

Fjerdedel af den Regnmængde, hvormed Tjenestehunde-

førerne maatte døje. Om resultaterne henvises til om-

staaende Opgørelse. 

 

Under Frokostpausen blev de tilstedeværende underholdt 

af Randers Politiorkester, der utvivlsomt har en hemmelig 

Forbindelse med Vejrguderne, idet Regnen holder op og 

Solen skinner saasnart de spiller op, hvilket ogsaa var 

Tilfældet ved Tjenestehundeførernes Konkurrence. Da 
Orkestret spiller fortræffeligt, vilde det maaske være en 

Ide til fremtidige Konkurrencer at bede Orkestret spille 

hele Dagen, saa vi fik baade god Musik og Tørvejr. Jeg 

overlader gratis Forslaget til Bestyrelsen. 

 

Konkurrencen gik rask og kvik, og det var en Fornøjelse 

at se, ikke alene de gode Præstationer, men det Venskab 

og Kammeratskab de som gode Sportsmænd udviste over-

for hinanden. 

 

Efter Konkurrencen var der Festmiddag paa Skydepavil-

lonen med Præmieuddeling. Formanden, Overbetjent 
Madsen, bød ved Middagen Velkommen. Præmieudde-

lingen blev foretaget af Overbetjent Mouritzen, der i en 

Tale takkede Randers Politihundeførerforening for det 

glimrende Arrangement. Politiassistent Lykkestrup over-

bragte en Hilsen fra Landsforeningens Formand og Næst-

formand, der var forhindrede i at være til Stede dels pga. 

af Sygdom og dels pga. af Tjenesteforhold. Politiassistent 

Christiansen, Barbermester Hansen, Randers, Hr. Møller, 

Aarhus og flere Havde Ordet inden den fornøjelige Fest 

sluttede ved normal Lukketid. 
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Ref. 

Foranstående er gengivet nøjagtig som skrevet i Politi-

hunden. 

Eventuelle fejl er ikke rettet af mig. 

© Margit Mortensen 
 

Der har været et lille fald i medlemmer idet der nu er 98 

aktive og 22 passive. Formodentlig skyldes faldet i aktive, 

at Hundeførerforeningen i Langå er blevet oprettet. 

 

1947/48 
LOMMESMERTER 

I 1947 har foreningen problemer med økonomien. Man 

har en kassebeholdning på 640,00 kr. og et tilgodehaven-

de i kontingent på ca. 600 kr., men der ligger ubetalte 

regninger for 1.410 kr. 

 

Som følge heraf må afslutningsfesten (for festes det skal 

der i den forening) afholdes således, at fortæring bliver 

for medlemmernes egen regning. Der forelå tilbud fra P. 

Smeds Hotel om servering af sild, en varm ret og ostepin-
de for 4,50 kr. pr. person. P. Smeds Hotel ser ud til i disse 

år, at være stedet, hvor man i Politihundeførerforeningen 

samles. 

 

Bestyrelsesmøderne foregår som regel på Kriminalpoliti-

ets kontor medens medlemsmøder og generalforsamlinger 

samt afslutningsfester afholdes på P. Smeds Hotel. 

 

I 1948 havde der i august være afholdt Amtskonkurrence 

mellem, Randers, Aarhus og Grenå. Randers vandt for 3. 

gang i træk pokalen. Der var også i 1948 været en opvis-
ning, som havde trukket mange tilskuere.  

 

1949/50/51 
ANDESPIL OG AMERIKANSK LOTTERI 
1949 ser ud til at have været et godt år for foreningen. 

Man har været til 3 opvisninger ”på landet”, som der står, 

hvilket har givet 550,00 kr. til foreningen. Amtskonkur-

rencen bliver desværre vundet af Aarhus, der dermed for 

første gang hjemtager pokalen. Der har været tilmeldt 30 

nye hunde til dressur. Foreningen ser ud til at være inde i 

en stabil periode. Der er dressurkurser, der starter forår og 

efterår, generalforsamlingerne afholdes på P. Smeds Hotel 

med genvalg på de fleste poster, og det mest ophidsende 

er, hvem der vinder, ved de andespil og amerikanske 

lotterier, der afholdes. 
 

Bestyrelsesmøderne foregår stadig på kriminalpolitiets 

kontor med P. Madsen som formand. 

 

 

 

1952 
EN KØBENHAVNERHUND! 

I 1952 fortsættes traditionen på P. Smeds Hotel, der er 

tilfredshed med at Randers atter, ligesom sidste år igen 

vandt Amtskonkurrencen og sætte både Aarhus og Grenå 

til vægs.  

 

Ved Landskonkurrencen blev overbetjent B. Nielsen nr. 1 

i Kriminalklassen, og burde have været med til venskabs-
konkurrencen med Norge.  

 

Hovedbestyrelsen havde imidlertid ikke som tidligere 

taget de bedste hunde fra Landskonkurrencen, men havde 

lavet en ny konkurrence, hvor B. Nielsen var gledet ud, til 

fordel for en Københavnerhund! Man enedes om at sende 

en protest til Hovedbestyrelsen over denne handling, 

sammen med et referat af generalforsamling til ”Hunde-

bladet” for at få en debat om dette i bladet. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                 Overbetjent B. Nielsen  

   

Randers i oprør 

I Politihunden nr. 11-12/1952 kunne man læse, at Lands-

konkurrencerne dette år blev afholdt i Korsør med delta-

gelse af 3 hunde fra Randers afdeling, som jævnfør resul-

tatlisterne blev placeret således, at i specialklassen for 

tjenestehunde blev Pb. Houlberg. Christensen med schæ-

feren ”Prøjs” nr. 6 ud af 22 hunde. I kriminalklassen for 

tjenestehunde blev overpolitibetjent Børge Nielsen med 

schæferen ”Pan” landsvinder. 

  

I specialklassen for de civile politihunde blev bogholder    
Sigvald Jensen med schæferen ”Odin” nr. 14 ud af 18 

hunde. 
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Ifølge gængse regler gav en landsvinderplads dengang en 

billet til deltagelse i den dansk-norske landskamp – med 

dette skete ikke her, hvor Randershunden blev vraget til 

fordel for en københavner, hvilket fik formanden for 

Randers afdeling, Peter Madsen til at omtale dette i sin 
beretning ved Randers afdelings generalforsamling den 

18. november 1952. 

 

Efterfølgende udsnit af formandsberetningen: 

 

”Ved udtagelseskonkurrencen i Århus den 9. og 10. aug. 

havde foreningen været repræsenteret med 6 hunde, 

hvoraf 3 blev udtaget til deltagelse i landskonkurrencen i 

Korsør, nemlig Ob. Børge Nielsen med ”Pan” i krimi-

nalklassen, Pb. Houlberg Kristensen med ”Prøjs” i spe-

cialklassen og prokurist Sigvald Jensen med ”Odin” i 

specialklassen for civile hundeførere”. 
 

Ved landskonkurrencen havde Børge Nielsen vundet sin 

klasse, idet han med en stor 2. præmie var blevet nr. 1 af 

samtlige deltagere i kriminalklassen. Houlberg Kristensen 

havde opnaaet en stor 2. præmie i specialklassen, medens 

Sigvald Jensen ikke var blevet placeret. I øvrigt havde den 

store eftersøgning af Keldernæs-morderen nær ødelagt 

konkurrencen, idet hundeførerne blev sat ind i eftersøg-

ningen. 

 

Omtalte derefter den dansk-norske landskamp og udtalte 
sin store forundring over den af landsforeningen anvendte 

form for udtagelsen af det danske hold. Man havde kasse-

ret vinderen af landskonkurrencens kriminalklasse over-

betjent Børge Nielsen, og det udtagne hold var kommet til 

at bestå af nr. 1 og 2 i landskonkurrencens krimi-

nal/vinderklasse, nr. 2 og 3 i kriminalklassen og nr. 1 og 2 

i specialklassen. 

 

Formanden oplyste endvidere, at Børge Nielsen i den 

årlige pokal-konkurrence med Grenå og Århus afdeling 

havde vundet vandrepokalen som ejendom efter at have 

vundet den 3 år i træk med samme hund. 
 

Flere medlemmer havde ordet til formandens beretning og 

kritiserede stærkt den måde, hvorpå Børge Nielsen var 

blevet behandlet ved udtagelsen til Norges-konkurrencen, 

og da man fandt, at det var et anliggende, som faldt tilba-

ge på foreningen, vedtog generalforsamlingen at udtale 

sin skarpeste misbilligelse af den af landsforeningen an-

vendt form for udtagelse af holdet til den dansk-norske 

landskamp. 

 

1953 
FARVEL EFTER 17 ÅR SOM FORMAND 

Det ser ud til, at der har været en positiv reaktion på dette, 

idet formanden under beretning fra den 25. marts 1953 

meddeler, at politiinspektør Mellerup i sit svar i ”Hunde-

bladet” No. 2-3 1953 oplyser, at der ikke vil blive udtaget 

flere hunde end, der skal bruges i Norges konkurrence. 

 

Søndag den 22. marts har der været en radioudsendelse 
med ”Politihundene på Arbejde”. Det har altså også den 

gang været et emne, der var interessant for medierne at 

beskæftige sig med. Det er også i dette år, at vi første 

gang støder på omtalen om, hvordan man kører 3. mdr. 

hold. Det vedtages, at nye medlemmer betaler 25 kr. for et 

3. mdr. ”instruktionskursus” og at de derefter kan optages 

som medlemmer af foreningen og derefter kun skal betale 

kontingent. Efter 3 mdr. trænes efter ”Det nye Program” 

 

Ved Generalforsamlingen i december 1953 meddeler P. 

Madsen at han ikke ønsker genvalg som formand, og i 

stedet vælges overbetjent Børge Nielsen. P. Madsen har 
på dette tidspunkt været formand for foreningen siden 

starten i 1935 kun afbrudt af 2 perioder i krigsårene 1944 

og 1945, altså i sammenlagt næsten 17 år, så man må vel 

lette på hatten for den indsats, specielt set i lyset af, at det 

ikke på noget tidspunkt i protokollerne fremgår, at han 

selv har ”gået med hund”.  

 

Bestyrelsesmøderne foregår stadig på Politigården, men 

det ser ud til, at det foretrukne sted til generalforsamlin-

gerne nu er Hotel ”Rosen”. 

 

1954/55/56 
EN OPBLØDNING ER PÅ VEJ 

Man påbegynder i 1954/55 grundige drøftelser angående 

ændringer af lovene, hvor man bl.a. vil have fastsat kon-
tingentets størrelse på generalforsamlingen, ligesom det 

ikke længere skal være et krav, at formanden skal være 

polititjenestemand. Altså en opblødning i forhold til de 

civile medlemmer, der kommer til at vægte mere i for-

eningssammenhæng. 

 

Den 31. marts 1955 afholdes der først ekstraordinær gene-

ralforsamling på Hotel ”Rosen” med godkendelse af de 

nye love som eneste punkt, og derefter ordinær general-

forsamling bagefter. 

 

De nye love for foreningen bliver vedtaget enstemmigt. 
Set i tilbageblik virker specielt § 4 lidt udfordrende for 

nutidens medlemmer, idet det fastslås at alle politifunkti-

onærer, der er medlem af foreningen betaler 1 kr. i kvarta-

let i kontingent, medens de øvrige kontingenter og dres-

surafgifter fastsættes af generalforsamlingen.  

 

Kontingentet for politifunktionærer har i øvrigt været 

uforandret siden stiftelsen i 1935, hvor det også var 1 

krone i kvartalet. Den tidligere diskussion om, hvorvidt 

formanden for foreningen skal være en polititjeneste-
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mand, ser det nu ud til, at man har løst på den måde, at 

man i § 10 stk. b får vedtaget, at ud af de 4 medlemmer, 

der udgør bestyrelsen, skal de tre være politifunktionærer. 

 

Udtagelse med Standplads på ”Højslet” 
I 1955 afholdes udtagelsen til Landskonkurrencen i Ran-

ders. Der er standplads på gården ”Højslet”, så allerede på 

dette tidspunkt er Erik Søby Jensen inde i billedet som 

vært ved et politihundearrangement.  De øvrige øvelser 

afvikles på Eksercerpladsen, samt på ”Henriks Eje”s 

arealer. Deltagerne i udtagelsen kommer fra Grenå, 

Rougsø, Aarhus og Randers og der er i alt 19 hunde, der 

stiller op.  

 

Dommerne kommer så langt borte fra som København, 

Aabenraa og Christiansfeld. Problemet med de civile 

dommere, der tidligere var oppe i forbindelse med tjene-
stehundene, er nu tilsyneladende løst, idet direktør L. 

Pedersen fra Randers er dommer sammen med en dom-

mer fra Christiansfeld i Kriminal/vinderklassen. 

 

Som et lille kuriosum kan nævnes, at man på pladsen kan 

købe øl til 1 krone pr. flaske, sodavand til 50 øre. Kaffe 

med 2 stykker wienerbrød til 1 kr. og snaps til 1 krone pr. 

flaske (der står dog intet om, hvor store flaskerne var). 

Hvordan udfaldet af konkurrencen blev, står der ikke 

noget om, men Randers deltog ved den efterfølgende 

Landskonkurrence med 4 hunde. 
 

1957 
NY HUNDEPLADS I VORUP 

I 1957 har man fået sig etableret på en ny ”hundeplads” i 
Vorup. Pladsen ligger bag cementstøberiet i Vorup, og der 

må have været et hus på pladsen. I hvert fald afholder 

man bestyrelsesmøde i marts måned på pladsen. Det ser 

imidlertid ud til, at det blev en kortvarig affære, da man i 

formandens beretning ved generalforsamlingen i april 

1957 på Hotel Rosen kan se, at der er opstået uoverens-

stemmelser med ejeren af pladsen, hvorfor man havde 

lejet sig ind igen på den gamle træningsplads i Teb-

bestrup. Man kan nu ikke længere få Rigspolitichefen til 

at betale len for pladsen, så foreningen må selv til lom-

merne og betale de 225,00 kr. den årlige leje udgør. 

 

1958 
I ØVRIGT KAN VI KLARE OS UDEN DE CIVILE! 

Den 1.7.1958 afholdes der et bestyrelsesmøde på Ulriks 
Kro. Årsagen er et brev, formanden har modtaget fra 5 

medlemmer af foreningen, hvor man ønsker en ekstraor-

dinær generalforsamling for af få ændret flere forhold i 

foreningen.  

 

 

Et af forslagene fra gruppen, der ønsker indkaldt til den 

ekstraordinære generalforsamling, går på, at der skal 

betales samme kontingent, uanset om man er polititjene-

stemand eller civilt medlem. Forslagene behandles grun-

digt på bestyrelsesmødet, og der indkaldes til en ekstraor-
dinær generalforsamling, der afholdes på Kvægtorvets 

Restauration tirsdag den 8.7.1958.  

 

Her behandles forslagene, og der ser ud til at være mange 

indlæg om de forskellige emner. En rød tråd igennem 

forløbet synes at være forholdet mellem tjenestehundefø-

rerne og de civile medlemmer, hvor førstnævnte mener, at 

skulle have særstilling, og udtaler ”I øvrigt kan vi klare os 

uden de civile”.  

 

Dette vil fremover være en holdning der giver anledning 

til problemer, som vi i princippet kan genkalde os den dag 
i dag. Man enes dog til sidst og mødet ender med, at be-

styrelsen må opfatte sagen som ”en næse”, men freden er 

sikret. Det ser også ud til, at man bestyrelsen har taget 

ønskerne til efterretning. Der bliver afholdt en pokalkon-

kurrence, og der arbejdes på en konkurrence med Grenå. 

 

1959 
DET NYE KÅRINGSPROGRAM 110 POINT SOM 

HØJESTE 

Ved generalforsamlingen i marts 1959, afgår den sidden-

de formand, medens arbejdsudvalget får valgt to af de 

personer, der var med til at sende ændringsforslaget, nem-

lig Egon Christensen og Hanne Bach. Man vedtager også, 

at man fremover skal træne efter det nye kåringsprogram, 

der har 110 point som højeste. Forslaget fremsættes af frk. 
Hanne Bach, der således markerer sig allerede i sin første 

valgperiode i arbejdsudvalget i Randers. 

 

1960 
25ÅRS JUBILÆUM  
 

 
   Politihundeførerforeningens bestyrelse 
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I 1960 ser det ud til, at der trænes på ”Højslet”. Det er dog 

mest de ”gamle” hunde, der kommer der, men man vedta-

ger at prøve at få et ekstra springbræt, der kan stå perma-

nent på ”Højslet”. Der er beklagelser over, at materiellet 

på træningspladsen ”kan findes rundt omkring på plad-

sen”. Så det med at rydde op efter sig, har åbenbart også 
været et problem i begyndelsen af tresserne. 

  

På generalforsamlingen i marts 1960 taler man også om 

foreningens 25 års jubilæum. Det foreslås bl.a. at man 

lejer stadion til en opvisning sammen med Aarhus. På et 

senere bestyrelsesmøde fortsætter man med at tale om 

jubilæet, og det vedtages at søge om tilladelse til at afhol-

de at et lotteri.   

 

Man vil udlodde 5 stk. transistorradioer plus evt. en schæ-

ferhundehvalp. Lodsedler skulle trykkes i 500 eksempla-
rer. I løbet af sommeren 1960 afholdes der adskille besty-

relsesmøder på restaurant ”Tuborg”, der nu ser ud til at 

være bestyrelsens foretrukne ”vandhul”. Der drøftes man-

ge ting i forbindelse med både driften af foreningen og det 

kommende jubilæum. Man har bl.a. vedtaget at købe en 

brugt banevogn hos DSB for 1.500,00 kr.  

 

Senere fremgår det, at man vil sende direktøren hos Zone-

redningskorpset 1 kasse cigarer for velvillig assistance 

ved flytningen af banevognen til dressurpladsen, samt 50 

kr. til personalet på stationen for deres arbejde med vog-

nen. 
 

Onsdag den 23. november 1960 havde foreningen så 25 

års jubilæum. Dagen blev fejret med en reception på Poli-

tigården, hvor der blev serveres portvin og småkager. 

Senere blev festen henlagt til ”Jylland”, hvor menuen 

bestod af: 

 2 stk. med sild 

 Kotelet special 

 Ananas dessert med fersken 

 Kaffe samt 1 øl og 1 snaps 

 
Prisen for ovenstående traktement var på 12,35 kr. pr. 

kuvert. 

Man havde inviteret alle politiets honoratiores med fruer, 

samt den første formand P. Madsen med frue. Der blev 

naturligvis givet forskellige gaver til foreningen, bl.a. 2 

dirigentklokker, der stadig findes i foreningens klubhus. 

Derudover var der naturligvis et hav af taler både fra 
politifunktionærer og fra civile medlemmer. Ingeniør 

Kongstad takkede formanden på de civile medlemmers 

vegne, ligesom den samlede bestyrelse overrakte forman-

den en personlig erindringsgave til minde om dagen, og 

som tak for det store arbejde formanden havde udført for 

foreningen. 

 

Formanden takkede på egne og foreningens vegne og bad 

derefter gæster og medlemmer om at gå ind i det tilstø-

dende lokale, hvor der ville blive vist en film om hunde, 

som Landsforeningen havde optaget og gratis stillet til 

rådighed for foreningen. Efter filmen serveredes kaffe og 
festen fortsatte med kammeratlig hygge og samvær til ud 

på de små timer. 

 

1961 
AKTIETEGNING 

Bestyrelsesmøderne fortsætter på restaurant ”Tuborg” i 

1961, hvor det ser ud til, at der er lavvande i kassen. Man 

vedtager derfor at starte et begynderkursus allerede den 

22.1.1961 og fastsætter prisen til 35,00 kr. for et 3. mdr. 

kursus. Desuden overvejer man, at lave en aktietegning i 

det nye klubhus (jernbanevognen) til 10 kr. pr. aktie. 

Denne beslutning udsættes dog til den næste ordinære 

generalforsamling. Der vedtages endvidere, at alle hunde 

der ikke før har været til dressur, skal betale 35,00 kr. i 

dressurafgift, uanset om ejerne har gået til dressur tidlige-
re. Hvis man møder med en hund, der tidligere har gået til 

dressur er afgiften kun 10,00 kr. Økonomien er fortsat 

dårlig, men man gør nu forsøg på at lave en aktietegning. 

Der er taget tilbud hjem om at få trykt 100 aktier i huset a 

10 kr. til en trykpris på 70 – 80 kr. 

 

Fane fra Danmarkssamfundet 
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Hundearbejdet fortsætter dog ufortrødent, og i 1961 har 

Randers 5 hunde med i Landskonkurrencen. Heraf er der 

en hund, der bliver Landsvinder. Pokalkonkurrencerne 

kører videre, og foreningen har fået overrakt en fane fra 

Danmarkssamfundet. I 1962 har man stadig problemer 
med økonomien. Man vælger at udmelde de ”passive” 

politimedlemmer af hovedforeningen, så man kan spare 

det landskontingent, der er på dem, men man kan ikke 

skaffe flertal for en forhøjelse af hverken kontingent eller 

dressurafgift. Aktiebrevene er nu trykt og salget begyn-

der. Det blev vedtaget at sende en skrivelse til Landsfor-

eningen med anmodning om, at godtage Dansk Schæfer-

hunde Klubs stambøger. 

 

1962 
PROBLEMER MED TRÆNINGSTILLADELSER 

I 1962 bliver der problemer med træningstilladelserne på 

det militære område ved ”Højslet”. 

 

De civile hundeførere 

har nu ikke længere 
adgang til eksercer-

pladsen, og der er 

udstedt adgangskort til 

de lokale politifolk 

(hundeførerne) der 

giver adgang til områ-

det indenfor bestemte 

tider. 

 

Den gang trænede man 

virkelig hund med 
start kl. 0530 og slut 

kl. 2200 
 

 

1963 
TRÆNINGSPLADSPROBLEMER 

Generalforsamlingen i 1963 bliver henlagt til restaurant 

”Tuborg” og man enes om at holde afslutningsfesten 

sammen med generalforsamlingen. Denne skal starte kl. 

1800 og spisningen er sat til kl. 1900, så man har ikke 

regnet med de store problemer på generalforsamlingen. 

 

Der er i formandens beretning en meddelelse om, at man 

må flytte fra træningspladsen i Tebbestrup, da den nuvæ-

rende ejer har sat lejen op til 1000 kr. om året, hvilket 
foreningen ikke har muligheder for at betale. Der skal nu 

også udfindes en måde, at få flyttet jernbanevognen 

(klubhuset) på, når dette bliver aktuelt. På generalforsam-

lingen er der nogen diskussion frem og tilbage angående 

stambogsførte hunde i hhv. Dansk Kennel Klub og Dansk 

Schæferhundeklub.  

 

Det ser ud til, at Polithundeførerforeningen på en eller 

anden måde kommer lidt i klemme imellem de to organi-

sationer. Man afslutter med spisning og afslutningsfest. 

Spisninger på restaurant ”Tuborg” er lidt mere ydmyg end 

på ”Jylland”, nemlig 2 snitter med sild, gule ærter og en 
ostesnitte. Prisen er da også mere overkommelig, nemlig 

7,50 pr. kuvert. Man begynder nu også at mærke plads-

problemerne i forbindelse med, at de civile hundeførere 

ikke længe kan træne på eksercerpladsen, og at man har 

opsagt lejemålet i Tebbestrup. 

 

1964 
LANGVANG NY DRESSUERPLADS 

I foråret 1964 starter man dressuren den 12. april på 

LANGVANG. Dette er første gang, udfra protokollen, at 

man har henvisninger til en dressurplads på Langvang i 

Politihundeførerforeningen Randers. 

 

I sommeren 1964 tilskriver man igen forsvaret m.h.t., at 

få lov til at lade de civile hundeførere træne på eksercer-

pladsen. Det bliver imidlertid afslået, og det er således 
stadig kun polititjenestemænd, der kan anvende arealet. 

På et bestyrelsesmøde lover Kongstad at tale med ejeren 

af det tidligere træningsområde i Tebbestrup for at se, om 

man kan leje området igen til en rimelig pris. I 1964 har 

man en korrespondance mellem formanden i Randers P. 

Johs. Jensen og Grenå foreningen, repræsenteret ved 

Børge Rasmussen, om genoptagelse af den gamle 

Amtskonkurrence mellem Aarhus, Randers og Grenå. 

Svaret fra Grenå findes i protokollen under året 1964. 

 

1965 
EN SCHÆFERHUNDEHVALP SOM TAK 

Den 18. marts 1965 holder man bestyrelsesmøde. Mødet 

er nu flyttet tilbage til restaurant ”Rosen”. Man diskuterer 

den kommende generalforsamling, og der er enighed om, 
at man vil foreslå genvalg til posterne. Når det gælder 

træningens begyndelse, regner man med at starte den 4. 

april kl. 10.00 ved LANGVANG, der altså her igen op-

træder som træningsplads. 

 

I formandsberetningen fra marts 1965, omtales det, at 

foreningen har foræret en schæferhundehvalp til Robert 

Kløve, som tak for at man har måttet anvende Civilforsva-

rets plads til træning. Måske er det her Langvang kommer 

ind i billedet, da det jo er CF’s hjemmebane. Man tilbyder 

også, at Robert Kløve kan træne gratis hos politihundefø-
rerforeningen. Det er nu også lykkedes at få den gamle 

træningsplads i Tebbestrup tilbage. Lejen gøres op fra 

oktober til oktober, og beløber sig til 600 kr. om året.  
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Foreningen betaler de 200 kr. og politiet betaler 400 kr. 

Kassereren afleverer regnskabet i 1965 med et overskud 

på 1.082,21 kr. Tilsyneladende har det været lidt af en 

opgave at få kontingenterne ind. Der bliver i hvert fald fra 

kassererens side rettet en særlig tak til ”Inger” og ”Lotte” 
(Lotte Haderslev, der senere bliver formand) for det store 

arbejde med indkasseringen af kontingent og de to damer 

får hver overrakt en buket blomster af formanden. 

 

Kontingent uændret 12,00 kr. 

Kontingentet er uændret på 12,00 kr. medens dressuraf-

giften nu er på 40,00 kr. for en ny hund, 30,00 kr. for en 

ny hund til medlemmer og 10,00 kr. for gamle hunde til 

medlemmer. 

 

Regnskabet fra 

generalforsamlin-
gen i 1965 har et 

par sjove poster. 

Der bliver som 

nævnt andetsteds 

foræret en hund 

væk der koster 100 

kr., hvilket svarer 

til beløbet, der er 

indkommet ved det 

amerikanske lotte-

ri!! 

 

 
 

Udtagelse på vej i vasken 

Året 1965 betegnes som et roligt arbejdsår, hvor der sådan 

set var hunde nok, især nybegyndere, men der havde kun 

været en dressurleder, hvilket betød at denne skulle tage 
sig af op til 20 hunde på en aften, hvilket ikke var tilfreds-

stillende for nogen af parterne. Man kunne også ønske 

sig, at der var flere gamle hunde. Der havde dog været 2 

hunde med til Landskonkurrencen, hvor den ene var ble-

vet placeret. Foreningen havde været vært ved udtagelsen 

sidste år, der dog nær var gået i vasken, idet man på grund 

af den sene høst, ikke havde kunnet skaffe arealer nok. I 

sidste øjeblik fik man markerne og skovene omkring 

”Støvringgaard”, hvor man mødte den største velvilje hos 

forpagter Poulsen og skovrider Reventlow.  

 

Oberst Valfort… flink mand! 
Samme år kom der en ny oberst til kasernen, oberst Val-

fort, som efter et møde med foreningen gav grønt lys til, 

at man atter kunne træne på det militære område, dog med 

den klausul at al færdsel var på egen risiko. Nu var der 

pludselig masser af plads til træning. 

 

 

1966 
ÆNDRING AF § 4 

Omkring selve hundearbejdet i 1966 er der ikke så mange 

notater, men vi ved, at der afholdes generalforsamling på 

P. Smeds Hotel, Burchesgade den 2. april 1966 kl. 1600.  

 

 
 

Dagsorden iflg. lovene, og kl. 1900 spisning, det store 

kolde bord der koster 10 kr. pr. kuvert. Efterfølgende er 

der hyggeligt samvær og dans til Lyngaas harmonika. Der 

deltager 24 personer i dette samvær. Inden man kommer 

så vidt, skal selve generalforsamlingen dog overstås, og et 

af de punkter der tales om, er en ændring af lovene, bl.a. § 

4 der omhandler kontingent for politifolkene, hvoraf der 

er en del passive medlemmer. Det munder dog ikke ud i 
noget konkret. 

 

Derimod holdes der et bestyrelsesmøde i oktober måned, 

hvor man igen drøfter kontingentspørgsmålet. Den davæ-

rende formand Peter Johs. Jensen anfører, at det næppe 

kan betale sig at ændre på politiets kontingenter, da de i 

alt kun beløber sig til 72 kr. om året, og hvis man forhøjer 

kontingentet, vil det medføre udmeldelser. Der bliver dog 

enighed om, at man skal fremsætte ændringsforslag til 

næste generalforsamling. 
 

1967 
GENERALFORSAMLING PÅ POLITIGÅRDEN 

I 1967 afholdes der ordinær generalforsamling i forenin-

gen. For første gang siden stiftelsen afholdes generalfor-

samlingen på Politigården. Der er ikke sket de store for-
andringer i løbet af året. Man mangler stadig dressurlede-

re, og det understreges, at de civile medlemmer skal søge 

om tilladelse til at træne på det militære område og at 

dette kun må ske under ledelse af dressurlederen. Kontin-

gentet forhøjes til 20 kr., og der afholdes en ekstraordinær 

generalforsamling i forbindelse med den ordinære gene-

ralforsamling, hvor man skal vedtage lovændringer om 
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polititjenestemændenes kontingent. I protokollen står der, 

at ændringerne er vedlagt. 

 

 
 

Man glæder sig i foreningen over en stor tilgang til dres-

surkurserne, specielt på begynderholdene, men samtidig 
mangler man ældre hunde, der kan deltage i konkurren-

cerne. Politiet i Randers råder kun over 2 hunde, men man 

håber, der kommer flere, når forholdene for hundene 

bliver bedre. I øjeblikket har man kun to elendige skure 

på Politigården til hundene. Der er stadig mangel på dres-

surledere og de 2 Egon’er har måttet påtage sig mange 

opgaver 

 

1968 
EN KVINDE SOM FORMAND 

Der kommer mange nye hunde til og i 1968 er der i for-

årssæsonen 27 nye hunde til træning. Pladsen på Lang-

vang bliver for trang og man må flytte til det militære 

område, hvilket tilsyneladende ikke volder problemer 

længere. Man indkalder landbetjent Olesen fra Sindal som 

kåringsmand, men må beklageligvis konstatere, at han 
kasserer alle de tilmeldte hunde. 

 

På generalforsamlingen på Randers Politigård den 1. april 

1969, afgår formanden Peter Johs. Jensen og der vælges 

en ny formand. Det ser imidlertid ud til at P. Johs. Jensen 

forbliver i bestyrelsen, men ikke længere som formand.  

 

Nye tiltag og opstramning 

Den nye formand bliver Lotte Haderslev, der således 

bliver den første kvindelige formand i Randers. Med den 

nye formand sker der også nye tiltag.  
 

Det besluttes, at bestyrelsen vil besøge træningspladsen 

og undervise kursisterne i teori, ligesom man på den ad-

ministrative del beslutter, at kontingenterne fremover skal 

indbetales på GIRO og indgå til Landbobanken i Randers 

på konto 945. Regnskabet for 1968 fremlægges på gene-
ralforsamlingen og viser en kassebeholdning på 777,38 

kr. Desværre er det kun oversigten over udgifter, der er 

bevaret, men heraf kan man se at ”fru Haderslev for ud-

ført arbejde for foreningen, bilag 2 har fået 20 kr.” og at 

kåringsmanden, landbetjent Olsen fra Sindal har erholdt 

89 kroner og 40 øre for sin indsats. 

 

1969 
FORENINGENS FREMTID DISKUTERES 

På en ekstraordinær generalforsamling den 23.10.1969 på 

Politigården udtræder Peter Johs. Jensen af bestyrelsen og 

i stedet indtræder Ob. Brask, og der er en større diskussi-

on om foreningens fremtid, hvor det kommer frem, at der 

ikke alle steder vises tilstrækkelig interesse for forenin-

gens fremtid. 

 
Efter formandsskiftet bliver det svært at følge foreningens 

liv, idet der tilsyneladende ikke bliver ført protokoller og 

lavet referater på samme måde som tidligere. 

 

1970 
ROSKILDE-PRINCIPPET 
Det næste skriftlige materiale der er til rådighed, er et kort 

referat fra et bestyrelsesmøde på politigården den 29. 

januar 1970. Tilstede ved mødet er formanden Lotte Ha-

derslev samt bestyrelsesmedlemmerne Thomsen, Brask 

og Egon Christensen. Man drøfter, hvordan man skal 

begynde et kursus for nye dressurledere. På dette tids-

punkt, begynder man at gå over til, ikke længere at kalde 

det dressurledere, men i stedet instruktører. Det ser ud 

som om, der forinden har været nogle møder i Roskilde, 
hvor man har drøftet nogle andre regler og principper for 

træning, og disse vil man gerne følge i Randers. 

 

Ob. Thomsen, Ob. Brask, Ob. Weinreich, Pa. P. John 

Jensen og Egon Christensen har erklæret sig villige til at 

deltage i arbejdet med uddannelsen af de nye instruktører. 

Man enes derfor om at følge Roskilde-princippet alterna-

tivt deres inddeling af emnerne. Der bliver nævnt en per-

sonrække, der formodentlig er de mennesker, man vil 

prøve at uddanne efter de nye regler om instruktører, 

nemlig: Flemming Dam, Gunnar Nielsen, Laust Kjeldsen, 
Ole Kongstad, og Egon Smed. Man bliver også enige om, 

at indkøbe 10 stk. af Kaj Johansens ”Politihundedressu-

rens ABC”. 

 

I Randers Politihundeforening er vi så heldige, at vi stadig 

har et af de 10 eksemplarer af denne bog, der på mange 
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måder var langt fremme i forståelsen af, hvordan moderne 

hundetræning kunne foregå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Forsiden af Kaj Johansens bog 

 

Statistik for tjenestehundene 

Torsdag den 5. februar 1970 er der et kort møde, hvor 

man beslutter, at formanden tilskriver de interesserede 

elever.  

 

For tjenestehundenes del, ved vi, at der var 2 hunde i 

Randers, og at de i 1970 havde været tilkaldt 58 gange, 

havde stået for 9 anholdelser og havde deltaget i eftersøg-

ning + tyveri 19 gange. Derudover havde man været med 

til at lede efter bortgåede og syge 19 gange. Desuden 
forskellige andre opgaver herunder fundet 8 tabte objek-

ter. 

 

I starten af 70’erne er det lidt småt med informationer, 

men man kan bl.a. se, at der er kommet medlemskort for 

3. mdr. dressurholdene og at prisen for kurset nu er 50,00 

kr. 

 

1971 
NAVNEFORANDRING  

2 sektioner og nye konkurrenceregler 

Hvordan det er gået lokalt med disse ting, ved vi ikke, 

men aktiviteterne fortsætter og i 1971 sker der noget i 

Landsforeningen, der også får betydning for lokalforenin-

gen i Randers. På Landsforeningens generalforsamling 
bliver der vedtaget følgende: 

 

Foreningens skifter navn fra ”Landsforeningen til Politi-

hundesagens Fremme” til ”Dansk Politihundeforening”. 

 

Endvidere deles foreningen op i 2 sektioner, således at 

tjenestehundene fremover kaldes sektion 1, og de civile 

hunde sektion 2. 

 

Samtidig benytter man muligheden til at udforme et nyt 
sæt konkurrenceregler. 

 

Foreningen nedlægges 

Som en følge heraf, vedtages på 2 på hinanden følgende 

generalforsamlinger i Randers, at nedlægge foreningen, 

idet man dog i samme moment opretter en ny forening 

under navnet ”Dansk Politihundeforening, Randers afde-

ling.” 

 

Den bestyrelse der i 1971 gennemfører disse ting, består 

af: 

Formand  Eilif Jepsen 
Kasserer  Frank Christensen 

Sekretær  Flemming Dam 

Bestyrelsesmedlem C.L. Brask 

 

1972 
POLITIHUNDEN 

I 1972 begynder der også at komme forskellige meddelel-

ser i bladet ”Politihunden”, og man kan her se, at udtagel-

seskonkurrencen i patruljeklassen sker den 3. september 

1972 kl. 0800 på ”Højslet” i Randers, hvor proprietær 

Erik Søby velvilligt stiller arealer til rådighed. 

 

Nye tider - ny struktur 

Hvordan konkurrencen er gået, står der ikke noget om, 

men efterfølgende kan man se, at Randers i hvert fald 
ikke er blevet repræsenteret med hunde ved Landskonkur-

rencen i 1972. 

 

Også indenfor politiets tjenestehunde sker der en omlæg-

ning af strukturen, og i 1972 er der 5 tjenestehunde statio-

neret i Randers, der er planer om, at der stationeres en 

hundecentral med 6 hunde i Randers, der skal køre patrul-

jer i såvel Randers som Grenå, som en modvægt mod den 

stigende kriminalitet. Der bliver kåret 2 hunde ved Ran-

ders Politi 1972, nemlig Pb. Mogens Hald Jensen med 

schæferhunden ”Buller”, der opnår 84 point og Pb. Carl 

Søgaard med schæferhunden ”Laksestadens Misti” der 
opnår 95 point. De 5 hunde ser ud til at blive brugt flittigt.  

 

Man har benyttet hundene 120 gange, har 51 anholdte og 

er ude i eftersøgninger 38 gange og har standset 3 ger-

ningsmænd ”under flugt” som det hedder. Den 15. juni 

1972 afholdes der generalforsamling i marketenderiet på 

Randers Politigård.   
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Dagsordenen er som følger: 

 

Valg af dirigent   

 Vedtagelser af love 

 Klublokale 
 

I Indkaldelsen gøres der opmærksom på, at det ikke er 

muligt for kassereren at overføre gamle medlemmer, idet 

der for så vidt er tale om nytegning. Kontingent opkræves 

ved indtegning.  

 

Det nye er nu, at kontingentet er ens for alle aktive med-

lemmer af foreningen, og udgør for 1972, 40 kr. til Lands-

foreningen og 30 kr. til lokalforeningen, altså i alt 70 kr. 

om året. 

 

Der er desværre ikke noget egentligt tilgængeligt referat 
fra generalforsamlingen, men efter hvad der har kunnet 

fremfindes, bliver lovforslaget vedtaget, og ligner med 

nogle ændringer meget, det grundlag foreningen kører 

efter i dag.  

 

Bystævne Odder, Grenaa,Randers og Århus 

Den 22.10.1972 arrangerer Randers afdeling et bystævne 

for foreningerne i Odder, Grenå, Randers og Aarhus. 

Desværre er Grenå ikke i stand til at stille, men de øvrige 

foreninger møder op. Der er en, efter tidens standard, 

fyldig omtale i ”Politihunden” fra marts 1972, og i øvrigt 
ser det ud til, at man nu begynder at have flere indlæg fra 

lokalområderne med i bladet. Resultatet af konkurrencer 

bliver at Aarhus vinder, med Randers på andenpladsen og 

Odder sidst. 

 

1973 
LANDSSTÆVNE 

I 1973 ser det ud til at betegnelsen ”Landsstævne” er slået 

igennem for den årlige konkurrence på landsplan. Det 

afholdes dette år i Aarhus, og for første gang i nyere tid 

har Randers en navngiven hundefører med, nemlig Pa. 

Jørn Clausen i Patruljeklassen. Han bliver nr. 13 i sek. 1 

med 170,0 point. 

 

Ensretning af prøver? 

I perioden omkring 1973 - 1974 begynder man også at 
lave afslutningsprøver for kursisterne i forbindelse med, 

at de tilbydes medlemskab af foreningen. Disse prøver 

forsøger man i 1974 at få ensrettet, så de bliver ens i hele 

området. Det ser ikke ud til, at man har lykkedes med 

dette tiltag, så prøverne er stadig forskellige fra den ene 

lokalforening til den anden. 

 

I 1973 bliver der kåret 3 hunde i Randers. Det er politibe-

tjentene Carl Søgaard, Hammelsvang Nielsen og Mogens  

Hald Jensen. Desværre er der ikke nogen beskrivelser om 

kåring af hunde, der tilhører civile hundeførere i perioden. 

Om dette skyldes, at der ikke har været nogen, eller om 

man kun har opregnet tjenestehundene, skal vi lade være 

usagt, men iflg. kåringslisterne i ”Politihunden” ser det ud 
til, at der bliver nævnt civile hundeførere i andre områder, 

så, der er nok ikke blevet kåret civile hunde i Randers i 

perioden. 

 

1974 
INDFLYDELSE I LANDSFORENINGEN 

 I 1974 ser det dog ud til, at der er ved at komme gang i 

de civile kåringer, idet Sven Mouritzen får kåret labrado-

ren ”Rico” med 90 point. 

 

Den 16. juni 1974 er der Unghundestævne i Randers. 

Hvor og hvordan dette foregår, ved vi desværre ikke no-

get om, men det tyder da på, at der foregår en vis aktivitet 

i foreningen på dette tidspunkt.  

 

I 1974 ser det ud til, at Randers for første (men ikke sid-
ste) gang begynder at få lidt indflydelse i Landsforenin-

gen, idet Hans Jørgen Rolandsen vælges som områdere-

præsentant for sek. 1 i område 2.  

 

Når det gælder tjenestehundene i Randers, er man nu oppe 

på 7 hunde, og antallet af både anvendelser af tjeneste-

hunde samt anholdelser, er vokset meget. Man har været i 

aktion mere end 700 gange i 1974 og har foretaget 209 

anholdelser. 

 

1975 
40 ÅRS JUBILÆUM 

Om det høje aktivitetsniveau i Randers har haft betyd-

ning, er ikke til at sige, men i hvert fald får Hans Jørgen 

Rolandsen en tredjeplads ved Landsstævnet i 1975 med 
222,2 point, medens Jørn Clausen blev nr. 4 i krimi-

nalklassen. 
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I 1975 fejrer foreningen sin 40 års fødselsdag med en 

sammenkomst på Hornbæk-Kroen, hvor der er ca. 50 

deltagere og festen er særdeles vellykket. Lederen af 

Politiets hundepatruljer i Randers Pa. Lauritz Brask hol-

der tale og takker bl.a. militæret, fordi hundeførerne kan 
bruge arealerne ved kasernen til træning. Han retter lige-

ledes en tak til områdelederen i område 2, Viggo Sølvsten 

fra Aarhus, for hjælp, samt til grosserer Viggo Jensen der 

havde givet gaver til lotteriet. Endelig var der en stor tak 

til brolægger Egon Christensen for den store og uvurder-

lige hjælp, han igennem årene har ydet foreningen.  Poli-

timester Preben Buhl, holdt aftenens mest morsomme 

tale, og mente, at det var mærkeligt, at man holdt fest for 

hundene, og at disse så ikke var inviteret med. Politime-

ster Buhl overrakte en flot vandrepokal til foreningen til 

brug ved en fremtidig konkurrence. Det blev sent inden 

festen sluttede, inden man kunne tage hjem til dem det 
egentlig drejede sig om, nemlig hundene. 

 

 
 

1976 
KONTINGENTFORHØJELSE 

I 1976 begynder man heldigvis igen at føre forhandlings-

protokollen. Vi ved derfor, at der var generalforsamling 

på Politigården den 29. april 1976, hvor Brask byder 

velkommen til 15 medlemmer, ikke noget stort tal i for-

hold til, hvad man tidligere har kunnet mønstre ved gene-

ralforsamlinger.  Han starter med at bede forsamlingen 

mindes ingeniør Kongstad, der var død i februar 1976, og 

som havde været et trofast medlem af foreningen i mange 

år, og som altid havde optrådt, som den fødte dirigent til 

generalforsamlinger og lignende. 
 

Formanden Svend Mouritzens beretning indeholder ikke 

de store ting, men der er dog senere en diskussion om 

kontingentet. Denne ender med, at man enes om at sætte 

kontingentet op fra 80,00 til 100,00 kr. om året.  

 

 

 

 

Bestyrelsen ser efter generalforsamlingen således ud: 

 

Formand Svend Mouritzen 

Kasserer Eva Flensborg 

Sekretær H.J. Rolandsen 
Bestyrelsesmedlem L. Brask 

Bestyrelsesmedlem Viggo Jensen 

Suppleant Vagn Borup 

 

Man har under eventuelt en diskussion om den senere tids 

presseomtale, vedrørende problemet med at lære hunde 

angreb, idet der visse steder er en holdning mod dette. 

Man mener dog, at frygten for dette er meget overdrevet. 

Generalforsamling udsender en opfordring til mere inte-

resse for opvisninger og større deltagelse i fællestrænin-

gen. 

 

1977 
TRÆNERPROBLEMER 

Den 4. februar 1977 holdes der bestyrelsesmøde hos Eva 

Flensborg i Langå. I forbindelse med, at man har taget en 
ny forhandlingsprotokol i brug, opremser Eva Flensborg 

bestyrelsen, der består af:  

 

Formand Svend Mouritzen, kasserer Eva Flensborg, C.L. 

Brask, Viggo Jensen og Hans Jørgen Rolandsen. Man 

drøfter her problemet med trænere til 3 mdr. holdene. Det 

har tidligere været Vagn Borup, der har stået for dette 

hold, men efter 3 år ønsker han ikke længere at fortsætte 

som træner. Formanden vil forsøge at finde trænere til 

holdet, som man vil starte op den 6. marts. Træningsgeby-

ret fastsættes til 100,00 kr. Der skal udsendes meddelelse 
om generalforsamling, der skal afholdes den 20. april 

1977. Ifølge beretningen fra generalforsamling, har det 

været et meget stille år. Man har afholdt 3 mdr. kurser i 

forår og efterår, men derudover ser det ikke ud til, at der 

har været meget aktivitet. Der er dog et lyspunkt, nemlig 

økonomien der ser ud til at have det godt, - overskuddet 

fra 1976/77 er på 3.141,56 kr. og den samlede kapital 

udgør 9.552,23 kr.  

 

Mere aktivitet… bedre trænere, - tak! 

Der efterlyses mere aktivitet på træningspladsen, som ser 

ud til igen at være med ”Højslet” som base, og det militæ-
re areal som træningsplads, og medlemmerne ønsker flere 

og bedre trænere på holdet. Om det sker i løbet af året, er 

der ikke noget, der tyder på. I Randers kommer man ikke 

rigtigt med ”på vognen” ved konkurrencerne i området.  

 

Der afholdes dog et unghundestævne i Randers, hvor fru 

Sonja Svanholm rykker op i patruljeklassen.  
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60 tilmeldte til 3 mdr. holdet! 

Samtidig afholdes der i foråret 3. mdr. kursus, hvor der er 

tilmeldt 60 hunde. En ordentlig mundfuld for 3 trænere. 

Desværre mister man atter mulighederne for at træne på 

det militære areal, og man må, med formandens ord ”kla-
re os med det, vi kan få, og få det bedste ud af det”. Svend 

Mouritzen ønskede ikke genvalg til formand og efter 

skriftlig afstemning, kom bestyrelsen til at se sådan ud: 

 

Formand Vagn Borup 

Kasserer  Svend Mouritzen 

Sekretær  H.J. Rolandsen 

Bestyrelsesmedlemmer Niels Jørgen Pedersen  

Torben Nielsen  

Suppleant til bestyrelsen Arne Witting 

 

I forbindelse med en varslet kontingentforhøjelse fra 
Landsforeningen, drøftede man kontingentet og blev 

enige om en forhøjelse således, at det fra næste år skulle 

være på 150,00 kr. Ved samme generalforsamling over-

rækker C.L. Brask, på vegne af Sonja Svanholm, et tinfad 

til foreningen, der skal bruges som vandrepræmie, men 

med den klausul, at den kun kan vindes af en civil hunde-

fører. 1. gang vandrepræmien udsættes, skal være ved 

kåringen af hundene på det kåringshold, som Sonja Svan-

holm er træner for, hvor den hund, der opnår flest point i 

kåringen, skal have fadet til opbevaring. 

 

1978 
KLUBLOKALE- PROBLEMER 

I foråret 1978 er foreningen uden klublokale. Foreningens 

inventar henstår stadig på ”Højslet”, og man søger en 
ordning med Erik Søby om dette. Sandsynligvis har ophø-

ret af klublokale på ”Højslet” at gøre med det forhold, at 

der ikke længere kan trænes på det militære øvelsesområ-

de. 

 

Man ser i stedet ud til at have fået træningsmuligheder på 

”Dyrskuepladsen” på Jomfruløkken, og bestyrelsen er i 

gang med at forhandle med Randers Kommune om evt. at 

leje en ejendom på Hadsundvej, ved 4 km. stenen. Ejen-

dommen skulle blive ledig 1. juni 1978. 

 

Grillfest på ”Højslet”… - opvisninger 
Den 28. juli 1978 holder Sonja Svanholms kåringshold en 

fest på ”Højslet”, hvor man også inviterede det netop 

afsluttede 3. mdr. hold. Festen bliver en stor succes og 

giver et overskud på 547,55 kr. som Torben Nielsen over-

rakte kassereren som gave fra festkomiteen. Dette skulle 

blive starten på en lang række fantastiske grillfester på 

”Højslet” i de følgende år. 

 

Man begynder også at give opvisninger igen og det er en 

stor succes. 

 
 Dobbelt spring fra opvisning på Dyrskuepladsen 

 

Nyt klubhus… nu er der gang i foreningen 

Det ser ud til, at man efter sommerferien i 1978 har fået et 

nyt klubhus - kommunens hus på Hadsundvej. 

 

Møblerne bliver nemlig flyttet fra ”Højslet” til det nye 

klubhus. Samtidig ser det ud til, at det lysner med hensyn 

til arealer. Foreningen har fået lov at anvende nogle area-

ler ved et gartneri i Klørup og samtidig fået tilsagn om, at 

måtte benytte nogle marker hos en landmand på Viborg-

vej 249, hvad der jo passer fint, da det er i nærheden af 
Klørup. Oven i købet viser det sig, at lodsejerne ikke vil 

have betaling for brugen af arealerne.  

 

Man holder også filmaften, dyrlægeaften og starter på nye 

aftenkonkurrencer, så det ser ud til, at der igen er ved at 

komme godt gang i foreningen. Der er deltagere i udtagel-

serne til Landstævnet og Niels Jørgen Pedersen kommer 

med i patruljeklassen for sek. 1 og får en 8. plads med 

hjem.   

 

Man har tilsyneladende også fået kåret hunde. Der tilmel-

des to hunde til Unghundestævnet i Viborg den 
26.11.1978 Torben Nielsen og Lisbeth Bundgaard.  

I efteråret 1978 er der igen kåring i Randers og her får 

man tre hunde kåret. Gunni Nielsen, Carl Chr. Brix og 

Arne Vitting. 

 

Kontingentet igen og igen 

På generalforsamlingen bliver der diskussion om kontin-

gentets størrelse, idet man sidste år lavede en forhøjelse, 

for at kunne betale evt. leje af arealer. Da disse nu er 

gratis, kommer der et ønske fra sektion 1 om at nedsætte 

kontingentet igen. Dette medfører, at der er tre sek. 1’ere, 
der melder sig ud i protest mod kontingentforhøjelsen.  

 

På generalforsamlingen bliver man dog enige om et kom-

promis, idet man fastholder kontingentet, men at der så til 

gengæld fra foreningens side betales startpenge til kon-

kurrencer. 
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STANDHALS 

På denne generalforsamling er det første gang, der offici-

elt er tilkendegivelser om udgivelse af et klubblad.  

Sekretæren skal prøve at samle materiale og sørge for 

udgivelse i samarbejde med andre bestyrelsesmedlemmer. 
 

1979 
ET GODT ÅR 

1979 ser ud til at have været et godt år for foreningen. Der 
afholdes 3. mdr. kurser både forår og efterår, og man 

drøfter, om man skal anvende en anden metode m.h.t., 

hvilke hunde der kan gå videre i foreningen efter endt 

kursus. Der opnås enighed om, at man i stedet for at have 

den enkelte oppe til prøve, vil forsøge at bedømme ud fra, 

hvordan det er gået under hele kurset således, at den hund, 

der egentlig ikke er særlig god, men måske bare ”har en 

heldig dag” og kommer med, medens den gode, stabile 

hund der er uheldig på dagen, ikke kommer med.  

 

Der kommer også flere hunde i patruljeklassen, Randers 

deltager i natøvelser og fællestræning på ”Djursborg” 
ligesom der afholdes interne konkurrencer, hvor de van-

drepokaler, der tidligere var givet til foreningen, nu kom-

mer i spil. 

 

Festerne glemmes heller ikke.  
Grillfesten på ”Højslet” afholdes den 1.9.1979 og i no-

vember holder man fest med stor tilslutning i Lem For-

samlingshus. Festen bliver en stor succes, men giver et 

større underskud end sidste år. Bestyrelsen er dog tilfreds, 

men vil nok sætte prisen lidt op til næste år. 50 kr. for 

deltagelse var nok for billigt.  
 

Oberst Erichsen er velvilligt indstillet 

Man har igen kontakt til Oberst Erichsen på kasernen for 

at forsøge at få tilladelse til at træne på det militære øvel-

sesterræn. Obersten er velvilligt indstillet, men vil gerne 

have en skriftlig ansøgning fra foreningen, hvorefter man 

vil se positivt på sagen. 

 

1980 
NIELS JØRGEN PEDERSEN SOM FORMAND 

Året 1980 starter med generalforsamling på Politigården 

den 15. januar, hvor der både skal vælges ny formand 

samt udskiftninger til bestyrelsen. 

 

 
 

 

 

 

 

Den nye bestyrelse der skal lede foreningen i 80’erne 

bliver: 

 

Formand Niels Jørgen Pedersen 

Kasserer Svend Mouritzen 
Sekretær Torben Nielsen 

Bestyrelsesmedlem Arne Vitting 

Bestyrelsesmedlem Gunni Nielsen 

Suppleant Lisbeth Bundgaard 

 

Synliggørelse i det offentlige rum 
Denne bestyrelse ser ud til at have masser af nye kræfter 

og initiativer, og allerede de første bestyrelsesmøder er 

fyldt med nye tiltag. Man fastholder kontakten til kaser-

nen for at få flere arealer, og der satses på flere kursister 

på holdene bl.a. via 2 spaltede annoncer med foreningens 

logo, ligesom der skal fremstilles en folder til kursisterne, 
så de kan se, hvad der skal ske. Der bliver trykt klister-

mærker og T-shirts med foreningens bomærke på.  Man 

arbejder også videre med at udgive et foreningsblad, der 

skal udkomme 4 gange om året, og indeholde oplysninger 

om foreningen samt indlæg fra medlemmerne. 

 

Så er STANDHALS på gaden 

Så vidt det vides, udkommer det første nummer i maj 

måned 1980 med Lisbeth Bundgaard og Torben Nielsen 

som redaktører. Bladet indeholder også annoncer, der 

skulle hjælpe med til, at bladets økonomi løber rundt. Det 
første nummer indeholder en omfattende beskrivelse af 

træningsarealerne, fortrinsvis på kasernens øvelsesområ-

de, som man igen har fået tilladelse til at anvende, dog 

med nogle restriktive regler, som formanden indtrængen-

de anmoder om, bliver overholdt, da man ellers kan risi-

kere at miste området igen. Der reklameres også for fæl-

lestræningen på Djursborg, der tilsyneladende var en stor 

succes i 1979 og som i de kommende år forbliver en fast 

og god tradition, som mange har gode minder fra. 
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Oprykningsholdet startes 

Efter sommerferien 1980, startes et nyt initiativ i forenin-

gen, man opretter et oprykningshold (ordet ”motionshold” 

er oppe, men bliver nedstemt som værende lidt for ”do-

vent”) Et hold hvor de, der måske ikke har så meget tid til 
at træne, eller måske på grund af manglende papirer på 

hunden, eller noget helt andet, ikke kan se frem til kåring, 

alligevel kan træne og bevare kontakten til foreningen.  

 

Holdet skal også være indgangen til at komme på det 

egentlige kåringshold. Man laver også den regel, at alle 

hunde skal have en udvidet ansvarsforsikring (noget som 

vi i dag anser som en selvfølge, når der trænes med figu-

ranter), idet der havde været et uheld, hvor en figurant var 

blevet skadet og måtte sygemeldes.  

 

Allerede her i de første numre af Standhals, genkender vi 
et hjertesuk, der skal følge alle kommende redaktører af 

klubbladet fremover, nemlig, at der mangler indlæg fra 

medlemmerne til bladet. Det ser dog ud til, at redaktører-

ne bliver hørt, for allerede i det næste blad er der faktisk 

en del indlæg fra forskellige.  

 

Klublokale på ”Højslet” 

I efteråret 1980 får man også etableret det kommende 

klublokale på gården ”Højslet”, som i de næste mange år, 

vil blive hjemstedet for foreningen. Det bliver Torben 

Støvring, der kommer til at stå for istandsættelsen. Året 
slutter med en natøvelse i Silkeborg, den 28. november, 

hvor der er faldet store mængder af sne. Næste morgen er 

der en afslutningsprøve på lydighedsholdene med en 

temperatur godt under frysepunktet. Foreningsmæssigt 

virker det, som om det har været et godt år. 

 

 
Klublokalet på ”Højslet” – Kalle fortæller med Kirsten Ditlev som 

tilhører 

 

1981 
ET GODT ÅR 

Foreningsåret 1981 ser ud til at starte officielt med indvi-

elsen af det nye klubhus på ”Højslet” lørdag den 21. fe-

bruar 1981, hvor foreningen er vært ved kaffe med brød. 

Generalforsamlingen afholdes på Politigården med bare 

16 fremmødte medlemmer.  

 

Det første hvalpehold 

Arbejdet fortsætter i foreningen med opstart af hold, start 
af lydighedskurser, og som noget nyt har Lisbeth Bund-

gaard og Torben Nielsen startet et hvalpehold, og det ser 

ud til, at det er en stor succes.  

 

LANDSSTÆVNE - LANDSVINDER 

Man afholder de sædvanlige konkurrencer, men ved udta-

gelserne til Landstævnet kommer formanden i Randers 

Pa. Niels Jørgen Pedersen med i Kriminalklassen. Ved det 

senere afholdte Landsstævne i Svendborg, bliver Niels 

Jørgen og ”Bjørn” landsvindere i kriminalklassen. Det er 

første gang i mange år, at foreningen i Randers har en 

landsvinder, så der bliver naturligvis stor glæde over 
resultatet.  

 

 
Pa. Niels Jørgen Pedersen og ”Bjørn” 

Formanden konstaterer i årets sidste nummer af klubbla-

det ”Standhals”, at det har været et godt år for foreningen, 

og man ser frem til at starte med træningen igen i 1982, 

alt afhængig af vejret. 

 

1982 
ÅRET HVOR DER VAR KULDE REKORD 

Måske var det godt, at man tog det forbehold, for denne 

vinter blev den koldeste i mands minde, januar måned 

satte kulderekord med minus 31,2 graders frost. 3. mdr. 
lydighedsholdene bliver først startet op i april måned 
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1982 og hvis man skal dømme efter billederne, har det 

stadig været hundekoldt, da de 48 kursister startede på 

dyrskuepladsen. Der bliver også afviklet hvalpehold, hvor 

der er 12 hvalpe tilmeldt, så det går godt med de eksterne 

kurser. 
 

  
   3 mdr. lydighedshold 
 

Venskabskonkurrence med Grenå 

Det er også i 1982 at venskabskonkurrencen med Grenå 

bliver startet. Man har jo tidligere i foreningens start haft 
en amtskonkurrence, hvor man konkurrerede med Aarhus 

og Grenå afdelinger. Denne ophørte, nok primært fordi 

Aarhus folkene ikke havde tid og Grenå på det tidspunkt 

ikke altid kunne stille med hunde til konkurrencen.  

 

Nu starter man imidlertid op igen med konkurrencen 

mellem Grenå og Randers, og der kæmpes om en vandre-

pokal udsat af Dagbladet Djursland og Randers Amtsavis. 

Reglerne var nogenlunde som i dag, hvor hver forening 

må stille med 4 hunde. De hunde der stilles med til den 

første konkurrence er 2 ukårede og 2 kårede hunde og 
Randers løber med sejren i forårets konkurrence da de 

opnår 622,6 point mod Grenås 576,0 point. 

 

 
Det vindende hold fra Randers 

 

Familiedag og grillfest på ”Højslet” 

I slutningen af juni måned får man arrangeret en ”familie-
dag” på ”Højslet” og på det militære øvelsesterræn. Nogle 

af øvelserne foregår ved, at der bliver byttet hundefører 

således, at det er den i familien, der IKKE normalt træner 

med hunden, der er hundefører den dag. Det giver ifølge 

referaterne nogle rigtig sjove oplevelser, med hunde der 

skal dækkes af, medens FØREREN skal springe over 

brættet, udklædning af hunde, balancegang på bom over 
vandløb og meget mere. Det øser ned på dagen, men alle 

tager det med godt humør og får en festlig eftermiddag ud 

af det. Om aftenen afholdes der grillfest på ”Højslet” og 

det er her første gang, man forsøger sig med hele lam, 

hvilket skal blive traditionen i de næste år.  

 

 
Familiedag, den nydelige unge mand nederst til venstre er Torben 

Støvring 

 

Sek. 2 hund i kriminalklassen 

Det går også godt med den mere seriøse træning. Ved 

udtagelsesstævnet i Viborg opnår Christian Lund og Zeus 

208 point, hvilket giver den sidste halve oprykning til 

kriminalklassen. Det er så vidt jeg kan se første gang i 

flere år, at det lykkes Randers afdelingen af få en sek. 2 

(civil) hund op i den næstbedste række.  
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Udover flere kåringer og oprykninger til patruljeklassen, 

begynder klubben at have flere sek. 2 hunde, der kan være 

med i konkurrencer. Anden afdeling af venskabskonkur-

rencen med Grenå afholdes i Randers og efter en hård 

dyst bliver Randers vinder af både gruppe 1 og gruppe 2, 
samt vinder af holdkonkurrencen, og kan dermed, med 

sejren fra foråret i Grenå, som den første forening få en 

andel i Vandrepokalen.  

 

Natøvelse  
Randers afholder i dette år områdets NATØVELSE for 

første gang. Det bliver en succes, dog med det forbehold, 

at der er en figurant fra Randers, der bliver bidt temmelig 

slemt i benet. Fra Randers bliver bedste placering på 

hjemmebanen Karl Chr. Brix og ”Vaks” der bliver nr. 2 af 

11 hunde. Et flot resultat. 

 

 
  Karl Christian Brix og ”Vaks” 

 

Afslutning på 3. mdr. kursus – en blandet forsamling 

3 mdr. lydighedskurserne afsluttes, og det ser ud til, at der 

er mange, der består, og dermed får mulighed for at fort-

sætte som medlemmer i foreningen. Et af kurserne, Tor-

ben Støvrings hold, har bl.a. 7 rottweilere, 2 skt. Bern-

hardts hunde, 2 boxere, 2 labrador, 2 blandede og sidst 
men ikke mindst en mellemschnauzer. Der har været 

noget at arbejde med. Ikke desto mindre lykkes det, at få 

8 hunde klar til prøven og få de 5 igennem nåleøjet med 

bestået eksamen. Foreningen har ved udgangen af 1982, 

54 medlemmer og det går godt. Der er overskud på regn-

skabet, og alle virker til at være glade. 

 

1983 
ET TRAVLT ÅR… 

Det nye år indledes med et bestyrelsesmøde allerede den 

20. januar, hvor man aftaler forårets lokalkonkurrencer, 
der skal afholdes, nemlig Sonjas Vandrepokal, Politime-

sterens Vandrepokal og venskabskonkurrencen med Gre-

nå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

                     Sonjas Pokal 

 

Sonjas Pokal vindes igen af Carl Chr. Brix med ”Vax”, 

der dermed sikrer sig pokalen som ejendom, idet det er 

tredje gang Carl Chr. vinder konkurrencen. Ved den 

kommende generalforsamling udsætter Sonja Svanholm 

en ny pokal, dog med den klausul, at den skal vandre, til 

den er overtegnet, og derefter udleveres til den, der har 
vundet flest gange.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Sonja Svanholm og Sven Mouritzen 
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20 hvalpe og 60 hunde til lydighed 

Indskrivningen til forårets hvalpe og lydighedshold bliver 

helt overvældende. Der indskrives 20 hvalpe og 60 hunde 

til 3 mdr. kurset, og man må sige nej til flere interessere-

de. Der oprettes et hvalpehold og fire 3 mdr. hold. 
 

Man har rigtig godt styr på logistikken og på foreningen i 

det hele taget i denne periode. 

 

Der er etableret Bladudvalg, Festudvalg, Konkurrenceud-

valg og udnævnt en kantinebestyrer, og der er en stab af 

instruktører og hjælpeinstruktører på 14 mennesker. 

 

Bystævner afholdes 

Foråret bliver i det hele taget en vældig travl periode. 

Randers skal afholde både Unghundebystævne og Elite-

hundestævne for området. Heldigvis får man tilladelse til 
at benytte skovene omkring Støvringaard og ligeledes 

markerne her omkring og man lejer sig ind i Albæk For-

samlingshus, der bliver hovedstandplads. Der er 18 hunde 

til Unghundebystævnet og Randers bliver samlet nr. 3 ved 

Benny Degn m/Otto og Thorkild Schnell og ”Alpha”. Ved 

Elitehundestævnet er 16 hunde tilmeldt fra hele området, 

og her bliver formanden i Randers Niels Jørgen Pedersen 

m/Bjørn vinder af konkurrencen.  

 

 
  Elitehundestævne - Niels Jørgen Pedersen, Randers, 2. fra højre 

 

5 hunde kåres i Randers 
Foråret byder også på kåring i Randers. Der har kørt et 

kåringshold under ledelse af Svend Mouritzen og den 

1.6.1983 er hele holdet på 5 personer med hunde klar til 

kåring. Man starter med skoledressur og spor på arealerne 

ved ”Højslet” og kører derefter til Støvringgaard skovene, 

hvor rondering og stop bliver afviklet. Alle 5 hunde 

kommer igennem kåringen og pointtallene er to på 100 

point, to på 99 point og en på 95 point. Alle er godt til-

fredse og det er første gang i lang tid, at man har haft et 

helt kåringshold, der har fulgtes ad og er blevet kåret 

sammen. Dette giver selvfølgelig også et ekstra sammen-

hold omkring denne gruppe, der kommer til at få betyd-

ning for foreningen i mange år frem. Efterårets indskriv-

ning til 3. mdr. lydigheds hold ender på 36 hunde, hvilket 

får det til at lyde et lettelsens suk fra flere trænere, der har 

følt sig noget hængt op i forårssæsonen. 

 

Konkurrencer…  

Randers er repræsenteret ved landsudtagelserne i alle tre 

klasser, nemlig med Svend Aage Holt i patruljeklassen, 

Christian A. Lund i kriminalklassen og Niels Jørgen Pe-

dersen i vinderklassen. Det bliver dog kun Niels Jørgen, 

der kommer med til Landstævnet med hund og bliver nr. 

4 i vinderklassen, men igen er det nyt, at Randers afdelin-

gen kan stille hunde i alle tre klasser til udtagelserne, så 

det går den rigtige vej med konkurrencehundene. 

 

Man stiller også med 4 hunde til unghundestævne, dog 

uden de store resultater, samt der afholdes forskellige 
lokalkonkurrencer, herunder en ny konkurrence for moti-

onsholdet, hvor der deltager 11 hunde.  

 

Det lykkes også at afholde en efterårsfest med over 40 

deltagere, med rosende omtale i bladet efterfølgende. 

 

Man får også fremstillet 

et nyt maskinbroderet 

emblem til påsyning, der 

sælges for 30 kr. pr. styk 

via kassereren. Alt i alt 
har det været et godt år 

for foreningen med man-

ge gode resultater. med-

lemstallet er ved årets 

udgang 64. 

 
 

1984 
DE GODE TAKTER FORTSÆTTER 

De gode takter synes at fortsætte i 1984. Foreningen er 
stadig repræsenteret ved stort set alle arrangementer i 

området, og har også fortsat god tilgang til 3 mdr. kurser-

ne og hvalpekurserne.  

 

Det første æresmedlem 

Idet foreningens revisor Sigvald Jensen gennem mange år 

bliver 75 år, og som tak for indsatsen gennem årene (Sig-

vald har været med helt fra 40’erne) udnævnes han til 

lokalt æresmedlem af Randers Politihundeforening.  

 

Bystævne med afbud 
I april er der bystævne for unghunde i Thisted. Randers 

deltager med Thorkild Schnell og ”Alpha” og Torben 

Støvring og ”King”. Sidstnævnte kommer med på et af-

bud, men det viser sig at være en god beslutning, idet 

Torben og ”King” bliver dagens topscorer med Thorkild 
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og ”Alpha” på andenpladsen. Randers bliver således en 

overlegen vinder med samlet 334,7 point mod nr. 2 Vi-

borgs 306,6 point.   

 

Hundens Dag - opvisning 
En del af foråret og forsommeren går med at forberede 

landsudtagelsen i kriminal- og vinderklassen, der skal 

foregå i Randers. Herudover deltagelse i Randersugen, 

hvor der i år bliver en speciel ”Hundens Dag” med optog 

gennem byen af de forskellige hundeforeninger, desuden 

er der forskellige stande og opvisninger på dyrskueplad-

sen. Randers PH deltager her med stor succes og høster 

meget bifald for opvisningen på dyrskuepladsen. Over-

skuddet til hver hundeforening bliver dog begrænset, 

nemlig 80 kr. til hver forening. Foreningerne enes dog om 

at videregive beløbet til ”Dyrenes Beskyttelse”. 

 

Nye kåringsregler 

Der kommer også i dette år nye kåringsregler, som man er 

spændte på at skulle arbejde med. Der fortsættes også 

med deltagelse i både lokalkonkurrencer og områdekon-

kurrencer, hvor foreningen er pænt repræsenteret.  

 

Den årlige familiedag bliver også afholdt. Også somme-

rens grillfest var en stor succes med 2 hele grillstegte lam, 

pølser og spareribs m.m. Festen foregik som sædvanligt i 

Søby’s store maskinhus, der var ryddet og pyntet til lej-

ligheden. 
 

Landsstævnet 1984 

Udtagelserne for de civile hunde til Landsstævnet gav 

desværre ingen Randers hunde adgang.”Politi’erne” kla-

rede sig bedre. Niels Jørgen og Bjørn vandt udtagelsen i 

vinderklassen Aarhus i, men får ikke point nok til at del-

tage med hund, - men i stedet som dommer. I patrulje-

klassen blev Karl Erik Krogh og Andros nummer et i 

udtagelsen, medens Kaj Drejer og ”Zeto” blev nr. 2.  

 

På landsplan var det desværre kun Karl Erik og Andros, 

der kom med til Landsstævnet på Rømø, hvor parret op-
nåede en 5.plads. Som et lille kuriosum kan nævnes, at 

der kom besøg fra Randers til Rømø, da en lille flok sup-

portere pludselig fandt på, at man skulle køre til Lands-

stævne om søndagen.  

 

Lydighedshold… med egen avl 

I november afslutter man 3 mdr. holdene med en prøve, 

hvor 18 hunde stiller op. Her er der en lidt sjov ting, nem-

lig at 4 af de 18 hunde er hvalpe efter 2 af foreningens 

konkurrencehunde nemlig Thorkild Schnells tævehund 

”Alpha” og formandens tjenestehund Bjørn, så man har 
nu noget af egen avl i foreningen.  

 

Også motionsholdets konkurrence har mange deltagere. 

Den 1.12.1984 er der 13 deltagere i ”motionskon-

kurrencen”, dervindes af Ove Bagger og ”Rikko” med 91 

point. Formanden afslutter året med at konstatere, at det 

har været et godt år for foreningen med masser af gode 

resultater,- og en fremgang til 79 medlemmer, og alle ser 

frem til 1985, hvor foreningen kan fejre sit 50 år jubilæ-
um. 

 

1985 
50 ÅRS JUBILÆUM 
Efter vinterpausen 84/85 starter man med generalforsam-

ling på Politigården i Randers. Foreningens sekretær 

gennem de sidste 7 år, Torben Nielsen ønskede ikke gen-

valg og som nyt bestyrelsesmedlem vælges den tidligere 

suppleant Svend Aage Holt, medens Karl Chr. Brix væl-

ges som suppleant. Alle valg foregår enstemmigt og uden 

modkandidater. Der er mødt 28 medlemmer til general-

forsamlingen inkl. bestyrelsen. Lidt skuffende når man 

tager i betragtning, at medlemstallet er på næsten 80 men-

nesker. 

 

 
Fra venstre: Sven Mouritzen, Niels Jørgen Pedersen, Thorkild 

Schnell, Svend Aage Holt, Lisbeth Bundgaard og Karl Chr. Brix 

 

Når det gælder aktiviteterne på træningspladsen, ser det 

imidlertid ikke ud til, at der er mangel på fremmøde. Der 

trænes flittigt og til Sonjas Pokal stiller der 13 hunde fra 
kåringshold til og med patruljeklasse. Ved unghunde-

bystævnet i Odder hjemfører Randersholdet, der består af 

Brian Jensen med ”Djengis” samt John Dybdahl med 

”Ydon” en flot andenplads, kun 5 point efter vinderen. Til 

elitehundestævnet er der 5 kandidater, der vil med, så her 

må man lave en udtagelseskonkurrence for at finde de to 

hunde, der skal med. Det bliver Kaj Drejer med ”Zeto” og 

Niels Jørgen med ”Bjørn”, der efterfølgende sætter sig på 

hhv. første og andenpladsen og således sikrer Randers den 

totale sejr. 

 

Der er også gang i lydighedsholdene. Inden sommerferien 
går der 21 hunde op til prøven og de 10 består. Der er 

grillfest den 1.6. 1985 og at dømme efter billederne, har 

det været sjovt, både før, under og efter festen. Der bliver 

blandt andet fremstillet nogle specielle øl med etiketter af 

to af festudvalgets medlemmer, John Storgaard og Hans 

Gregersen. Inden grillfesten var en del af medlemmerne 
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bl.a. til bryllup i Assentoft. Brudeparret kom senere på 

aftenen forbi grillfesten på ”Højslet” for at sige tak for 

den flotte spalier, af hunde med førere ved kirken. Moti-

onsholdets konkurrence den 17.6.1985, hvor der deltager 

10 hunde, afslutter foråret sæson. 
 

Nu går det stærkt 

Formanden må efter sommerpausen konstatere, at det går 

rigtig stærkt i Randers PH. 

 

Der er startet 27 hvalpe på hvalpeholdet og 45 hunde på 

lydighedskurset, og der er fyldt op på motionsholdet. 

Kåringsholdet mangler et par stykker og på konkurrence-

holdet svigter det officielle fremmøde lidt. Formanden 

mener, at det måske kan skyldes, at det jo er de samme 

mennesker, der skal træne holdene og alligevel også træne 

med deres egne hunde. En problematik, som man kommer 
til at høre meget mere om i årene, der kommer. 

 

Der er også opgaver nok at tage fat på efter sommeren. 

Foreningen skal have 5 medlemmer på hhv. dommer- og 

lokaldommerkursus, der skal afholdes ”Hundens Dag” i 

forbindelse med Randers ugen, og inden denne havde 

man, for øvelsens skyld, to opvisninger med programmet 

fra Hundens Dag, hhv. ved en sportsfest i Ålum og ved et 

børnedyrskue i Mellerup.  

 

Familiedagen på ”Højslet” var som sædvanligt vellykket. 
Man havde i år fundet på en ny leg, tovtrækning mellem 

to hunde der havde fat i hvert sit ærme, der var for bundet 

med en snor. Særdeles underholdende for tilskuerne og 

udført med meget energi af hundene.  

 

Udtagelser i kriminalklassen og patruljeklassen i Randers 

og endelig er der masser af planlægning omkring 50 års 

jubilæet. Udtagelserne gik for sek. 1’s del rigtig godt, idet 

de tre hunde der var tilmeldt, nemlig Niels Jørgen Peder-

sen med ”Bjørn” i vinderklassen, Karl Erik Krogh med 

”Andros” i kriminalklassen og Kaj Drejer med ”Zeto” i 

patruljeklassen alle tre kvalificerede sig til deltagelse i 
landstævnet.  

 

I sek. 2 havde Randers kun 1 hund med i udtagelsen i 

patruljeklassen, nemlig Thorkild Schnell og Alpha, der 

med 204,5 point fik en halv oprykning til kriminalklassen, 

men desværre ikke nok til en plads ved landsstævnet. 

 

3 deltagere til landsstævne 

Ved selve landsstævnet, der foregik ved Karrebæksminde 

på Enø blev Niels Jørgens ”Bjørn” desværre skadet på 

den første konkurrencedag, og måtte udgå. Kai og ”Zeto” 
blev nr. 10 i patruljeklassen og Kalle (Karl Erik) blev nr. 

6 i kriminalklassen, så der blev ingen landsvindere til 

Randers i denne omgang.  

 
Fra venstre: Niels Jørgen Pedersen og ”Bjørn”, Kaj Drejer og ”Zeto” 

og Karl Erik Krogh og ”Andros”. 

 

Alle var dog enige om, at det trods alt havde været et godt 
Landsstævne. Efteråret fortsætter med de sædvanlige 

konkurrencer og aktiviteter. Randers deltager bl.a. i natø-

velsen med to tredjepladser til følge (det var dengang, der 

var så mange hunde med, at man kørte på to baner).  

 

Ved efterårets lydighedsprøve deltager der 15 hunde, og 

de 8 består og kan gå videre i foreningen.  

 

Jubilæums festligheder 

Noget af det vigtigste i dette efterår var naturligvis for-

eningens 50 års jubilæum. Om formiddagen var der re-
ception på Politigården i Randers. Det blev noget af et 

tilløbsstykke med ca. 150 besøgende, heriblandt byens 

borgmester samt politimesteren. Foreningen modtog et 

væld af gaver. 

 

 
  Formand Niels Jørgen Pedersen 

 

Gallafest 

Om aftenen var der gallafest på Hornbæk Kro. Et arran-

gement, der havde været under forberedelse i lang tid, og 
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som blev en stor succes, med taler af forskellige med-

lemmer, bl.a. foreningens æresmedlem Sigvald Jensen, 

der kom ind på træningsvilkårene i 40’erne og 50’erne.  

 

Der var ca. 90 mennesker med til festen, og der blev bl.a. 
i anledning af jubilæet udgivet et jubilæumsskrift, der 

omtalte nogle af de mange hændelser, der havde været i 

foreningens første halvtreds år. 

 

 
 Æresmedlem Sigvald Jensen indstifter en ny pokal, der overrækkes 

foreningens formand Niels Jørgen Pedersen 

  

Jubilæumskonkurrencer 

I forbindelse med jubilæet var der den 30.11.1985 arran-

geret en jubilæumskonkurrence, hvor 25 hundeførere, 

fordelt på 6 hold skulle konkurrere. Det blev en morsom 
øvelse, hvor der forekom en del ting, som ikke normalt er 

med i øvelser, bl.a. spørgsmål som: ”Hvor mange gange 

trækker en hund vejret i minuttet?”, eller: ”Hvis du skal 

søge med din hund i to lader, én med hø og én med halm, 

hvor vil du så begynde”? 

 

Jubilæumsåret sluttede med motionsholdskonkurrencen, 

der blev afviklet i snestorm med 12 hunde og førere. 

Trods det barske vejr blev det en god konkurrence, der 

endte med en sejr til Gunnar Bach og rottweileren ”Sado”. 

Medlemstallet i 1985 er ca. 100 medlemmer. Hvilket er 

det største tal, der hidtil er set i Randers PH i nyere tid. 

 

1986 
LIVET GÅR SIN GANG 

Traditionen tro starter foreningen op med bestyrelsesmø-
der og generalforsamling i 1986. Man prøver dog at få 

styr på de forskellige konkurrencer, og i maj nummeret af 

”Standhals” er der indrykket specifikationerne for de fire 

vandrepokaler der er i foreningen, nemlig: Politimesterens 

Vandrepokal, Grenå Politihundeforenings Vandrepokal, 

Sonjas  Vandrepokal med  følgepokaler,  Sigvald  Jensens  

 

Vandrepokal samt Aarhus Politihundeforenings Vandre-

pokal.  

 

I samme blad er der en ny serie, hvor en hundefører for-

tæller om sin hund og præsenterer denne.  
 

Besøg på flyvestation Karup 

I maj måned arrangerer Svend Aage Holt en tur til Flyve-

station Karup, hvor man ser, hvordan de træner deres 

hunde og hvilke faciliteter de har. Det bliver en spænden-

de aften.  

 

Motionsholdets afslutning 

Ved forårets afslutning og bedømmelse af lydighedshol-

dene er der 13 hunde, der består og tilbydes medlemskab 

af foreningen.  

 
I afslutningen på motionsholdet er der i alt 14 deltagere, 

og Ole Nielsen (Taxa Ole) vinder med ”Ausa”. Laust 

Jacobsen, der har overtaget hunden ”Theis” fra Pia (hans 

kone) bliver nr. 2, og mon ikke det bl.a. er der, grunden 

lægges til karrieren i hundepatruljen, der år senere slutter 

med den i Danmark verdensberømte politihund ”Quato” 

der optræder på alle Danmarks TV skærme i en periode.  

 

I samme konkurrence er der 8 hunde, der har fået point 

nok til kåringsholdet, så det bliver et stort kåringshold, 

der skal starte efter sommerferien. 

 

Landsstævne med deltagelse i alle 3 klasser 

Ved udtagelseskonkurrencerne til Landsstævnet får Ran-

ders hunde med i alle tre klasser, idet Karl Erik Krogh 

(Kalle) og ”Andros” kommer med i Vinderklassen, Kaj 

Drejer og ”Zeto” kommer med i kriminalklassen.  

 

De to hundeførere er fra Randers Politis Tjenestehundeaf-

deling. Endelig kommer Thorkild Schnell og ”Alpha” fra 

den civile del af foreningen med i patruljeklassen. 

 

Endelig en civil hund som deltager i Landsstævne… 
Det er første gang i mange år, at Randers Politihundefor-

ening har en hund fra den civile afdeling med til Land-

stævne, og det bliver starten på en udvikling, der betyder, 

at man fremover vil se flere civile Randers hunde ved 

landsstævnerne. Hundeførerne fra Randers opnår følgende 

placeringer ved Landsstævnet i Aarhus:  

 

Kalle med ”Andros” bliver nr. 6 i Vinderklassen, Kaj med 

”Zeto” bliver nr. 8 i Kriminalklassen og Thorkild med 

”Alpha” bliver nr. 5 i Patruljeklassen. Altså desværre 

ingen landsvindere i år til Randers PH.  
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         Fra venstre: Karl Erik Krogh og ”Andros”, Kaj Drejer 

         og ”Zeto”, og Thorkild Schnell og ”Alpha”. 

 

Det går jo godt 

Ved venskabskonkurrencen mod Grenå, hvor sidste afde-

ling afholdes søndag den 19.10.1986 i Grenå, lykkedes 
det dog Randers holdet at lave så mange point, at Ran-

ders, for første gang siden 1982, kunne tage pokalen hjem 

for året. Også ved årets natøvelse gik det godt for Ran-

ders. Der stilles med to hunde, der kører på hver sin ring 

(det var dengang, da der var mellem 18-20 hold med til 

natøvelserne) og Brian Jensen med ”Djengis” (en halvsø-

ster til ”Alpha”) bliver en flot nr. 3 på sin bane kun slået 

af to tjenestehunde, og Thorkild Schnell og ”Alpha” bli-

ver nr. 1 på deres bane med næsten 20 point ned til nær-

meste konkurrent. 

 

Festudvalget ser også ud til at fungerer perfekt. Der bliver 
i hvert fald afholdt en efterårsfest, lørdag den 11.oktober i 

”Fjordens Klublokale” lige ved bådehavnen. Det bliver et 

brag af en fest, med masser af god mad, som festudvalget, 

speciel John Storgaard” har stået for og masser af under-

holdning, dans og sjove indslag. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
            Nu skal der krammes 

Nye træningsarealer… 

1986 bliver også året, hvor man tager nye træningsområ-

der i brug, idet foreningen har fået stillet nogle arealer til 

rådighed på Toldbodgade af Randers Kommune - kom-

munen vil sørge for græsslåning. Fra privat side er der 
blevet muligheder for, at der kan trænes i et stykke skov i 

Gimming. Der skal bare ryddes lidt op og fjernes noget 

pigtråd, da der tidligere har gået ungkreaturer i stykket. 
 

1987 
NU ER DER PENGE I KASSEN… 

Året indledes med bestyrelsesmøde i januar, hvor man 

bl.a. gennemgår de punkter, der skal op på generalforsam-

lingen den 4. marts på Politigården i Randers. Referatet 

fra denne generalforsamling, er særdeles detaljeret og 

man kommer her ind på stort set alt, hvad der er sket i 

foreningen i løbet af året. Det ser ud til at have været et 

rigtig godt år for foreningen også resultatmæssigt. Øko-

nomisk går det også godt for foreningen. Der er overskud 

på driften, og formuen er nu på næsten 24.000 kr.  

 

Redaktionen er træt… 

Der kommer også en ny redaktion af bladet ”Standhals”, 

da den siddende, er ved at køre træt. Det er sikkert også 

svært at få stoffet frem, da man i lighed med, hvad der 

også sker i dag virkelig skal være oppe på ”dupperne” for 

at få stof fra medlemmerne. 

 

Den nye redaktion består af: Lone Støvring og Inge og 

John Storgaard. Af bladene fremgår det, at redaktørerne er 

nødt til være kreative for at få stoffet til at række.  

 

Områdets største forening… 
Der er nu så mange medlemmer i foreningen (over 100) at 

foreningen på det tidspunkt er den største i området, og 

der er mange, der vil træne, så man prøver at lave en mere 

struktureret plan over, hvordan de forskellige hold skal 

fungere. Man bygger den op omkring det, der hedder 

”Motionsholdet”, hvor deltagerne på de øvrige hold, bort-

set fra hvalpe- og lydighedshold, kan komme fra eller gå 

tilbage til. 

 

Foreningslivet går sin vante gang uden de store ændrin-

ger. Man deltager i lokalkonkurrencer, udtagelser m.m., 
dog uden de helt store overskrifter.  

 

Natøvelsen i Randers 

afvikles på to baner, hver med 5 forskellige øvelser (der-

for er der også separate præmieringer for hver bane). En 

spændende nat for mange hundeførere. Randers afdelin-

gen er repræsenteret på begge baner og placerer sig pænt, 

dog ikke i præmierækken, medmindre man regner den 

pokal, der er udsat for bedste øvelse med, idet Randers 
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vinder denne for en spændende øvelser, hvori der både 

indgår biljagt, rondering, stop og meget andet. 

 

Opstramning nødvendig 

I årets sidste nummer af ”Standhals” ser det ud til, at der 
er lidt problemer med fremmødet til træning efter det nye 

træningsoplæg. Man ændrer på træningstiderne og forsø-

ger at stramme op omkring træningen. Formanden anmo-

der om mere støtte til træningen på de forskellige hold. 

 

1988 
NYE AREALER MED KLUBHUS PÅ 

Der startes både hvalpehold og lydighedshold op, og til 

forårets lydighedshold (3 mdr. hold) er der næsten 40 

hunde tilmeldt. Træningen foregår på den nye trænings-

plads på Toldbodgade, hvor man også har fået stillet et 

hus op, så der er muligheder for at komme lidt i ly til 

pauserne.  

 

En næsten skæbnesvanger husflytning 

Huset er indkøbt gennem en forbindelse mellem vejfor-
mand Winkler og Niels Jørgen Pedersen, og blev afhentet 

på den gamle losseplads af en lastbil med kran fra Vogn-

mand Ørum. Afhentningen havde i øvrigt nær kostet både 

formand og sekretær livet, idet man havde fået at vide, at 

alle forbindelser til huset var afbrudt, både vand og el. 

 

Da vognmanden imidlertid løftede huset, var der en tyk 

ledning, der sad fast. Niels Jørgen lånte en nedstryger og 

med Thorkild som hjælper, savede han ledningen over. 

Det vil sige, da nedstrygerklingen var nået en stykke ned i 

ledningen, gav det et mægtigt glimt og et knald, og så 
manglede der 10 cm af nedstrygerklingen. Der var 380 

volt på ledningen!!! Puha, heldigvis havde Niels Jørgen 

kun holdt på det isolerede træhåndtag på nedstrygeren, så 

ud over forskrækkelsen, skete der heldigvis ikke noget. 

Huset blev nu sat på lastbilen og kørt ned på Toldbodga-

de, hvor der i forvejen var blevet støbt betonpiller ned i 

grunden, som det kunne stå på. Således fik vi også et 

”reserveklubhus” på Toldbodgade som kunne benyttes til 

3. mdr. holdene. 

 

 
  Klubhuset afhentes på Ørneborgvej 

 
  På Toldbodgade graves der til fundament 

 

Der begynder nu at komme nye og dygtige hunde på 
konkurrenceholdet, der puster, de etablerede i nakken. 

 

Grenå konkurrencens første del bliver således vundet af 

Randers hundene, Brian Jensen med ”Djengis”, Laust 

Jacobsen med ”Theis”, Hans Jørgen Iversen med ”Cero” 

og Kirsten Ditlev med ”Bamse”.  

 

På uddannelsessiden går fint. Foreningen råder nu over 4 

landsdommere og 4 lokaldommere. På konkurrencesiden 

deltager man i bystævnerne og i unghundestævne. I sidst-

nævnte stævne gør en af de nye hundeførere det godt, idet 
Hans Jørgen Iversen med ”Cero” laver 174,8 point uf af 

180 mulige og bliver en fornem vinder af konkurrencen 

mere end 6 point foran nr. 2.  

 

Årets grillfest aflyses! 

Forårssæsonen afsluttes med den traditionelle 3. mdr. 

prøve, hvor der er 18 hunde oppe til prøve og de 10 består 

prøven. Årets grillfest må desværre aflyses pga. manglen-

de tilslutning. Kun 27 har meldt sig og festudvalget har 

krav om mindst 40 tilmeldinger, hvis man skal gennemfø-

re festen. Familiedagen kan dog gennemføres i august 
måned..  

 

Ingen deltagelse i Landsstævnet i år… 

I patruljeklassen har Randers 2 deltagere med, nemlig 

Laust Jacobsen med ”Theis”, der bliver nr. 2 og Brian 

Jensen med ”Djengis”, der bliver nr. 3. Desværre ikke 

med point nok til, deltagelse i Landstævnet.  

 

I kriminalklassen stiller Thorkild Schnell og ”Alpha”, 

men opnår kun 199,9 point. Det er en tiendedel point fra 

oprykning til vinderklassen, hvilket ville have betydet, 

den første sek. 2 hund i vinderklassen i Randers i mange 
år, men desværre glippede det. Deltagelse i landsstævnet 

blev det heller ikke til, så der var ingen sek. 2 hunde med 

fra Randers.  

 

Desværre var der heller ikke nogen af tjenestehundene fra 

Randers, der kom med til Landsstævnet. Ellers fortsætter 

efterårssæsonen med de sædvanlige tiltag. Randers delta-

ger i unghundestævnet, dog uden de helt store resultater. I 

natøvelsen bliver det igen til en førsteplads og en tredje-

plads og modsat 1986 blev det i 1988 Brian og ”Djengis”, 
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der løb med førstepladsen medens Thorkild og ”Alpha”, 

måtte nøjes med tredjepladsen.   

 

Fald i medlemstallet 

Der har i de sidste par år været et fald i medlemstallet, så 
hvor man for nogle år siden var på over 100 medlemmer 

er der ved generalforsamlingen i 1989 nævnt 55 aktive 

medlemmer, 3 passive og 1 æresmedlem. 

 

1989 
Året byder tilsyneladende ikke på de store udfordringer, 

det går som sædvanligt i foreningen. Man deltager i de 

forskellige arrangementer, både lokalt og på område plan. 

Placeringerne ligger jævnt, men uden de helt fine topre-

sultater.  Sommerens grillfest må igen aflyses på grund af 

manglende tilslutning, men det ser ud til at lydighedshol-

dene og hvalpeholdene kører fint.  

 

8 hunde kåres… 

11 hunde består ved forårets afslutning på 3. mdr. holdet. 

Det lykkedes ikke at få deltagere med til landstævnet i 
1989, men man har været dygtige til at få kåret hunde. 

Det bliver til i alt 8 hunde, der klarer kåringen i 1989.  

 

Efterårsfesten bliver gennemført  
primært, fordi nogle af de gamle medlemmer af festud-

valget ikke vil acceptere, at der ikke kan holdes fest, og 

det ender da også med, at festen, der afholdes i beboerhu-

set i Hornbæk, bliver en stor succes.  

 

Standhals kører videre med en ny redaktion, bestående af 

Lone Støvring, Kirsten Ditlev og Anni H. Jensen, og de 
får meget ros for bladet, der stadig udkommer 4 gange om 

året, stadigvæk med hjertesuk over manglende stof. 

 

Den rigtige størrelse… 

Foreningens medlemstal er på 52 aktive og 6 passive 

medlemmer, og man konstaterer på generalforsamling, at 

det nok er den rigtige størrelse for foreningen set i forhold 

til, hvad foreningen kan præstere af instruktører og træ-

ningsarealer. Det lykkedes dog igen Randers afdelingen at 

vinde pokalen hjem til Randers i venskabskonkurrencen 

med Grenå. 

 

Dødsfald… 

Sigvald Jensen, der er æresmedlem i foreningen, og som 

har været med langt tilbage afgår i 1989 ved døden, og 

æres efterfølgende ved generalforsamlingen med minde-

ord. 

 

1990 
INDVIELSE AF KLUBHUS OG TRYLLERI 

Konkurrenceåret 1990 starter med motionskonkurrencen  

 

på ”Højslet” den 10.2.1990. Der er i alt 11 hunde der 

deltager og resultatet bliver at Jørgen Fensmark og ”Bu-

ster” vinder denne konkurrence. 

 

Derefter fortsætter konkurrencerne og lydighedsholdene, 
og der er fuldt hus på hvalpe og lydighedshold. 

 

Klubhuset på Toldbodgade er nu endeligt helt klart, og 

der bliver indvielse den 19. maj 1990. Det er et projekt 

der har taget lang tid, da det blev startet i marts 1988, men 

det har taget tid, fordi alting har skullet gøres via frivillig 

arbejdskraft udover af det normale klubarbejde, og det var 

”Tordenskjolds Soldater”, der mødte op.  

 

Det bliver en festlig eftermiddag med grillpølser, øl og 

sodavand. Grillfesten i 1990 bliver et tilløbsstykke med 

mange deltagere.  
 

 
  Indvielsen af det nye klubhus på Toldbodgade 

 

Til udtagelserne til landstævnet i 1990 har Randers delta-

gere med i næsten alle klasser og i både sek. 1 og 2. Des-
værre er der ingen, der opnår pointtal, der er høje nok til, 

at de kommer med til selve landsstævnet. 

 

Natøvelse med snestorm… og trylleslag 

Randers deltager bl.a. i natøvelsen i Galten, hvor man har 

3 kørehold med. Der er i alt 20 – tyve! hold i gang på 2 

baner a’ 5 øvelser. Randers får en andenplads, en fjerde-

plads og en femteplads så resultatet er godkendt. På vejen 

hjem fra Galten til Randers natten mellem den 23. og 24. 

november 1990, bliver der en voldsom snestorm, og del-

tagerne fra Randers, der følges ad hjem mod Randers, 

overvejer om man skal lade bilerne blive i Galten til næste 
dag. Det er virkelig slemt.  

 

Da kortegen imidlertid når Haslund uden for Randers 

stopper sneen som ved et trylleslag, efter 200 meter er der 

ikke et snefnug at se. Alle bliver enige om at køre hjem til 

hver sit, men dagen efter er der nogle tvivlende miner 

rundt omkring, da man forsøger at berette om nattens 

snetrængsler. 
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1991 
ÆNDRINGER I BESTYRELSEN   

På generalforsamlingen i 1991 sker der enkelte udskift-

ninger i bestyrelsen, der herefter ser således ud 

 

Formand  Niels Jørgen Pedersen 

Kasserer Thorkild Schnell 

Sekretær  Kirsten Ditlev Østergaard 

Bestyrelsesmedlem Torben Støvring 
Bestyrelsesmedlem Svend Aage Holt 

Suppleant  Svend Mouritzen 

   

Standhals bliver moderniseret… 
Bladudvalget ønsker heller ikke at fortsætte, derfor væl-

ges et nyt der består af Grethe og Thorkild Schnell. Nu 

sker også nogle ændringer med bladet, idet der kommer 

en fast dobbeltside med aktivitetsplan for hele året, så alle 

kan følge med i, hvad der skal ske.  

 

Endvidere gør de nye redaktører nu alvor af de tidligere 

redaktørers trusler om, at hvis man ikke selv skriver, vil 
der blive lavet alternative interviews til bladet. Dette går i 

første omgang ud over Kaj Drejer, hvis hund ”Rico” bli-

ver udsat for et særdeles nærgående interview til bladet.  

 

Det kan læses i ”Standhals marts/april 1991. Man kan 

også se, at der er kommet nye muligheder for billedbe-

handling, idet de billeder der nu bringes i bladet, er af en 

sådan beskaffenhed, at man faktisk kan se, hvad og hvem 

de forestiller i modsætning til tidligere, hvor man skulle 

vide lidt om, hvad det var man så, for at kunne genkende 

det.   
 

Stadigvæk mange deltagere på lydighedsholdene 

De sædvanlige hold starter op, og på 3 mdr. holdene har 

man stadig mellem 35 og 40 hunde hvert halvår, impone-

rende at man kan fastholde så høje tal. 

 

Den første del af venskabskonkurrencen med Grenå ender 

med at Randers vinder med 7,8 point og med Karl Erik 

Krogh (Kalle) som vinder af gruppe 1 med 215,6 point 

med sin nye hund ”Urias”.  

 

Sonjas Pokal 1991 bliver for sek. 1 delen  vundet  af Kaj  
Drejer  og  ”Rico”  (der  altså blev interview’et om sine 

oplevelser) og sek. 2 af Thorkild Schnell og ”Tim”. 

Samme ekvipage deltager i foråret i unghundebystævnet 

sammen med Jørgen Weinkouff og ”Kingo” og man op-

når her en flot andenplads ud af de 7 startende hold, med 

kun 1 point op til førstepladsen der går til hundene fra 

Viborg.  

 

 

 

 
                               Kaj Drejer og ”Rico” 
 

5 hunde til unghundestævne 

Også til det officielle unghundestævne der foregår i År-

hus, den 5. maj 1991 klare Randers sig godt med en hel 

oprykning til Jan Glerup og ”Cæsar” og en halv opryk-
ning til Jørgen W. og ”Kingo” og til Svend Mouritzen og 

”Nick”. Randers har i alt 5 hunde med til unghundestæv-

net. 

 

Improviseret fest 

Grillfesten i 1991 bliver aflyst p.g.a manglende tilslut-

ning, men motionsholdets medlemmer nægter at afslutte 

sæsonen uden fest, så der bliver improviseret en fest, hvor 

der deltager 25-30 personer i klubhuset på ”Højslet”. 

Efter referatet at dømme bliver det en rigtig hyggelig 

aften. 

 

Første fællestræning i Hevring… 

I 1991 prøver man for første gang at have fællestræning i 

Hevring Lejren. Det går rigtig godt og alle er meget til-

fredse. Arealerne er fine, og der er meget bedre sanitære 

forhold med rigtige toiletter (på Djursborg var der ”lo-
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kummer”), og brusebad med varmt og koldt vand. Speci-

elt pigerne satte stor pris på forandringen. ´ 

 

 
   Fællestræning i Hevring 
 

Valdemarsfesten i Randers  
er blevet en del af traditionerne og flot ser det ud når 

Politihundeforeningens fane, sammen med 180 andre 

faner bliver luftet ned igennem byen og til sidst er med til 

gudstjenesten i Sct. Mortens kirke.  

 

 
   Valdemarsfesten i Randers 

 

Brian Jensen til Landsstævne… 

Ved udtagelserne til Landsstævnet bliver Brian Jensen og 

”Djengis” nr. 5 på landsplan og kommer dermed med til 

Landsstævnet i Gilleleje i Nordsjælland. Det er kun anden 

gang i mere end 10 år at Randers får en sek. 2 (civil) hund 

med til landstævne og så oven i købet i den næstbedste 

klasse, nemlig kriminalklassen. I betragtning af at det er 

første gang Brian og ”Djengis” er med til Landsstævne 

klarer de sig pænt, dog uden for præmierækken, men bare 
det at være mellem de 14 bedste kriminalhunde i Dan-

mark er altså stort. 

 

Årets konkurrencer på områdeplan slutter med natøvelsen 

i Silkeborg, hvor Brian og ”Djengis” sammen med Ole 

Berg får en tredjeplads, medens Kirsten Ditlev Østergaard 

og ”Bamse” hjulpet af Jens Østergaard snupper en første-

plads i konkurrencen. Årets sidste konkurrence bliver 

motionskonkurrencen den 14.12.1991 der afvikles om-

kring ”Højslet”. Resultatet bliver at Annie Jensen og 

”Panka” løber med sejren. Der deltager i alt 7 hunde i 
konkurrencen. Foreningen går ud af året med 70 med-

lemmer og et godt og livskraftigt foreningsliv. 

 

1992 
NY FORMAND… 

I marts måned ser det ud til, at aktivitetskalenderen næ-

sten eksploderer. Der afholdes Sonjas Pokal, Grenå kon-

kurrence, PH fest, bystævne og generalforsamling, samt 

opstart af lydighedshold og hvalpehold. Der er 3 lydig-

hedshold på Toldbodgade og et hvalpehold på ”Højslet”, 

så der er nok at se til. 

 

På generalforsamlingen den 10.3.1992 er der mødt 34 

medlemmer inkl. bestyrelsen. Man gennemgår det foregå-

ende års aktiviteter, og formanden konstaterer, at det var 

et godt år, men at mange af navnene der deltog i konkur-
rencer var de samme og han håbede på, at der kom nye 

navne til.   

 

Formanden, Niels Jørgen Pedersen, ønskede ikke genvalg 

da han efterhånden havde fået så mange opgaver i lands-

foreningen, at det begyndte at knibe med tiden. Som ny 

formand vælges Thorkild Schnell. Niels Jørgen får over-

rakt blomster og en karaffel med mange tak for mange års 

godt arbejde som formand. 

 

 
  Fra venstre: Ole Berg, Niels Jørgen Pedersen og Thorkild Schnell 

 

 

Bestyrelsen kommer herefter til at se ud som følger: 

 

Formand Thorkild Schnell 

Sekretær Kirsten Østergaard 
Kasserer Jørgen Weinkouff 

Bestyrelsesmedlem Torben Støvring 
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Bestyrelsesmedlem Svend Aage Holt 

Suppleant  Sven Mouritzen 

 

Der arbejdes videre frem mod sommeren med træning og 

konkurrencer. 
 

Nyt kåringsprogram… 
Det er også året, hvor det nye kåringsprogram blive sat i 

værk. Det indebærer nogle ændringer for hundeførerne, 

men holder sig til tjenestehundenes kåringsprogram. Der 

er dog i starten en øvelse, som senere ikke vil komme 

med i det civile program, nemlig forsvar af fører, hvor en 

ubeskyttet person kommer frem i et hegn eller lignende 

og går truende frem mod hundeføreren, der kommer med 

sin hund i line. Hunden skal nu, uden opmuntring fra 

hundeføreren selvstændigt vise, at den vil forsvarer sin 

fører, enten ved at gå frem i linen, - eller ved kraftig gøen 
advarer den truende person. Da denne er helt ubeskyttet, 

vil det være naturligt for ham ikke at tage chancer, og 

hunden kan således forhindre personen i at nå frem til 

føreren. Hvis hunden er helt passiv eller trækker om bag 

føreren, kan den ikke kåres. Som nævnt kommer denne 

øvelse ikke med i det civile program, da men anser det for 

uhensigtsmæssigt at lære hunden dette. 

 

Runde fødselsdage … sjove gaver 

Det der også året, hvor Erik Søby, vor vært på ”Højslet”, 

og en god ven af foreningen igennem mange år, fylder 80 
år. Det bliver naturligvis markeret fra foreningens side 

med blomster og en gave bestående af et stort kødben 

støbt i gips, der ved nærmere eftersyn viser sig at inde-

holde en flaske snaps. 

 

I juni måned er der fællestræning i Hevringlejren. Der var 

13 deltagere med fra Randers PH, og det blev bestemt 

ikke kedeligt, hverken når det gjaldt træning eller det 

efterfølgende kammeratlige samvær. At medlemmerne i 

Politihundeforeningen ikke kedelige, det har man set 

mange eksempler på. Et af dem var, da Ole Berg blev 40 

år, og var så letsindig at holde ”åbent hus” på Kobber-
smedevej. 

 

Der mødte ca. 80 mennesker op, heraf en stor del fra PH, 

og der blev uddelt sjove gaver, såsom badedragt, bade-

krokodille, liggestole og meget andet. Efter billederne at 

dømme har det været sjovt. 

 

Landsstævne og udtagelser… 

Efter udtagelseskonkurrencerne til Landstævnet kunne 

foreningen konstatere, at der desværre ikke kom hunde 

med fra sek. 2 (de civile). Foreningen havde John Jørgen-
sen og Christian Lund med til udtagelserne i patruljeklas-

sen, men desværre ikke med point nok til deltagelse i 

Landsstævnet. Fra sek. 1 (tjenestehundene) deltog 3 hun-

de i patruljeklassen, nemlig Kalle, Jørgen W. og Niels 

Jørgen. Kalle og Jørgen W. kom med til landstævne og fik 

hhv. en 3. plads og en 18. plads.  

 

I krimnalklassen deltog Kai Drejer og vandt udtagelsen i 

område 2, men desværre ikke med point nok til en delta-
gelse i Landsstævnet. Randers PH fik dog alligevel en 

person til landstævne på en fremtrædende plads, da vor 

tidligere formand, nu medlem af hovedbestyrelsen, Niels 

Jørgen Pedersen optrådte på slap line i Svendborg som 

konferencier søndag aften ved gallafesten. 

 

Det går godt med træningen på motionsholdet og kårings-

holdet, selvom man holder en prøvekåring med 6 hunde 

og beslutter, at der skal ventes lidt med at melde dem til 

kåring.  

 

Når det gælder konkurrenceholdet, er situationen ikke helt 
så god. Der mangler hunde i de bedre klasser, - og lige nu 

er det kun fordi, man har deltagelse fra sek., 1 at der kan 

stilles hunde til alle konkurrencer. Sidste halvdel af ven-

skabskonkurrencen med Grenå afvikles og man taber til 

Grenå, men har heldigvis så mange point at Randers kan 

hjemtage pokalen for året 1992. 

 

Nye træningsarealer?... Nyt klublokale? 

I efteråret begynder man så småt at arbejde med mulighe-

derne for at få ”eget hus” og grund. Det skyldes, at besty-

relsen fornemmer, at det bliver vanskeligt at opretholde 
de nuværende træningsarealer på langt sigt, ligesom plad-

sen i klublokalet på ”Højslet” begynder at blive lidt trang. 

En medvirkende årsag er også, at der indføres brugerbeta-

ling på øvelsespladsen. 

 

Efterårssæsonen for lydighedsholdene slutter med prøven, 

hvor der er 20 hunde, der stiller op og 10 af dem får over 

80 point og kan gå videre i foreningen. 

 

Ved udgangen af året har foreningen 79 medlemmer. En 

lille fremgang fra sidste år, så det ser ud til at gå godt for 

Randers Politihundeforening. 
 

1993 
GENERALFORSAMLING MED LIVLIG DEBAT 

Året starter allerede den 13. januar, hvor der er bestyrel-
sesmøde. Derefter holdes der trænermøde i begyndelsen 

af februar. 

 

Allerede den 23. februar er der generalforsamling. Der er 

mødt 30 medlemmer inkl. bestyrelsen og efter forman-

dens beretning, der bliver godkendt, fremlægger bestyrel-

sen et ønske om, at den kan underskrive en betinget slut-

seddel, såfremt der skulle komme en egnet ejendom til 

salg, og med en efterfølgende ekstraordinær generalfor-

samling kan bekræfte et evt. køb. Der er dog ikke p.t. 
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noget specifikt i gang. Tilsagnet til dette blev givet og 

efter en livlig debat afsluttes generalforsamlingen.  

 

 
Formanden overrækker pokaler til Jørgen W., Sven Mouritzen,    

Rasmus Bech og Kirsten Ditlev ved Sonjas Pokal konkurrence 

 

Foråret kører videre med de sædvanlige opgaver og kon-

kurrencer. Der afvikles Sonjas Pokal med 11 deltagere og 

Grenå konkurrencen. Derefter start på hvalpe og 3 mdr.  

 

Der er til forårssæsonen 16 hvalpe af noget blandet her-

komst lige fra samojedeblandinger til halvstore rottweile-

re. Der må laves 4 hold for at alle 3. mdr. kursisterne kan 

komme på hold. Det lykkedes også at få en god PH fest i 
foråret med mere end 40 deltagere.  

 

Bystævner på Overgård… 

Bystævnerne blev afholdt af Randers, og foregik på 

Overgård Gods jorder og særlig elitehundeklassen var der 

megen snak om bagefter, da der var lavet nogle kombina-

tionsøvelser samt gående figuranter og ”underlige” ap-

portgenstande som telefonbøger og hæksakse.  Desværre 

var Randers hundene ikke helt på mærkerne på hjemme-

banen, så i begge konkurrencer slutter de på nogle af de 

sidste pladser. Men som gode værter, skal man jo også 

lade gæsterne få først.  
 

Onsdag den 26. maj var der møde i kantinen på Randers 

Politigård, hvor det nye konkurrenceprogram blev gen-

nemgået af formanden og landsforeningens sekretær, den 

tidligere formand, Niels Jørgen Pedersen. Sommeren 

slutter med afslutningsprøve på lydighedsholdet, og moti-

onskonkurrencen, hvor der deltager 12 hunde. 

 

 

 

Angrebstræning – en forældet disciplin 

Efter sommerpausen starter der en diskussion i dagspres-

sen og på TV om ” Angrebstræning – en forældet disci-

plin”, hvor en del forskellige mennesker udtaler sig om 

ting, de tilsyneladende ikke aner noget om. Det kommer i 
de kommende år, desværre til at svirre med mere eller 

mindre løse rygter om forbud mod bidearbejde, og det 

tages også op i Randers PH’s blad ”Standhals”, hvor der 

dels offentliggøres en artikel, og et dementi af denne som 

værende det rene sludder. 

 

Årets udtagelser til Landsstævnet kommer for Randers 

afdelingen kun til at dreje sig om tjenestehundene. I kri-

minalklassen deltager Kai Drejer, men får ikke point nok 

til selve landstævnet. Bedre går det i patruljeklassen, hvor 

både Niels Jørgen Pedersen og Jørgen Weinkouff kvalifi-

cerer sig til deltagelse ved Landsstævnet i Holbæk. Jørgen 
får en 7. plads og når med i præmierækken medens Niels 

Jørgen må nøjes med en placering som nr. 18. Året slutter 

med venskabskonkurrencen med Grenå, hvor Grenå vin-

der pokalen for året.  

 

Der bliver i 1993 kåret 7 hunde i Randers. 4 tjenestehunde 

og 3 civile hunde, og da alle er medlem af foreningen ser 

det ud til, at unghundeklassen kan blive pænt besat det 

næste år. Medlemstallet for året er som sidste år 79 med-

lemmer, heraf 3 passive. 

 
Økonomien i foreningen ser godt ud. Året har givet et 

overskud på 17.000 kr., og foreningens samlede formue 

ved udgangen af 1993 er på 69.000 kr. 

 

1994 
ANPARTER KAN KØBES 

På et bestyrelsesmøde allerede den 8. februar 1994, er der 

en del større ting på programmet. Man diskuterer ”500 kr. 

anparterne”, der tilsyneladende ikke har fået den helt store 

tilslutning, der er lovning på ca. 45 anparter á 500 kr. 

Derefter diskuterer man et forslag om på ny at forsøge at 

få et træningsgebyr hos de aktive hundeførere på 250 kr. 

pr. halvår, udover kontingentet. 

 

Der kan ikke rigtig opnås enighed om beløbet, men man 

bliver dog enige om at forsøge at fremlægge det, som et 
forslag til den næste generalforsamling. Desuden tales der 

også forskellige udvalg, hvor man vil placerer et medlem 

af bestyrelsen i hvert udvalg. Dette medfører nogen dis-

kussion om, hvorvidt det er bestyrelsesmedlemmerne 

selv, der skal gøre arbejdet. Det pointeres dog, at det er 

tanken, at man skal prøve at rekruttere medlemmerne til 

jobbene og bare være ”tovholder” på opgaverne. 
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Reklamefinansieret områdeblad? 

Der er i 1994 fremkommet et tilbud om et reklamefinan-

sieret områdeblad, men det vækker p.t. ikke den store 

genklang hos medlemmerne af bestyrelsen. 

 
Den 22. februar 1994 afholder man generalforsamling på 

Politigården i Randers. Der er mødt 30 medlemmer inkl. 

bestyrelsen, der møder fuldtallig. Derudover er der 3 

passive medlemmer med. 

 

Efter formandens beretning og det reviderede regnskab er 

fremlagt og godkendt, er der to forslag indkommet:  

 

1. Det foreslås, at bestyrelsen går videre med arbej-

det omkring anparter af pålydende kr. 500 pr. 

stk. og med indfrielse ved lodtrækning. 

2. Det foreslås, at aktive medlemmer ud over det af 
generalforsamlingen fastsatte års kontingent, be-

taler et gebyr pr. træningssæson. 

Der foreslås 100 kr/sæson = 200 kr. for året. 

 

Vedrørende forslag nr. 1 er der positive tilkendegivelser, 

men der ønskes mere tid til, at medlemmerne kan tænke 

over det. 

 

Forslag nr. 2 kan ikke finde støtte og afvises. Ved det 

senere punkt om kontingent foreslår formanden uændret 

kontingent, men forsamlingen ønsker en forhøjelse med 
50 kr. om året, hvilket bliver vedtaget. Der afsluttes i god 

ro og orden med suppe med boller. 

 

Foråret bliver en god periode for foreningen. Der bliver 

kåret hunde, og man deltager i både Elitehundestævne og 

unghundebystævne.  I førstnævnte er Jørgen Weinkouff 

og ”Kingo” med og får en flot tredjeplads. I unghunde-

konkurrencen deltager Leo Vang og ”Bamse” og bliver 

nr. 3, medens Lars Bo og ”Mick” der i øvrigt først var 

kåret i december 1993 bliver nr. 4. Sammenlagt ender 

Randers holdet på en flot andenplads, medens kollegerne 

fra Grenå snupper førstepladsen. Senere i Grenå konkur-
rencen retter Randers dog op på dette og vinder forårets 

konkurrence, og tager samtidig første pladsen i både 

gruppe et og gruppe to ved hhv. Kirsten Ditlev Østergård 

og Leo Vang der begge stiller med en hund, der hedder 

”Bamse”.  

 

Fighter og Satans Nanok! 

Klubbladet ”Standhals” kører også godt, og redaktøren 

har blandt andet et par indlæg i april og i juli numrene om 

henholdsvis tjenestehunden ”Fighters” start som politi-

hund sammen med Laust Jakobsen og tjenestehunden 
”Satans Nanok”, der også blev politihund sammen med 

Frank Hovgesen. Det var dengang, da man stadig var 

mest interesseret i at købe hunde der var ca. 10 – 14 må-

neder gamle til tjenestebrug. 

Efteråret forløber med udtagelser til Landstævne, hvor 

Niels Jørgen Pedersen og ”Leicester” kvalificerer sig i 

sek. 1, og deltager i Landsstævnet i Oksbøl, dog uden at 

komme i præmierækken. 

 
 

Standhals er oppe på mærkerne… 

Oktoberudgaven 1994 af ”Standhals” er interessant, med 

omtale af mange ting. Der er indlagt lokalkonkurrencereg-

ler for 4 pokaler, hvor man kan se, hvem der kan være 

med og, hvilke regler de afvikles efter. Dette er nok for at 

styrke interessen for deltagelse i konkurrencerne.  

 

Endvidere er der et indlæg, hvor man omtaler et par for-

slag, der har været oppe på sektionsmødet ved Lands-

stævnet. Året før var der blevet vedtaget et forbud mod, at 

løbske tæver deltog i Landsstævnet. Dette havde udløst 
megen polemik, og det resulterede i, at man efterfølgende 

på dette års sektionsmøde måtte slette forbuddet og igen 

lade løbske tæver deltage.  

 

På samme møde i 1994 var der spørgsmål fremme om 

anvendelse af skjulte eller åbne ærmer i PH. Det blev 

vedtaget, at man fremover kun skulle anvende åbne ær-

mer i PH. Forslaget vedtages med 16 stemmer mod 14, 

hvilket giver anledning til en kommentar i ”Standhals”, 

hvor det anføres, at det havde været klogere at få et sådant 

forslag ud til medlemmerne, inden man sendte det til 
afstemning. Man kunne risikere, at det gik som sidste års 

forslag om løbske tæver nemlig, at man kom til at ændre 

brugen af ærmer igen, hvis der ikke var opbakning fra 

medlemmer rundt omkring i landet. 

  

Randers deltager i de normale konkurrencer der afvikles 

om efteråret, men uden de helt store resultater. Venskabs-

konkurrencen med Grenå tabes på Grenås hjemmebane, 

og pokalen går således til Grenå afdelingen for 1994.  

 

Mariagervej 295! 

Den 1. november afholdes der medlemsmøde på Politi-
gården i Randers, hvor man ønsker 2 ting belyst. Det 

vigtigste drejer sig erhvervelsen af en ejendom på Maria-

gervej 295. 

 

Det andet punkt man ønsker belyst, er lokalforeningens 

indstilling til Området vedr. brugen af det åbne ærme. 

 

Desværre møder der ikke så mange op, som det var øn-

skeligt, men der kommer alligevel en livlig diskussion ud 

af det, og bestyrelsen får opbakning til at fortsætte projek-

tet. Der arbejdes blandt andet videre med at få ophævet 
bopæls- og landbrugspligten på de 5 tdr. land. Ved årets 

udgang er de registreret 74 medlemmer i foreningen. 
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1995 
FOD UNDER EGET BORD PÅ MARIAGERVEJ 295  

Årets første bestyrelsesmøde afholdes den 11. januar 1995 

hos Svend Aage Holt på Randers Vægtercentral.  

 

Huskøbet på Mariagervej er faldet på plads, men ejen-

dommen er endnu ikke fuldt overtaget. Der er bl.a. dis-

kussion om, hvem der skal betale ejendomsskat og reno-

vationsafgift, indtil huset er endeligt overtaget af forenin-
gen. Bestyrelsen beslutter at fremsætte forslag på general-

forsamlingen om at nedsætte et husudvalg.  

 

Generalforsamlingen afholdes på Politigården den 

21.2.1995, og der er mødt 35 medlemmer inkl. hele besty-

relsen. I forbindelse med formandens beretning, gennem-

gås købet af ejendommen på Mariagervej nøje.  

 

Købsprisen er 200.000 kr., og foreningen betaler 100.000 

kr. i udbetaling, og får et kreditforeningslån på 100.000 

kr. over 20 år til at betale restkøbesummen med. Da for-

eningen skal stå som ejere, forlanger kreditforeningen 
imidlertid, at der stilles 3 kautionister. Jørgen Weinkouff, 

Svend Aage Holt og Thorkild Schnell accepterer forplig-

telserne, og vil i de næste 20 år stå som garanter for, at 

terminerne bliver betalt til tiden. De til ejendommen til-

liggende jorder er forpagtet ud til landmand Anders Veg-

ger, med hvem man indgår en aftale om, at han skal høste 

en afgrøde af korn i 1995, og at han sammen med sånin-

gen i foråret 95 skal så græs således, at der efter høst kan 

blive en græsmark. Omkostningerne ved dette skal fra-

trækkes i forpagtningsafgiften. Beretningen godkendes af 

generalforsamling.  
 

Under aflæggelse af regnskab meddeler kassereren at 

overskuddet for 1994 er på 21.671,32 kr. Ved samme 

lejlighed fremlægges et budget på det nye hus. Man for-

venter en fast månedlig udgift 1.556 kr., eks. vand og el. 

Der er givet tilsagn om 25.000 kr. i anparter indtil videre. 

Fra bestyrelsens side forsøger man igen at forbedre øko-

nomien igennem et træningsgebyr, samt at lade hundefø-

rerne selv betale startpenge og lade trænergebyrerne bort-

falde.  

 

Ingen af forslagene nyder dog fremme. Der foreslås i 
stedet en forhøjelse at kontingentet, men da dette ikke er 

sat som et forslag, og bestyrelsen har anbefalet uændret 

kontingent i indkaldelsen, kan dette ikke gennemføres.  

 

Husudvalg nedsættes… 

Der nedsættes et husudvalg, der skal stå for renoveringen 

af ejendommen på Mariagervej. Udvalget består af Steen 

Nielsen, Else Marie Sørensen, Torben Støvring, Jesper 

Madsen, Jørgen Weinkouff og Thorkild Schnell. Jens 

Jørgen Kristensen tilbyder at sørge for vedligeholdelsen 

af det ”lille klubhus” på Toldbodgade, hvilket bestyrelsen 

med tak tager imod. Man taler også om, hvad man skal 

gøre i forbindelse med at foreningen har 60 års jubilæum 

dette år.  

 
Økonomien skal tages i betragtning, men generalforsam-

ling er stemt for, at der skal holdes fest. Generalforsam-

lingen afsluttes med suppe med boller. 

 

Den 12. marts mødtes en god snes mennesker på den nye 

adresse på Mariagervej. Det var tid, at begynde den op-

rydning der skulle til, for  at indrette stedet til et brugeligt 

klubhus. Nogle af billederne fra dengang viser et syndigt 

rod af gamle skure, snesevis af udtjente hvidevarer sam-

men med alt muligt andet skrammel. Efter et blussende 

bål på marken hele dagen, og adskillige vognlæs affald 

der blev kørt væk, så det nogenlunde ryddeligt ud, men at 
det skulle blive til at brugbart klubhus lå nok lidt ude i 

fremtiden.  

 

 
  Renovering af klubhuset på Mariagervej 95 

 

Skt. Hans fest i egen have… 

Men, hvor der er en vilje, er der en vej, og allerede den 

23.6.1995, kunne der holdes Skt. Hansaften med efterføl-

gende grillfest på den nye adresse.  Det lyder til at have 

været en kæmpesucces, i hvert fald skrives der i bladet, at 
der har mindst 40 mennesker med, måske flere, da nogle 

var gået tidligt og andre kommet sent. Bestyrelsen har på 

et møde i maj måned besluttet, at man vil opsige det gam-

le lejemål på ”Højslet”, hvor hr. og fru Søby igennem 

mange år har været tålmodige værtsfolk for foreningen. 

Lejemålet opsiges pr. 1.7.1995. 

  

Selvom foråret selvfølgelig har været præget af aktivite-

terne om det nye hus, har der alligevel været andre ting 

også. Der er blevet afholdt Sonjas Pokal, Grenå konkur-

rence, unghundebystævne, hvor Randers tog både 1. og 2. 

pladsen ved Leo Vang og ”Bamse” og Rasmus Beck og 
”Leska”,- samt Elitehundestævne, hvor Randers stod for 

begge konkurrencer, der blev afviklet på Overgård, her 

mødte foreningen stor velvilje hos forvalter Andersson 
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og, her er der plads til at lave nogle ret sjove og specielle 

øvelser.  

 

Ved landsudtagelsen i august var Jørgen Weinkouff og 

”Kingo” med i Kriminalklassen og Frank Hovgesen og 
”Nanok” i patruljeklassen. Desværre kom der ikke nogen 

fra Randers med til Landstævnet med hund. 

  

Fonde søges om tilskud 

I efteråret beslutter bestyrelsen af prøve at ansøge forskel-

lige fonde om tilskud til huset eller foreningens drift. I 

oktober måned har Lars Bo skrevet 63 ansøgninger til 

forskellige fonde, men desværre ikke fået nogen positiv 

respons. Foreningen håber stadig. 

 

60 års fødselsdag 

Der arbejdes som rasende på at få klubhuset gjort klart, så 
man kan afholde reception og fest i anledning af forenin-

gens 60 års fødselsdag. Endelig den 18. november var der 

klar til fest.  

 

Dagen før, fredag, skulle der have været afholdt natøvelse 

i Nykøbing Mors, men den blev afblæst på grund af en 

rasende snestorm, der havde fejet hen over Nordjylland i 

dagene inden. Også på det nye klubhus arealer lå sneen 

ligget højt, men heldigvis var der en venlig sjæl, der med 

en stor traktor ryddede pladsen for sne. Der mødte mere 

end 40 mennesker op til festen, og de fik en fantastisk 
aften i egne lokaler.  

 

Sonja Svanholm blev æresmedlem… 

Under spisning blev Sonja Svanholm udnævnt til æres-

medlem i foreningen. Sonja havde været med i mere end 

25 år, og havde gennem årene ydet en stor indsats for 

foreningen. Festen sluttede først hen ad kl. 0200 og bille-

derne viser en flok meget glade mennesker i flotte omgi-

velser. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
            Sonja Svanholm blev udnævnt til æresmedlem 

 

Lørdag den 23. november, der jo er foreningens officielle 

fødselsdag, holdt man stor reception i klubhuset. Der var 

fint besøg af viceborgmester Arne Juhl og Politiinspektør 

Arne Marthedal, ligesom vi havde besøg af gode naboer, 

Niels Harder og Anders Vegger, samt masser af gode 
hundekammerater fra både området og lokalforeningerne. 

Året rinder ud, og formanden konstaterer i det sidste blad, 

at det har været et meget travlt år, med mange udfordrin-

ger. Et til tider slidsomt år, et år med store forandringer i 

foreningens hverdag, men også et år med store glæder. 

Medlemstallet for 1995 slutter på 77 medlemmer. 

 

1996 
EN STILLE PERIODE… 

Vinteren 95/96 har tilsyneladende været meget vinterlig 

allerede fra november. 

  

Foreningens ordinære generalforsamling, der var indkaldt 

til den 20. februar 1996 måtte aflyses på grund af sne-

storm.  Natøvelsen, der skulle have været afviklet året før 

i november, var også aflyst på grund af snestorm, blev 
afholdt den 1.3.1996, hvor Rasmus Bech og ”Leska” var 

af sted med Brian Jensen som chauffør. Holdet fik en flot 

andenplads med hjem til Randers.  

 

Generalforsamling med forsinkelse 

Den aflyste generalforsamling blev afholdt den 12.3.1996. 

På generalforsamlingen prøver man igen at få indført en 

brugerbetaling for de hundeførere, der er på hold og som 

benytter arealer og materialer, dette blandt andet på grund 

af, at foreningen kunne bruge pengene i forbindelse med 

huset. Efter nogen diskussion sættes forslaget til afstem-
ning og forkastes. Der skal også vælges nye medlemmer 

til bestyrelsen, der efter generalforsamling kommer til at 

bestå af følgende:  

 

Formand Thorkild Schnell 

Kasserer Jørgen Weinkouff 

Sekretær Kirsten Østergaard 

Bestyrelsesmedlemmer Jørgen Fensmark Hansen 

og Jesper Madsen 

Suppleant Steen Kejser Jensen 

 

Foråret 1996 
Der startes hvalpe- og lydighedshold op med hhv. 17 og 

32 hunde, man er i første omgang nødt til at have alle 

hold samlet på Mariagervej, idet arealerne på Toldbodga-

de er oversvømmet. Og det i en grad, så kommunen om 

vinteren havde været ved at undersøge, om der kunne 

laves skøjtebane på pladsen. Det blev dog ikke til noget. 

Foreningen deltager i unghundestævne i Odder med 4 

hunde og får  en vinder  med  hjem, idet Steen  Kejser  og  
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”Alf” bliver en fornem nr. 1 med 177,2 point uf af 180 

mulige.  

 

Der deltages også i unghundebystævne, hvor Steen denne 

gang har følgeskab af Torben Støvring, der med en frisk 
kåring i erindring laver et fint stykke arbejde. Steen bliver 

nr. 1, og Torben og ”Fello” nr. 2, så holdsejren er helt 

suveræn. Ellers kører det videre med masser af hundear-

bejde og medlemsmøder og grillfest bliver der også holdt.  

 

Efter sommerferien kommer udtagelserne til Landsstæv-

net. Randers er med i udtagelserne i kriminalklassen ved 

Jørgen Weinkouff fra sek. 1, og i patruljeklassen med 

Rasmus Bech for sek. 2, og Frank Hovgesen fra sek. 1. 

Frank kommer med til Landstævnet i Skagen, men des-

værre ikke i medaljerækken.  

 
I efteråret afholdes sidste del af venskabskonkurrencen 

med Grenå. Randers kan nu stille med et stærkt hold og 

vinder efterårets konkurrence med over 30 point, og får 

dermed igen pokalen bragt til Randers efter, at Randers 

havde tabt forårets afdeling. Der er også unghundestævne 

i efteråret. Stævnet bliver afholdt i Randers og foreningen 

har fire hunde med og besætter 3., 4., 10. og 12 pladsen, 

hvilket tegner godt for de kommende konkurrencehold.  

 

Cykelsti på Mariagervej… 

Der sker ikke de helt store ændringer omkring huset på 
Mariagervej i 1996, måske meget naturligt oven på den 

kraftanstrengelse, der blev gjort i 1995 for at få det brug-

bart. Kommunen har planer om at lave en cykelsti langs 

med Mariagervej, i den forbindelse må foreningen forven-

te at skulle afgive jord til projektet.  

 

Der har været en række møder om dette og man kan for-

vente en erstatning for den jord, der skal afgives. For-

eningen har endvidere i efteråret anskaffet sig en ”lille 

grå” Fergusson traktor med hvilken, man håber at kunne 

klare noget af vedligeholdelsen af grunden med.  

 
Det ser også ud som om, det er året, hvor man starter 

traditionen med Skt. Hans bål på hundepladsen. Der har 

tilsyneladende været samlet en bunke ”brændbart”, og 

man har så benyttet lejligheden til at komme af med det 

her.  

 

I bladet bliver der reklameret med, at medlemmerne kan 

leje huset til fester eller lignende for 450,00 kr. pr. gang. 

Der er plads til ca. 50 spisende gæster , der er bestik og 

porcelæn til samme antal. Ellers sker det ikke det store i 

resten af året, der slutter med et medlemstal på 74 med-
lemmer. Også økonomien ser fornuftig ud, da året sluttes 

med et overskud på 14.610,00 kr. 

 

1997 
DET KØRER RUNDT… CYKELSTI 

Foråret bliver en travl tid for foreningen. Etableringen af 

den nye cykelsti på Mariagervej betyder, at foreningen må 

afgive 750 m2 jord, men får så til gengæld en erstatning 

på 20.000,00 kr., der falder på et tiltrængt sted, da der er 

en del omkostninger på huset, der skal klares i løbet af 

foråret. Blandt andet skal der sættes hegn op ud mod 

Mariagervej for at undgå, at man en dag står med en 
hund, der er løbet ud på vejen og blevet kørt ned.  

 

 
   Der sættes hegn op mod Mariagervej 

 

Man diskuterer også ,om man skal rive sidebygningen ned 

eller forsøge at få den renoveret. På generalforsamlingen 

fremkommer der forslag om, at få lys på banen. Bestyrel-

sen får pålagt at undersøge, om det er muligt og, hvad det 

kan koste. Huset trænger også voldsomt til nye vinduer, 

og man er så heldig, at der går en hundefører i foreningen, 
der har et værksted, der laver vinduer, og man laver en 

aftale med ham og køber vinduerne færdige lige til at 

sætte i. Heldigvis har man jo så ”vejpengene” at gøre godt 

med.  

 

Når det gælder resultaterne omkring hundearbejdet går 

det godt. Foreningen vinder første halvleg af venskabs-

konkurrencen med Grenå med 51 point og tager første-

pladserne i både gruppe 1 og 2. Senere ved bystævnet for 

unghunde får Randers en flot 2. plads i bykonkurrencen. 

Primært fordi formanden laver 172,3 point ud af 180 

mulige.  
 

Der bliver også kåret en hund i dette forår. Ole Nielsen, et 

tidligere medlem, der nu har fået ny hund, klarer kåringen 

sammen med sin nye hund ”Olex” med 103,3 point. Ran-

ders har 3 hunde med ved Elitehundestævnet og får en 

andenplads som bedste resultat med Laust Jacobsen og 

”Fighter”. Også ved unghundestævnet i maj klarer Ran-

ders sig pænt.  
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Der stilles med 2 hunde og man opnår en 3. og en 7. plads 

med en hel og en halv oprykning. 

 

Sæsonen afsluttes med Skt. Hans aften, og som der står 

”et meget stort bål”. Der har sikkert været masser af af-
faldstræ fra udskiftning af vinduer med mere. 

 

Træningsarealer? 

I andet halvår får man problemer med træningsarealer 

igen.  Der har været afholdt et møde med kommunen 

angående arealer, og det er oplyst, at man kan regne med 

at bruge øvelsespladsen indtil 1.6.1997, hvorefter arealet 

overtages af Randers Kommune, der vil lade Teknisk 

forvaltning administrere området. Kommunen mener, at 

man kan fortsætte lejemålet, men vil ikke give nogen 

garantier herfor.  

 

En træls meddelelse! 

Det oplyses på et bestyrelsesmøde i marts måned, at der 

har været kontakt til Fussingø Skovdistrikt, der nu formo-

dentlig skal overtage forvaltning af det gamle kaserneom-

råde. Distriktet udtrykker, at de vil være positivt stemt for 

en fortsat benyttelse af området til hundetræning. I juli 

måned får foreningen,- (via Kronjyllands Jagtklub, -der 

har været kontakten på de lokale hundeforeningers vegne) 

pludselig en besked fra Forsvarets Bygningstjeneste, som 

arealet nu åbenbart hører under, at man, uden at der gives 

nogen begrundelse, ikke længere kan benytte arealet.  
 

Der tages forskellige initiativer for at ændre afgørelsen, 

blandt andet, tages der kontakt til 2. viceborgmester Ka-

ren Smed for at få hende til at påvirke myndighederne i 

positiv retning.  

 

25.000 spejdere på ”vores” areal… 

I august måned bliver det oplyst, at kommunen har invite-

ret KFUM spejderne til at holde Landslejr for 25.000 

spejdere på arealet i år 2000. Alle undrer sig over, at man 

så ikke kan få lov at anvende arealet til hundetræning 

indtil da. Man får da også pludselig nogle mere positive 
signaler, idet Forsvarets Bygningstjeneste vil tillade at 

arealet anvendes fra den 1. oktober mod en leje på 800,00 

kr. pr. måned for de involverede hundeklubber. Der er nu 

kommet en træningstilladelse, der giver adgang på be-

stemte tider frem til 31. marts 1998.   

 

Man får velvilligt lov til at hente stiklinger af skovtræer i 

Støvringgaardskovene, til udplantning på træningsområ-

det på Mariagervej, men grundet tidnød udsættes projektet 

til året efter. Man er også lokalt i efteråret travlt beskæfti-

get, som deltagende forening i område 2’s arrangement af 
Landstævnet i 1998, der skal foregå i Grenå. Der ligger et 

stort arbejde foran området i den forbindelse, men forhå-

bentlig også en kontant gevinst til de foreninger der er 

involveret. 

Ved landsudtagelserne er foreningen repræsenteret i alle 

klasser. De fleste dog i patruljeklassen, hvor der stiller 3 

hunde i både sek. 1, og sek. 2.  

 

I sek. 1, besætter Randers 2., 3. og 4. pladsen i området og 
i sek. 2, bliver det 6., 7. og 12. pladsen. 

 

Desværre er det ikke nok i point til at komme med til 

landsstævnet i Sønderjylland. 

 

Anden del af venskabskonkurrencen med Grenå bliver 

med Randers som vinder, og igen i år kan Randers tage 

pokalen med hjem.  

 

Randers afholder efterårets unghundestævne, og er så 

ubeskedne at vinde stævnet ved Ole Nielsen og ”Olex” 

med 177,4 point ud af 180 mulige. En flot præstation, der 
giver en hel oprykning til patruljeklassen, og så på hun-

dens 2 års fødselsdag.  

 

Randers er også repræsenteret ved natøvelsen og får her 

en 2. plads og en 6. plads. Man får også uddannet tre sek. 

1 hundeførere som landsdommere, hvilket er næsten en 

fordobling af lokalforeningens landsdommerstand. 

 

Årets medlemstal bliver 77 medlemmer. En stabil med-

lemsskare på mellem 70 og 80 medlemmer i de senere år. 

 

1998 
UDGIFTERNE TIL STANDHALS STIGER… 

I februar måned holder foreningen generalforsamling i 

klubhuset på Mariagervej. Efter godkendelsen af forman-
dens beretning fra året før, der efterhånden er et omfat-

tende dokument på mere end 5 sider, er regnskabet til 

diskussion.  

 

Der er et overskud i alt på 11.194 kr. men det egentlige 

overskud på driften er ”kun” på ca. 4.000 kr. Der må 

fremover påregnes større udgifter til ”Standhals”, idet 

trykningen er blevet dyrere og man i foreningen har mi-

stet sin sponsor på udsendelsen af bladet, så foreningen nu 

selv må betale portoen.  

 

Det foreslås at medlemmerne selv skal hente bladet i 
klubhuset for at spare portoen. Redaktøren synes ikke om 

denne model, da der er medlemmer, der ikke kommer 

regelmæssigt i klubhuset. Man aftaler, at de der kommer i 

huset, får bladet med hjem, medens det sendes pr. post til 

de øvrige.  

 

Konkurrence - polemik… 

Der er også en del polemik omkring konkurrencerne.  

Sonja Svanholm anker over, at pokalerne ikke kommer 

ud, og hun ønsker enten, at de kommer i brug ved konkur-
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rencer eller de bliver ”skrottet”. Der har manglet tilmel-

dinger til konkurrencerne, hvorfor disse ikke er blevet 

afholdt. Man beslutter at prøve at få dem op at køre igen.  

 

Der er også forslag fremme om at nedrive eller reparerer 
udhuset, samt at prøve at få lys på en del af banen så den 

kan benyttes om aftenen. 

 

Bestyrelsen vil prøve at arbejde videre med disse ting. Det 

har tilsyneladende hjulpet, at man har talt om tingene, for 

i hvert fald afholdes Sonjas Pokal den 1. marts med hele 9 

deltagere, ligesom første del af Grenå konkurrencen tilsy-

neladende afholdes uden problemer, og med Randers som 

vinder.  

 

Græsslåning m.v. … 

Man går også i gang med at udvide parkeringspladsen og 
restaurere udhuset.  

 

 
  Udhuset Renoveres 
 

Når det gælder græsslåning, har foreningen jo allerede 

den ”lille grå Fergusson”, og man har i år skaffet en ”fin-

gerklipper” af ældre model, som kan bugseres af trakto-

ren. Det viser sig imidlertid, at det ikke går. Materiellet 

går hele tiden i stykker og man beslutter at sælge trakto-

ren og prøve at få et tilbud på græsslåning udefra.  
 

Man indhenter forskellige tilbud, men de er alt for dyre 

for foreningen. Til sidst enes man med ”naboen” Niels 

Harder, der har Nr. Borup Maskinstation om, at han skal 

slå græsset 3-4 gange i løbet af sæsonen for en rimelig 

pris.  

 

Konkurrencemæssigt går det pænt. Der bliver kåret 3 

hunde i foråret og foreningen deltager i både elitehunde-

stævne, - der vindes af Steen Kejser, og unghundebystæv-

ne, hvor det går knapt så godt. Det bliver en sjetteplads af 
6 hold.  

 

Forårssæsonen afsluttes med MIX-konkurrencen, hvor der 

deltager 10 hunde med førere og endelig Skt. Hans aften, 

hvor der udover bålet også er grillpølser, kaffe og hjem-

mebagt kage. Efter sommerpausen er der udtagelser til 

Landsstævnet, der skal afholdes af område 2 i Grenå, og 

Randers er pænt repræsenteret ved udtagelserne.  

 

LANDSSTÆVNESAMARBEJDE I OMRÅDE 2… 

Der bliver dog kun Steen Kejser og ”Alf”, der kommer 

med til selve Landstævnet i patruljeklassen, hvor de bliver 

nr. 7. 

 

Randers afdelingen har været en del involveret i planlæg-

ning af Landstævnet, specielt på annoncetegningssiden. 

Da det hele er gjort op, bliver der da også et overskud til 

Randers på næsten 10.000,00 kr., der kan sættes ind på 

kontoen for veludført arbejde. En velkommen forstærk-

ning af klubkassen, der til tider bliver noget belastet af 

ombygninger og fornyelser på ejendommen på Mariager-
vej.  

 

Jørgen Weinkouff og ”Simba” 

I november 1998 er Jørgen Weinkouff til kåring med sin 

nye hund ”Simba” (Hajens Laban). En hund, der kommer 

til at præge Randers PH i mange år fremover, og som 

stadig i 2010 er registreret som aktiv tjenestehund. Ellers 

fortsætter arbejdet på god vis. Man har kasernens arealer 

(mod betaling) frem til udgangen af marts måned 1999, 

der deltages i konkurrencer og der uddannes flere lands-

dommere, således at man ved årets udgang har 7 lands-
dommere og 4 lokaldommere til rådighed i foreningen. 

 

Nyt blad i foreningen… 

Der sker også store ting på bladfronten. Der er fra Områ-

de 2’s side indgået et samarbejde med en reklamebaseret 

udgiver, ved navn Notorius, der skal sende et blad på 

gaden 6 gange om året. Der vil være plads til stof fra alle 

områdets foreninger i bladet, der som nævnt skal være 

reklamefinansieret, hvilket i modsætning til tidligere, vil 

give en lille indtægt i stedet for, at bladet koster penge at 

udgive. Året slutter med et medlemstal på 76 medlemmer. 

 

1999 
PH-NYT PÅ GADEN… 

Året starter med en nytårsparole, søndag den 24. januar 

kl. 10.00 på træningspladsen på Mariagervej. 
 

Det er et nyt tiltag for at få startet rigtigt på året og det 

bliver fremover et fast indslag i foreningen. 

 

I februar måned udkommer det nye blad ”PH-nyt” for 

første gang. Det har kostet en del arbejde i formandsgrup-

pen med hjælpere at få tingene på plads, men det ser nu  
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ud til, at det bliver et rigtig godt blad, der gerne skulle 

være med til at gøre kendskabet til de forskellige forenin-

ger i området større. 

 

Hvem påtager sig trænertjansen? 
Man får startet hvalpe og lydighedshold op og småskæn-

des lidt om, hvem der skal tage træner tjanserne og brok-

ken sig over, at det ikke går bedre til konkurrencerne. Der 

arbejdes også kraftigt i bestyrelsen for at udarbejdet en ny 

struktur for træning i Randers PH. Det endelige forslag er 

færdigt til 1. juni 1999 og det er tanken, at der skal holdes 

en række medlemsmøder, hvor strukturforslaget skal 

diskuteres.  

 

En godkendelsesprocent 70,5 %! 

Som et lille kuriosum kan nævnes, at der i 1999, det sidste 

år i det gamle årtusinde, stiller 17 hunde til kåring i områ-
de 2. Heraf består de 12, hvilket giver en godkendelses-

procent på 70,5 %. Hvis man havde kunnet præsenterer 

det tal for kåringsmanden 10 år efter, ville han være blev 

meget glad! Man kan også se, at der kommer nye tider i 

foreningen. Formanden har skam fået e-mail adresse i 

bladet. Regnskaber m.v., bliver nu behandlet på moderne 

pc’ere, og foreningen får også en hjemmeside på nettet.  

Efteråret går med udtagelser til landstævne, hvor Randers 

er pænt repræsenteret. Der er hunde med fra både sek. 1 

og sek. 2 i næsten alle klasser. Det er dog kun hund der 

kommer med til landstævne, nemlig Steen Kejser og 
”Alf”. 

 

Landsvinder i kriminalklassen 

De to gør til gengæld et fremragende stykke arbejde, og 

bliver Landsvindere i kriminalklassen og er således med-

lem af den lille eksklusive klub af landsvindere, der i 

nyere tid også tæller den forhenværende formand i Ran-

ders Niels Jørgen Pedersen, der vandt i 1981. Steen og 

”Alf” bliver behørigt fejret både på Randers Politigård og 

i foreningen, hvor der holdes en lille reception i klubhu-

set, der er ca. 35 mennesker tilstede for at fejre Steen og 

”Alf”.  
 

 
Raoum Svendsen gratulerer Sten Kejser og ”Alf” med DM 

Det går også godt for andre medlemmer af foreningen. 

Jørgen Weinkouff og hans nye hund ”Simba” (Hajens 

Laban) stiller op til unghundebystævne sammen med 

Gitte Aagaard og labradoren ”Bunjo”, (der er kåret i april 

1999) i Grenå, og de bliver hhv. nr. 1 og 2 med 177,3 
point og 170,3 point, hvilket giver dem begge en hel op-

rykning til patruljeklassen. Sidste halvdel af venskabs-

konkurrencen vinder Randers overbevisende med 625,8 

point mod 571,2 point. Igen med god hjælp fra de to 

ovennævnte hundeførere der tilsammen laver 436,5 point 

af de 625,8 point Randers får.  De sidste 189,3 point kla-

rer Michael Thygesen med dobermann ”Nicki”. Randers 

kan således tage årtusindets sidste sejr hjem. 

 

200 små træer… et læbælte på træningspladsen 

En lørdag i september måned drager en flok hundeførere 

– uden hunde – ud i Støvringgaard skovene forsynet med 
spader. Opgaven er at hente ca. 200 små træer, til et læ-

bælte på træningspladsen og dermed få den delt op i to 

pladser. Det gik godt og allerede lørdag eftermiddag, var 

man færdige med arbejdet.  

 

Efteråret fortsætter med de sædvanlige konkurrencer og 

opgaver.  

  

Opvisning på slotspladsen 

I slutningen af november laver man i samarbejde med 

andre hundeforeninger i byen en opvisning på Slotsplad-
sen i Randers. Randers PH deltager med 6 hunde, og det 

er en rimelig succes. Dog var det lidt svært at hamle op 

med julemandens tog, der også kom forbi på pladsen. 

Året sluttes med et julearrangement for medlemmerne.  

 

PH-nyt giver overskud 

Det nye blad PH-nyt er udkommet de 6 gange, som det 

skulle og ser ud til at blive en stor succes, også økono-

misk. Bladet giver allerede første år 3.000 kr. til forenin-

gen, og man er fri for udgifterne til trykning og distributi-

on. Årets regnskab giver dog et driftsunderskud på over 

7.000 kr. Dette kan dog forklares ved, at der er brugt over 
7.000 kr. på inventar og materialer til klubhuset.  Årets 

medlemstal er på 78 medlemmer. 

 

2000 
NYT ÅRHUNDREDE VENTER FORUDE 
Dette årtusindes første officielle begivenhed er nytårspa-

rolen, der afholdes på træningspladsen den 23. januar 

2000 kl. 10.00. Der indledes med en kort fællestræning 

for de 25 - 30 hunde, der er mødt medens, som det står 

skrevet i et af de gamle blade, ”den forsinkede julesne 
stille dalede ned ”. Bagefter er der hyggeligt samvær i 

klubhuset. 
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Ny formand og bestyrelsesændringer… 

Den 22. februar holder man generalforsamling i huset på 

Mariagervej. Generalforsamlingen ser ud til at have forlø-

bet roligt. Der er ingen indkomne forslag, der skal be-

handles, men der skal ske nogen udskiftning i bestyrelsen. 
Den siddende formand, Thorkild Schnell, der efter at have 

været med i bestyrelsen siden 1983, heraf de sidste 8 år 

som formand, ønsker ikke genvalg. Det ser ud som en 

velovervejet og planlagt udskiftning, der er annonceret 

allerede i februar nummeret af PH-nyt, idet den gamle 

bestyrelse har et forslag klar til en ny formand, nemlig 

Erik Ravn, der vælges enstemmigt som ny formand for 

foreningen. 

 

Bestyrelsen har derefter følgende sammensætning: 

 

Formand Erik Ravn 
Kasserer Jesper Madsen 

Sekretær Steen Kejser 

Bestyrelsesmedlemmer Rasmus Bech og Michael 

Thygesen (nyvalgt) 

Suppleant Frank Wolf-Jürgensen 

Revisor  Christian Lund 

 

 
  Bestyrelsen år 2000 

 

 Generalforsamlingen afsluttes med spisning. Suppe med 

boller. Der er mødt 31 medlemmer inkl. bestyrelsen. 

 

I begyndelsen af marts starter de egentlige aktiviteter op.  

Man afholder Sonjas Pokal, og forenings æresmedlem 
Sonja Svanholm er selv tilstede og overrækker pokalerne. 

I Randers afholdes første del af den årlige venskabskon-

kurrence med Grenå afdelingen. Randers vinder 1. halv-

leg med 27,4 point i overskud til efterårets konkurrence i 

Grenå. Samlet vinder på dagen bliver Jørgen Weinkouff 

og ”Simba” med flotte 228,5 point af 230 mulige. 

 

 

 

Elitehundestævne på Overgaard… 

I april afholder Randers Elitehundestævne på godset 

Overgaard, hvor godsforvalter Andersson igen meget 

velvilligt, og helt i overensstemmelse med ejerens (Brask 

Thomsens svigersøn Peter Andersen) ønske, stiller både 
arealer og lokaler til rådighed. Lokalet er den store sal i 

bunden af tårnet, hvor man virkelig fornemmer, at stedet 

er et gammelt herresæde, der er bygget tilbage i midten af 

1500 tallet. Når man står foran den store åbne pejs, og 

kigger op på de murede hvælvinger, kan man godt fore-

stille sig, hvordan livet i det 1600 århundrede har udspillet 

sig her.  

 

 
  Interiør fra tårnet på Overgaard 

 

Randers har 3 hunde med i konkurrencen, og er så ube-

skedne at tage førstepladsen ved Jørgen Weinkouff og 
”Simba”, der igen understreger deres klasse. 

 

  Jørgen Weinkouff og ”Simba” som nr. 1 

 

Unghundebystævnet, afvikles også på Overgaard. Ran-

ders bliver rost for arrangementet, og tager selv den indi-

viduelle  førsteplads  ved  Sascha  og ”Bamse”,  der laver  
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179 point af 180 mulige og bliver nr. 2 i holdkonkurren-

cen, hvor Sascha er sammen med Gitte Madsen og 

”Chang”.  

 

Ved unghundestævnet i maj i Grenå vinder Michael Thy-
gesen med ”Nicki” med 175,9 point ud af 180 mulige, og 

rykker dermed direkte op i patruljeklassen. Inden som-

merferien er der også kåring, hvor Randers deltager med 

Sascha Andersen og labradoren ”Basse” der bliver kåret 

med 109 point ud af 110 mulige. Et meget flot resultat. 

Det ser således ud til, at hundearbejdet i foreningen ligger 

på et rigtigt godt niveau i første halvdel af Millenium året. 

 

Inden sommer pausen holder man MIX-konkurrencen 

med 9 deltagere.  

 

Om aftenen er der Skt. Hans fest, med båltale af Niels 
Jørgen Pedersen, afbrænding af heksen og til slut kaffe og 

masser af kage. 

 

Den nye sæson starter med indskrivning til hvalpe og 3 

mdr. hold. Der er 11 på hvalpeholdet, men hele 38 hunde 

bliver tilmeldt lydighedsholdene.  

 

Nordisk Mesterskab… 

Foreningen har hunde med i udtagelserne til landsstævnet 

i både patrulje- og kriminalklassen i sek. 2, to i hver   

klasse, og ved udtagelsen i patruljeklassen for sek. 1 bli-
ver Jørgen Weinkouff og ”Simba” udtaget til at deltage i 

landsstævnet i Svendborg. De bliver nr. 2 med 223,5 

point, og bliver udtaget til den bruttotrup, der skal repræ-

senterer sek. 1 ved ”Nordisk Mesterskab”.  

 

 
  Jørgen Weinkouff og ”Simba”, som nr. 2 
 

Sidste halvdel af venskabskonkurrencen med Grenå afvik-

les, og det ender med at Grenå vinder denne halvleg med 

en tiendedel point. Da Randers havde point i overskud fra 

foråret, ender det alligevel med, at Randers endnu en gang 
kan holde pokalen hjemme. 

 

 

Klubhuset får en tur.. 

Der arbejdes også på klubhuset i efteråret. Der bliver 

malet vinduer, sat nye døre i, og lavet sikring på nogle 

vinduer og døre med jerngitre, da der igen havde været 

indbrud i klubhuset.  
 

Man har, efter ønsker fra medlemmerne, sat gang i et 

projekt omkring lys på banen, så der kan trænes om afte-

nen. Det når imidlertid ikke at blive færdigt i 2000, da 

vejret driller. Året afsluttes med MIX-konkurrencen. 

Dagen sluttede med bankospil og gløgg. Iflg. billederne 

fra dagen har der været mange med til konkurrencerne og 

de der fik præmier ser rigtig glade ud. Ved årets udgang 

er der iflg. protokollen registreret 78 medlemmer i for-

eningen. Regnskabet for året udviser et overskud på 

5.696,35 kr. 

 

2001 
VINTERVEJRET DRILLER 

Igen i 2001 er nytårsparolen den første officielle start på 

foreningsarbejdet. Der kun mødt 15 hundeførere op. På 
billederne ser det også ganske koldt ud. De fleste er i ført 

tykke vinterjakker, enkelte med store uldne strikhuer, og 

der ligger (lidt) sne på marken.  

 

Som sædvanligt holder man ordinær generalforsamling i 

februar måned. Man enes om en forhøjelse af kontingen-

tet fra 425,00 kr. til 475,00 kr. men ellers ser det ikke ud 

til, at der er de store problemer. Der er genvalg over hele 

linien. 

 

 I marts måned har man Sonjas Pokalkonkurrence. Det ser 
ud som om, vinteren har været lang, for der er stadig sne 

på markerne. Øvelserne går dog godt. Der er 9 deltagere 

med og Sascha og ”Bamse” vinde igen både Sonjas Pokal 

og pokalen for bedste ikke schæfer. (”Bamse” er en sort 

labrador).  

 

Der er kommet en ny redaktør på foreningens hjemme-

side, men det kniber lidt for John Jørgensen at nå at få det 

hele med. Projektet med lys på banen ligger også lidt 

stille. Det har ikke været muligt at gøre det færdigt på 

grund af vejret. Der er sat træmaster op, og gravet en del 

kabler ned, men der mangler det sidste. Dette vil blive 
ordnet, når vejret bliver bedre.  

 

Stor tilslutning på lydighedsholdene… 

I marts måned har der været indskrivning til hvalpe og 

lydighedsholdene. Der er helt overvældende tilslutning. 

Man indskriver 17 på hvalpeholdet og 52 hunde til lydig-

hed. Det er lige ved at tage pusten fra bestyrelsen.  
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Nu også en vinderhund i Randers… 

I april er der oprykningskonkurrence i Galten for krimi-

nalhundene, og her klarer Torben Støvring og ”Fello” 206 

point, og får dermed den sidste halve oprykning til vin-

derklassen, hvilket gør ham til den første vinderhund i 
Randers PH’s civile afdeling i mange år. Det er meget flot 

og giver nu blod på tanden også for andre hundeførere. 

Nu ved de jo, at det kan lade sig gøre.  

 

I april måned afholder Aarhus afdelingen fællestræning 

for hele Område 2 i Hampen. Randers deltager med 15 

hundeførere. 

 

Rigtig flot fest 

For en gang skyld, ser det ud til, at der igen kan laves en 

fest. Der bliver indkaldt til fest lørdag den 5. maj i klub-

huset, hvor Jesper og Sascha er ”værter” ved det, der 
senere i bladet bliver omtalt som en ”rigtig flot PH fest”, 

hvor der ud over mad og drikke, også er underholdning af 

forskellig art, såsom ”pakkeindbinding med hænderne på 

ryggen”, ”gæt og grimasser” og meget andet.  

 

Hundepatruljen på besøg… 

I forbindelse med hvalpeholdets afslutning har man allie-

ret sig med hundepatruljen, der velvilligt kommer op og 

giver lidt opvisning.  Der bliver kørt med ”horn og lygter” 

og fanget forbrydere og meget andet. Specielt børnene får 

en god dag, hvor de får lov at sidde i en rigtig politibil, og 
endda ved rattet (altså når bilen holder stille).  

 

 
  Henrik Hove viser og fortæller om patruljevognen 
 

Afslutningsprøverne på 3 mdr. holdene, må tages over to 

dage, og efter endt prøve er der 20 hunde, der har bestået 
og kan tilbydes medlemskab af foreningen. Forårssæso-

nen afsluttes med MIX-konkurrencen og Skt. Hans bål 

med tilhørende grillarrangement. 

 

 

 

Der er mødt ca. 30 mennesker og de får en dejlig aften, 

hvor vejret er så fint, at der kan dækkes bord ude på P-

pladsen. 

 

For fulde drøn… 
Efter sommerpausen startes der op igen for fulde drøn. 

Der kommer over 20 hvalpe og 40 hunde til lydigheds-

holdet. 

 

Det kunne se ud til, at den store tilgang her måske bety-

der, at den daglige træning med medlemshundene lider 

lidt under de mange kræfter, der bruges på hvalpe og 

lydighedshold. Man er oppe på over 50 aktive hundeføre-

re, der træner deres egen hund.  

 

Der begynder, at der kommer beklagelser fra medlemmer, 

de ikke får tilstrækkelig opmærksomhed i den daglige 
træning. Bestyrelsen prøver dog at svare så godt som 

muligt på kritikken i klubbladet.   

 

Lys på banen og hundebokse i gården… 

Der sker også andre ting i foreningen. Man har fået gjort 6 

lamper færdige, så der nu er noget lys på pladsen om 

aftenen, og der er ligeledes sat 8 hundebokse op, der kan 

benyttes frit, hvilket de også bliver. Inde i huset lægger 

man nyt gulv.  

 

Der begynder nu igen at blive problemer med trænings-
arealerne på det gamle kaserneareal. Det er nu Skov- og 

Naturstyrelsen, der står for arealet, og man får herfra 

meddelelse om, at man fra den 1.10.2001 kun kan benytte 

det i begrænset omfang, og at man må se i øjnene, at 

denne mulighed på sigt helt bortfalder.  

 

”Simba” blev landsvinder kriminalklassen 2001 

Ved årets udtagelser til landstævnet er Randers kun re-

præsenteret ved Jørgen Weinkouff og ”Simba”, der stiller 

i kriminalklassen. Parret laver sammen 228,7 point og er 

med til landsstævnet, der afvikles i Oksbøl. 

 
Ved landstævnet laver Jørgen og ”Simba” det fineste 

resultat i klassen, og bliver således landsvindere i krimi-

nalklassen i 2001. Der er naturligvis en festlig modtagelse 

i hjembyen og den 5. oktober er der arrangeret reception i 

klubhuset for det nye medlem af ”klubben af landsvindere 

i kriminalklassen i Randers”. Der kommer mange gæster 

for at lykønske Jørgen, der er en populær vinder, som har 

gjort sig fortjent til titlen gennem mange gode resultater i 

de senere år sammen med ”Simba”. Der skal naturligvis 

tages et billede af hele ”klubben” samlet og af gæsterne. 

 
  

 

 

 



 

                                                  

 

 

           

 

50 

 

Randers Politihundeforening 75 års jubilæum 

 
 Fra venstre: Niels Jørgen Pedersen, Jørgen Weinkouff og Sten Kejser 

 

Foreningen deltager i de forskellige konkurrencer i områ-

det og klarer sig pænt. Der bliver også afholdt medlemsaf-

tener, med bl.a. dyrlæge Peter Weiss fra Virklund Dyre-

klinik. Desværre er der igen indbrud, denne gang i mate-

rialeskuret, hvor fra der forsvinder 2 bideærmer, komplet 
med overtræk.  Gad vist hvad tyveknægte skal bruge dem 

til? Lysanlægget er nu også færdigt, så der kan trænes om 

aftenen. 

 

Medlemstal på 93 

Foreningen slutter året med et medlemstal på 93 med-

lemmer. Også regnskabet ser meget fornuftigt ud. Der er 

et overskud på driften på 9.610 kr. og foreningen har en 

kontant beholdning (bank, giro og kassebeholdning) på 

over 35.000 kr. 

 

2002 
GOD ØKONOMI I FORENINGEN 

Første bestyrelses møde holdes den 10. januar. Der plan-

lægges nye lofter i klubhuset, og der skal tages tilbud 

hjem på materialer.  
 

Der har endvidere året før været tale om, at forsøge at 

købe mere jord til ejendommen, nemlig en mark der lig-

ger ved siden af foreningens egen jord, men dels er ejeren 

kun interesseret i at sælge, hvis der kan skaffes et tilsva-

rende stykke jord i nærheden, og dels er prisen på land-

brugsjord på det tidspunkt ca. 100.000 kr. pr. hektar, så 

det bliver ikke til noget.  

 

Andelsbeviser indløses 

Man beslutter også at indløse for 5.000 kr. ”andelsbevi-
ser” fra medlemmerne, så økonomien må have været i 

orden på det tidspunkt. 

 

 

 

 

Nytårsappel den 20. januar,  
der mødte 35 medlemmer op og 25 hunde, der får en gang 

motion under formanden, Erik Ravns ledelse. Af billeder-

ne kan man se, at der står 6 personer samlet og ved nær-

mere granskning kan man se, at de alle er hundeførere, 
men de havde nok valgt at beholde hænderne i lommerne 

frem for at have dem på hundesnoren på denne råkolde 

januardag.  

 

 
  Nytårsappel 

 

Det blev dog en sjov oplevelse, og man sluttede som 

vanligt med varm suppe med boller i klubhuset.  

 

Allerede den 17. februar var der kåring i Randers. Der var 

tilmeldt 5 hunde, hvoraf de tre var fra Randers. Da dagen 

var overstået, var der 5 nykårede hunde der var klar til 
nye udfordringer. Det var Ole Berg, Heidi Jensen og Vivi 

Hermansen.  

 

Til generalforsamlingen kommer der 31 medlemmer og 

der sker en lille udskiftning i bestyrelsen, der kommer til 

at se således ud: 

 

Formand Erik Ravn 

Kasserer Jesper Madsen 

Sekretær Steen Kejser 

Bestyrelsesmedlem Mari-Ann Kristensen 
Bestyrelsesmedlem Henrik Hove Nielsen 

Suppleanter  Sascha Andersen og Gitte 

Aagaard. 

 

Der er Sonjas Pokal, hvor formanden er så ubeskeden at 

vinde både Sonjas Pokal, samt pokalen for bedste tæve-

hund.  

 



 

                                                  

 

 

           

 

51 

 

Randers Politihundeforening 75 års jubilæum 

 
  Erik Ravn og ”Leika” med pokalerne 

 

Indskrivning til hvalpe og lydighedshold går også godt, 

der er 33 hunde på lydighedsholdet.  

 

Ændring af foreningens love? 

Der holdes flere bestyrelsesmøder i foråret, hvor man 

også drøfter en ændring af foreningens love, idet der 

ønskes ændring i § 8, hvor man ønsker 1. og 2. suppleant 

indsat samt § 9, hvor der ønskes en tekst som følger: 

”Køb eller salg af fast ejendom, herunder arealer, kan 
først effektueres efter fremlæggelse og vedtagelse på en 

generalforsamling.”  

 

Træning kun torsdage kl. 18.00-22.00! 

I forbindelse med træningstilladelse på det gamle militære 

øvelsesterræn, får foreningen fra Fussingø Skovdistrrikt 

tilladelse til træning på hele øvelsesområdet, dog kun 

torsdage fra kl. 1800 – 2200 i perioden april - august.  

 

Klubhuset bliver shinet op 

Der bliver også arbejdet på klubhuset, og der kommer nye 

lofter, bliver malet vægge og lagt nyt gulv i foråret.  
 

DM tæt på aflysning 

Både DM og udtagelserne er dette år flyttet til foråret, på 

grund af tjenestehundenes opgaver ved topmødet i Kø-

benhavn i september, der jo er den måned, hvor DM nor-

malt bliver afholdt. 

 

DM var tæt på at blive aflyst, men heldigvis fandt man en 

løsning med indkvartering på Holstebro Kaserne 10. -12. 

maj. Der er også Nordisk Mesterskab for Politihunde i 

foråret. Fra Randers deltager Jørgen Weinkouff og ”Sim-
ba” på 4 ½ år i begge mesterskaber. Til DM bliver holdet 

en flot nr. 3 i vinderklassen, hvor der kun er 1,1 point i 

forskel mellem nr. 1 og nr. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                     Jørgen Weinkouff og ”Simba” 
 

Til Nordisk Mesterskab bliver Jørgen og ”Simba” nr. 5, så 

det har bestemt været et travlt forår for parret. 

 

Efter sommerpausen er der indskrivning til hvalpe og 
lydighedshold og der er pænt fremmøde. Konkurrencerne 

bliver afholdt og træningen går godt.   

 

Rigspolitichefens ærespokal 

For to af foreningens tjenestehunde bliver august måned 

også lidt speciel, idet Steen Kejser og ”Alf” og Jørgen 

Weinkouff og ”Simba” bliver udvalgt til at modtage 

Rigspolitichefens Ærespokal for 2001. De to hundeførere 

og deres dygtige hunde, var i 2001 med til at redde en ung 

piges liv, da de fandt hende efter, at hun havde taget piller 

og var gået hjemmefra. Hundene fandt hende i en skov 

efter en meget vanskelig eftersøgning.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                 

             Redningsaktion gav pokal til Randers-betjente 
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Der bliver også fortsat arbejdet på klubhuset, og det be-

gynder efterhånden at ligne et ”rigtigt klubhus”. Forenin-

gen markerer sig pænt i områdets konkurrencer. I 

unghundebystævnet deltager Randers med 2 hold (altså 4 

hunde) og bliver efter pointregnskabet nr. 2 og 3. Det 
bliver dog kun 2. pladsen, der bliver noteret, idet det an-

det Randers hold deltog uden for konkurrencen.  

 

Seks Randers-hunde til Unghundestævne  

Efterårets unghundestævne flyttet til Randers, da der kun 

er otte hunde til start og de 6 er fra Randers. Stævnet 

bliver afholdt på Overgård Gods, hvor foreningen som 

sædvanligt møder meget stor velvilje. Jørgen Brix fra den 

arrangerende forening vinder stævnet.  

 

Flot kåringsstatistik 

Der bliver også kåret hunde i Randers i efteråret. Christi-
an Lund og Jens Henrik Haagensen får begge kåret deres 

hunde, og med de to er der i 2002 i alt kåret 9 hunde i 

Randers. Et rigtig flot resultat som foreningen kunne være 

stolte af.  

 

Laust og Quato    
Et af medlemmerne i Randers PH får i dette år særlig 

meget omtale, da Laust Jacobsen og ”Quato” optræder i 

en serie TV udsendelser om en lille hundehvalps vej til at 

blive politihund. Udsendelserne trækker seertal på mere 

end 800.000 og er en fin reklame for både politiets tjene-
stehunde og for Politihundeforeningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Laust og ”Quato” 
 

 

Flot slutning på året 

Årets konkurrencer slutter med natøvelsen, hvor Randers 

stiller med tre kørehold og hjembringer 2 andenpladser og 

en sjetteplads. Flot klaret og det viser, at der var stort 

potentiale i foreningen. Ved efterårets afslutningsprøve på 
3 mdr. holdet er der 14 hunde, der består prøven og kan 

gå videre i foreningen.  Efter Mix pokalen den 1. decem-

ber, slutter året med en julefrokost lørdag den 7. decem-

ber. Det er første gang dette prøves, man håber, at det kan 

blive en fast tradition. 

 

2003 
KONKURRENCEMÆSSIGT ET GODT ÅR 

Nytårsparole i bidende koldt vejr. Eneste forskel er, at 

man i år serverer lasagne i stedet for den traditionelle 

suppe med boller. Efter sigende på et ønske fra den tidli-

gere formand, der mente, at det var for tidligt at spise klar 

suppe med boller kl. 11 om formiddagen.  

 

De sædvanlige aktiviteter ser ud til at køre fint. Man har 

dog afholdt et medlemsmøde, hvor der er blevet diskute-
ret mange ting, og hvor man blandt andet udtrykker ønske 

om en lille skov i et område af pladsen, hvor der er noget 

sumpet. Området omtales som ”mosen”. Der kommer dog 

ikke noget rigtig konkret frem. I bestyrelsen diskuterer 

man, om man skal ændre på prøven på 3 mdr. holdet, så 

man tester byttedrift frem for forsvarsdrift, da medlemmer 

af bestyrelsen mener, der er mere brug for end forsvars-

driften.  

 

Græsslåning og ”hundehus” 

Der er også stadig problemer med græsslåningen og man 
forsøger at finde løsninger på dette problem.  

 

I forbindelse med at Politigården sidste år blev kraftig 

udvidet og ombygget, fik man lov at få det ”gamle hun-

dehus”, der jo lå, hvor den nye bygning skulle opføres.  

 

Det er nu blevet fragtet op på Mariagervej og ligger pak-

ket ned på P-pladsen, og bestyrelsen vil på et kommende 

medlemsmøde prøve at få nogen ideer til, hvad man skal 

bruge det til.  

 

På generalforsamlingen den 18. februar var der pænt 
fremmøde, og efter generalforsamlingen så bestyrelsen 

således ud: 

 

Formand Erik Ravn 

Næstformand Mari-Ann Kristensen 

Kasserer Suzanne Pedersen 

Sekretær  Gitte Aagaard 

Bestyrelsesmedlem Henrik Hove Nielsen 

Suppleant Ulrik Jørgensen 

Suppleant Jesper Madsen 
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Sonjas Pokal blev afviklet søndag den 23.2.2003. I de 

seneste år, har der desværre vist sig en tendens til at tjene-

stehundene ikke længere deltager i disse konkurrencer. 

Det er da heller ikke tilfældet denne gang, hvor der 9 

deltagere, alle fra sektion 2, Morten Nielsen med rottwei-
leren ”Victor” vinder Pokalen.  

 

 
 Morten og ”Victor” 
 

I forårets venskabskonkurrence med Grenå bliver igen 

sejr til Randers, der derefter har 25,4 point i overskud til 

efterårets konkurrence.  

 

Medlemsmøde  
I foråret har der også, efter ønske fra medlemmerne, været 

holdt et medlemsmøde, hvor man har drøftet mange ting, 

herunder hvad man kunne bruge ”hundehuset” fra Politi-

gården til. Der kom dog ikke noget konkret ud af dette. 

Ligeledes har man drøftet mulighederne for at få plantet 

træer på et stykke af grunden mod et ret sumpet område.  

 

Man drøfter forskellige muligheder, herunder at søge 

Tuborgs Grønne Fond, der dog først har åbent for nye 

ansøgninger i 2004. Man prøver også at lave en trænings-
dag lokalt for alle hold for at få en bedre kontakt mellem 

holdene. 

 

2 hunde i kriminalklassen 

Der er også oprykningskonkurrencer og foreningen får 

her 2 hunde i kriminalklassen, noget der også er ret nyt 

for sek. 2, der ikke plejer at have så meget held med at 

fastholde de gode hunde så længe, at de rykker op. Det er 

Jesper Madsen med”Shiva” og Mari-Ann med ”Kaya” der 

klarer pynten.  

 
Der er også kåring i Randers, og afslutningsprøve med 

lydighedsholdene.  

 

Der er i alt 19 der stiller til prøven og af dem er der 17 der 

består og får muligheden for at gå videre. Et meget flot 

resultat.  

 

Samme forår er Jørgen Weinkouff og ”Simba” igen med 
til Nordisk Mesterskab for tjenestehunde, der denne gang 

afholdes i Göteborg i Sverige. Jørgen og ”Simba” gør det 

igen godt og bliver nr. 2 ved mesterskabet.   

 

Med hensyn til beplantningen, der har været talt om tidli-

gere, har man nu fået et tilbud fra Lindenborg Skovsel-

skab, der kan leverer 3.000 træer, blandet eg, rød-el og 

lærk til ca. 10.000 kr. Jorden skal dog først pløjes og 

forberedes, hvilket kan koste omkring 3.000 kr. pr. hektar. 

Man afventer med beslutningen. 

 

Dette år prøver man at slå flere arrangementer sammen, 
idet man holder MIX-konkurrencen den 21. juni og holder 

grillfest samme aften, men så sløjfer den traditionelle Skt. 

Hans aften.  

 

Der bliver gået til den med konkurrencerne, og ifølge 

optegnelserne ender man med en rigtig hyggelig fest om 

aftenen, hvor aktivitetsudvalget får ros for arrangementet. 

 

Ved afslutningen på forårets 3. mdr. hold, er der 19 hunde 

der stiller op til prøven og der er hele 17 hunde, der be-

står. Et meget flot resultat.  
 

Tjenestehundene gør det godt 

Efter sommerpausen er den næste store udfordring udta-

gelserne til DM.  

 

Tjenestehundene i Randers gør det godt til udtagelserne 

og der er 4 hunde, der kvalificerer sig til at komme med 

til DM. Jørgen Weinkouff med ”Simba”, Jørgen Brix med 

”Kenzo”, Laust Jacobsen med ”Quato” og Frank Hovge-

sen med ”Gauto”. Frank må desværre melde afbud til 

DM, men de andre tre kommer med.  

 

Drama ved udtagelsen 

For vinderklassens del foregår udtagelserne på Overgaard 

Gods, og den senere Danmarksmester i vinderklassen er 

tæt på ikke at kunne gennemføre konkurrencen, da han 

kommer til at låse sin hund inde i bilen SAMMEN MED 

NØGLEN til bilen. Han låner dog heldigvis en bil, og når 

hjem efter reservenøglen, så hunden kan komme ud af 

bilen og i gang med øvelserne. De gør det imidlertid godt 

i det barske landskab omkring Sæby. 

 

Jørgen Weinkouff og ”Simba” snupper førstepladsen i 
Vinderklassen med 202,9 point. 
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  Formanden holder tale for Danmarksmesteren 
 

Laust Jacobsen og ”Quato” får en flot andenplads i patrul-

jeklassen og Jørgen Brix og ”Kenzo” holder sig også i den 

bedste halvdel med en 11. plads, så det var et godt DM for 

Randers Politihundeforening.  

 

Uro på foreningsfronten 

Der begynder imidlertid at blive lidt uro i foreningen i 
løbet af sommeren og efteråret. For første gang i nyere tid 

bliver et medlem idømt karantæne på 6 måneder, og af 

bestyrelsesreferaterne ser det ud til, at hele den samlede 

bestyrelse ønsker at afgå ved den næste generalforsam-

ling.  

 

Gode resultater ved konkurrencerne 

Når det gælder selve hundearbejdet, går det imidlertid 

godt. Der deltages med 3 hold i unghundebystævnet, og 

de klarer sig godt. Det bliver til en 2., 4. og 5. plads. 

  
Konkurrencen med Grenå vindes også i efteråret, og po-

kalen bliver i Randers endnu et år.  

 

 
Morten Nielsen/Victor, Leo Vang/Bamse, Jens H. Haagensen/Khiwa 

og Zanne Pedersen/Action 

 

Ved unghundestævnet, der afvikles den 2. november i 

Galten, stiller Randers med 8 hunde i konkurrencen og 

tager både 1. og 2. pladsen. 

 

De sidste konkurrencer i det gamle år bliver natøvelsen, 
der afholdes i Randers, og hvor værterne er så ubeskedne 

selv at sætte sig på førstepladsen ved Jesper Madsen og 

”Shiva”, godt hjulpet af Henriette Aarhus, de bliver i 

øvrigt senere gift! MIX-konkurrencen afslutter som sæd-

vanligt året, inden der holdes juleferie. Ved årets udgang 

er der registreret 89 medlemmer i foreningen. En lille 

tilbagegang på 6 medlemmer i forhold til 2002. 

 

2004 

NY SLAGKRAFTIG BESTYRELSE 

Inden den ordinære generalforsamling, havde man en del 

snak om, hvordan man kunne sammensætte en ny besty-

relse, da der kun var 2 fra den gamle bestyrelse der øn-

skede at fortsætte. Det bliver dog løst, idet den tidligere 

formand accepterer at stille op igen, og man får sammen-

sat en slagkraftig bestyrelse, der kommer til at se sådan 
ud: 

 

Formand Thorkild Schnell 

Næstformand  Torben Støvring 

Kasserer Jens Henrik Haagensen 

Sekretær Gitte Aagaard 

Bestyrelsesmedlem Suzanne Pedersen 

Suppleanter  Frank Hulgaard og Steen 

Nielsen 

 

Den nye bestyrelse afholder sit første møde den 26. febru-
ar, hvor man blandt andet får nedsat forskellige udvalg, 

der skal varetage interesserne i foreningen.  I april num-

meret af PH-nyt 2004, kan man se hvordan disse BLEV 

sammensat.  

 

PH-nyt i nyt design  
bladet udkommer i øvrigt her for første gang i et nyt og 

bedre design, nemlig i A 4 format, og med en meget bedre 

opsætning og billedbehandling.  

 

Den nye bestyrelse ser ud til at have fået styr på tingene. 

Der bliver indsendt en ansøgning til TUBORGS grønne 
fond om tilskud til beplantning af et stykke af trænings-

arealet.  

 

Ny hjemmeside www.randersph.dk 

Der bliver også oprettet en ny hjemmeside med det lidt 

enklere navn www.randersph.dk, og denne skal fremover 

blive et nyttigt redskab for foreningen og til stor fornøjel-

se for alle. Der bliver også optrykt nye foldere til lydig-

hedskursisterne, og diskuteret økonomi, idet der forventes 

et mindre driftsunderskud for året.  
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Tilsyneladende har den uro, der har været i efteråret og 

vinteren 2003 givet et tab af medlemmer idet medlemstal-

let ved et bestyrelsesmøde den 1. april bliver opgjort til 57 

aktive og 2 passive medlemmer.  

 
Der opstår desværre igen lidt problemer omkring træ-

ningstilladelserne på det tidligere militære øvelsesområde, 

således at der kun må trænes med løse hunde på tirsdage 

mellem klokken 18 og 22.   

 

Der holdes jævnlige bestyrelsesmøder i denne periode 

hvor der er gang i mange nye tiltag. Man drøfter, hvordan 

man får opvarmet klubhuset og der tages priser hjem, på 

oliefyr, uden at det dog bliver til realiteter. Græsslåningen 

har man fået ordnet via en lokal landmand og træningen 

ser ud til at gå godt.  

 
Lige inden sommerferien er der kåring og Randers møder 

med fem hunde. Desværre falder 1 hund fra på sporet og 

en hund på ronderingen, men de resterende tre hunde 

klarer sig flot igennem og bliver alle kåret med pænt over 

100 point. Så de tre stolte hundefører, Torben Støvring, 

Jette Haagensen og Martin Vollert er nu klar til efterårets 

unghundekonkurrencer.  

 

Forårssæsonen slutter med Skt. Hansbål. Når man læser i 

bladene fra dette år, ser det ud til, at sommeren har været 

særdeles regnfuld. Der har i hvert fald skullet særlige 
evner til at tænde bålet, virker det til, men heldigvis har et 

af foreningens medlemmer, Ole Berg, en branduddannelse 

fra CF, så hvis man kan slukke brande, kan man vel også 

starte dem! Bålet bliver tændt og det ender med at blive 

en god aften trods den våde start.  

 

Efter sommerferien bliver der startet to lydighedshold på 

træningspladsen på Toldbodgade og et hvalpehold på 

Mariagervej.  

 

Der er 6 hunde på konkurrenceholdet og der er 11 hunde, 

der arbejder med at blive kåringsklare.  

 

Boldmaskine? 

Der bliver også igen tilbudt træningstøj med PH logoer 

på, som medlemmerne kan bestille. Som noget nyt i for-

eningen vil man prøve at få fremstillet en” boldmaskine ” 

til brug i foreningen som hjælpemiddel til at lære hundene 

at gø på døde genstande. Jo, jo teknologien begynder at 

holde sit indtog i træningsmetoderne.  

 

De to hunde, der ikke klarede kåringen før sommerferien, 

har nu været oppe igen, og begge har klaret kåringen med 
pæne resultater, så Kim og ”Kos” og Jesper og ”Bailey” 

kan nu slutte sig til deres træningskammerater fra foråret 

igen.   

 

Foreningen modtager desværre afslag fra Tuborg-fonden 

med hensyn til tilskud til at etablerer et varmeanlæg, og 

man arbejder i stedet på at få isoleret indervæggene i 

huset. 

 
Der arbejdes også på at få et bedre samarbejde i gang med 

sektion 1 hundeførerne og i efteråret aftales en trænings-

dag i foråret, hvor der vil komme 3 – 4 hundeførere fra 

sektion 1 og lave en dag med modultræning for de civile 

hundeførere. 

 

Tuborgs Grønne Fond 

Hvor det ikke var gået så godt med ansøgningen til Tu-

borg-fonden og hjælp til varme i huset, så gik det bedre 

med ansøgningen til Tuborgs Grønne Fond, hvor der blev 

bevilget 15.000 kr. til plantning af træer. Kassereren fik 

tilbud hjem og plantningen skulle så ske næste år. For-
eningens økonomi ser også ud til at have det bedre. Der 

regnes nu med et driftsoverskud i 2004.  

 

Den omtalte boldkanon kommer i foreningen gennem en 

julegave fra området, der har haft en god økonomi og 

derfor vil prøve at hjælpe alle foreninger i området i gang 

med de nye træningsmetoder.  

 

PH-nyt ”giver penge”. 

Der bliver også lavet en ny aftale med udgiveren af klub-

bladet, hvilket indebærer, at de enkelte foreninger i områ-
det hver modtager 1.500 kr. pr. bladudgivelse.  

 

Bladet udkommer 6 gange om året, så det er en god fast 

indtægt, der kommer ind her, hvor man for år tilbage, da 

hver enkelt forening stod for deres eget lokale klubblad, i 

stedet skulle betale for at få bladet produceret og sendt.  

 

Foreningen sender 4 hunde af sted til Unghundestævnet i 

Thisted og det bliver til 2 hele oprykninger og 2 halve 

oprykninger til patruljeklassen på dagen, så årets konkur-

rencer slutter pænt for foreningen. 

 

 
  De 4 kåringskammerater samlet igen i konkurrence 
 

 



 

                                                  

 

 

           

 

56 

 

Randers Politihundeforening 75 års jubilæum 

Årets bestyrelsesmøder har været afholdt hjemme hos 

bestyrelsesmedlemmerne på skift, for at få et bedre sam-

menhold, og det ser også ud til, at det er lykkes.  

 

Foreningen er i god gænge ved udgangen af året og har 
igen en lille stigning i medlemstallet, idet man slutter med 

60 aktive og 2 passive medlemmer. Man har også i 2004 

haft et godt samarbejde med Fussingø Skovdistrikt, der 

har stillet områder til rådighed for træningen.  

    

Også økonomisk har man rettet op på tingene, så året 

slutter med et overskud på mere end 6.000 kr. 

 

2005 
NU MED EGEN SKOV 

Den ordinære generalforsamling, forløber uden de store 

problemer, man vedtager at forbedre lysanlægget på plad-

sen. Bestyrelsen genvælges uden modkandidater. 

  

Sonjas Pokalkonkurrence  
Der deltager 7 stk og Jens Henrik Haagensen bliver nr. 1 
med Martin Vollert på andenpladsen. Desværre deltager 

der stadigvæk ingen tjenestehunde i denne pokalkonkur-

rence.  

 

Konkurrencebarometer 

Derimod bliver der afholdt en temadag med tjenestehun-

dene og det bliver en stor succes. Der arbejdes også vide-

re med at forbedre hjemmesiden og som et nyt tiltag 

kommer der et ”konkurrencebarometer”, hvor man i løbet 

af året kan se, hvordan det går med de forskellige hunde 

der deltager i konkurrencerne. Ved årets udgang kåres den 
bedste hund på barometeret. 

 

I løbet af vinteren og foråret har en ven af foreningen 

isoleret huset indvendig, og der skal nu males, så det ser 

flot ud.  

 

Stor konkurrence aktivitet 

Arbejdet med hundene ser også ud til at gå rigtig fint. Der 

er tre hunde med i unghundeklassen i foråret, og en af 

dem rykker op i patruljeklassen. I forårets opryknings-

konkurrencer har foreningen ikke hunde med i krimi-

nalklassen, men i patruljeklassen stiller man med 5 hunde 
ud af de 13, der deltager, og resultatet bliver, at Randers 

besætter de 3 første pladser, med 3 hele oprykninger til 

kriminalklassen til følge. 

 

Ifølge annalerne er det svært for foreningen at få armene 

ned efter præstationen. De tre dygtige hundeførere er Kim 

Wiboe og ”Samson”, Torben Støvring og ”Charlie” og 

Jens Henrik Haagensen og ”Pedro”.  

 
  Fra venstre: Kim/Hajens Jaff, Torben/Charlie og Jens H. /Pedro 

 

Tuborgskoven opstår 

Der er også blevet plantet en masse træer nede i den ene 

ende af dressurpladsen, og der kommer fint besøg fra 

Tuborg, hvor foreningen får overrakt checken på de 

15.000 kr. til dækning af arbejdet med ”skoven”. Stykket 

fremvises for repræsentanten fra Tuborg, der også ser lidt 

hundearbejde, arrangementet slutter med lidt mad og en 

Tuborg. Samtidig vedtages det at kalde skoven for ”TU-

BORGSKOVEN”.  

 
En anden gammel aktivitet bliver taget op igen, idet man 

laver en opvisning i Mellerup i forbindelse med en byfest. 

Det bliver en fin opvisning, der bliver godt modtaget. I 

løbet af sommeren skal der fræses imellem de nyplantede 

træer i Tuborgskoven. Der lejes en fræser, og så man er 

ellers i gang. Det bliver imidlertid en af sommerens var-

meste dage, man vælger til arbejdet, så der skal drikkes 

masser af vand, så der ikke er nogen, der får hedeslag.   

 

Man får også et tilskud fra Sparekassen Kronjylland, så 

der kan sættes en varmeveksler op til at hjælpe med at 

holde huset lunt om vinteren, og endelig er man så heldi-
ge også at få et beløb fra THOR, som anvendes til at sætte 

to ekstra lamper op på lysbanen.  

 

 Jørgen W. og Simba Nordiske mestre 

Den 4., 5. juni er der Nordisk Mesterskab for tjenestehun-

dene. Fra Randers deltager Jørgen Weinkouff og ”Sim-

ba”, der bliver Nordisk Mester. Danmark vinder i øvrigt 

holdkonkurrencen.  

 

Stor deltagelse ved DM 

Ved udtagelsen i kriminalklassen er Randers repræsente-
ret med de to civile hunde der gjorde det så godt til op-

rykningsstævnet i foråret. Desværre klarer de ikke at 

komme med til DM, da der på ronderingsbanen er to 

figuranter, der sidder og snakker sammen. Den havde de 

nok ikke fået trænet på med de unge hunde.  

Til udtagelserne i Patruljeklassen går det bedre for Jens 

Henrik og ”Khiwa”, der kvalificerer sig til DM i Aarhus. 

Alt i alt viser det sig, at Randers får 5 hunde fra sek. 1 

med til DM, og 1 hund fra sek. 2.  
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Lydighedsholdene starter op med 35 tilmeldinger, så det 

er stadig efter de mange år noget af et tilløbsstykke. For-

eningen har denne sommer 2 medlemmer der skal giftes, 

og ved begge bryllupper møder der klubkammerater op 

ved kirken, hvor de sammen med deres hunde danner 
spalier for brudeparrene.  

 

DM der afholdes i Aarhus, giver ikke de helt store place-

ringer, men der bliver dog en 3. og 4. plads i vinderklas-

sen og en 5. plads i patruljeklassen.  

 

 
   Jens Henrik og ”Khiwa” venter på dommersedler ved DM 

 

Efteråret byder også på deltagelse i både bystævner og 

venskabskonkurrence med Grenå og natøvelse, så der har 

været masser af aktivitet omkring hundearbejdet.  

 

For en gangs skyld ser det også ud til, at det er lykkes at 

få stablet en efterårsfest på benene, da man den 19. no-

vember holder fest. At det så næsten er på dagen for for-

eningens 70 år fødselsdag, gør det nok ikke dårligere. 

 

2006 
DER ER GANG I FORENINGEN… 

Man prøver ved dette års begyndelse en ny ting, idet man 

holder en intro aften allerede den 10. januar for nye med-
lemmer af foreningen. Altså de hundeførere der bestod 3. 

mdr. prøven i november 2005, så de kan få en hurtigere 

indføring i foreningen og dermed kan være med til nyt-

årsparolen, der afholdes den 15. januar, hvor det som 

sædvanligt er bidende koldt. Der er mødt 23 hunde og en 

del flere hundeførere op, og de får som sædvanligt en 

hyggelig formiddag.   

 

Forslag om rengøring nedstemt 

Generalforsamlingen afholdes den 14. februar og forløber 

roligt. Der er genvalg på alle poster. Det eneste emner der 
ser ud til at have været til diskussion, er et forslag om en 

kontingentforhøjelse således, at man kunne få nogen til at 

gøre rent i klubhuset. Forslaget bliver imidlertid nedstemt. 

Om der så melder sig nogen til frivillig rengøring, melder 

historien ikke noget om, men det ser ud til at være et 

stadig tilbagevendende problem, at få folk til at gøre rent 

og rydde op efter sig, samtidig med at de ikke vil betale 

for at andre gør det.  
 

Vintertræningen går videre, og selv om det i bladet er 

angivet at ”forårets konkurrence om Sonjas Pokal” afhol-

des den 19. februar, ser det på billederne ud til, at det var 

temmelig meget vinter på dagen.  

 

Det er godt at se, at det er nye navne på hundeførere, der 

besætter de første pladser, og det tegner godt for fremti-

dens konkurrencehold.  

 

Man starter hvalpe og lydighedskurser op i begyndelsen 

af marts og man har en lille opvisning på pladsen for at 
vise de nye kursister, hvad man kan drive det til med 

træning. Billederne viser dog, at man sagtens kunne have 

følt sig hensat til midtvinter og ikke marts måned. Sneen 

ligger højt, og folk er iklædt store jakker, vanter og huer.  

 

Men foråret kommer dog alligevel og der bliver konkurre-

ret på livet løs, med venskabskonkurrence, unghun-

destævner og oprykningskonkurrencer.  

 

Randers hundene klarer sig pænt i konkurrencerne, der 

bliver 3 nye patruljehunde ved stævnet i Galten.  
 

 
  Gitte Aagaard/Loke, Thorkild Schnell/Gaiko, Heidi Jensen/Chak 
 

Stofmangel 

PH-nyt ser ud til at udkomme helt regelmæssigt, men 

rundt om i området og således også i Randers kniber det 
med at få medlemmerne til tasterne for at skrive indlæg, 

dette fører til forskellige mere eller mindre humoristiske 

kommentarer fra redaktørerne. De der skriver i bladet, 

hvilket nok primært er formændene, og som det også er 

tilfældet i Randers, her bliver medlemmerne bombarderet 

med historier om formanden og hans hunds meritter. 
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Inden sommerpausen bliver der kåret 2 hunde i Randers. 

Nina og ”Balder” får 107,0 point og Michael og ”Fanni” 

klarer 109,7 point ud af 110 mulige, så det er flotte resul-

tater.  

 

Besøg i svømmehal 

Foråret byder også på noget i foreningen, nemlig en sam-

let tur til en ”hundesvømmehal”, hvor en flok hundeførere 

med hunde skal prøve indendørs svømmebassin, for nogle 

hundes del for første gang. Det bliver en vældig succes, 

selvom en del af hundeførerne bliver ligeså våde som 

hundene.  

 

 
  Gitte og ”Loke” blev begge våde 
 

Sæsonen slutter med ”store oprydningsdag” i huset og på 

pladsen udenom, hvor der bliver gået til stålet for at få hus 

og omgivelserne præsentable.  

 

Efter afslutningerne på lydighedsholdene og MIX-

konkurrencen var det så Skt. Hansfesten, der stod for 

døren, og det ser ud som om, det blev en virkelig god 

aften. Der står i hvert fald skrevet i bladet, at det var den 
flotteste Skt. Hans aften rent vejrmæssigt siden 1995, 

hvor man ”for-indviede” huset. 

 

Efter sommerpausen starter man op igen med intensiv 

træning, specielt for de hunde, der skal med til udtagel-

serne til DM. Efter udtagelserne kan man konstatere, at 

der kommer to sek.1 hunde med til DM i vinderklassen og 

en sek.1 hund i kriminalklassen, medens det bare bliver til 

en enkelt sek.2 hund i kriminalklassen.  

 

Det er dog stadig en flot præstation at komme med til 

DM, og bestemt ikke noget der har været dagligdag for de 
civile hundeførere i Randers afdelingen. 

 

Flotte resultater ved DM 

Ved DM går det også godt for hundeførerne fra Randers. I 

vinderklassen bliver Frank Hovgesen nr. 2, og Jørgen 

Weinkouff nr. 4. I Kriminalklassen ser det endnu bedre 

ud, idet Kim Wiboe og ”Hajen Jaff” bliver danmarksme-

ster her, og bliver hermed 4.medlem af DM-krim klubben 

i Randers). 

 

Torben Støvring og ”Charlie” får en pæn 9. plads i krimi-

nalklassen. Et flot resultat for en hund der er med for 
første gang til DM. De bliver da også tilbørligt fejret, da 

de kommer hjem.  

 

Kim får en flot modtagelse på Politistationen i Randers.  

 

Fra Randers er der en hel flok klubkammerater, der er 

kørt til Nyborg for at heppe på deltagerne. Martin Vollert 

har taget kameraet med, og det resulterer i en række me-

get flotte billeder, der bliver lagt ud på foreningens 

hjemmeside.  

 

Efter DM er der bystævne for unghunde i Odder og Gitte 
Aagaard og Michael Thygesen får her den samlede sejr 

for hold med hjem til Randers. Også i Grenå konkurren-

cen går det godt. Randers tager førstepladsen hjem i beg-

ge grupper. Ved Elitehundestævne stiller Randers med 3 

hunde og får en 2., 6. og 9. plads med hjem.  

 

Efteråret går som sædvanligt med træning, MIX-

konkurrencen og afslutning på lydighedsholdene. Dette år 

kommer der dog en nyhed til, da Gitte Madsen og Ninna 

Gamby havde sat sig for at lave en stor juleafslutning, 

med julekonkurrence for hundene og efterfølgende gløgg 
og æbleskiver, samt et gigantisk pakkespil.  

 

Billederne fra juleafslutningen den 10. december viser at 

der var udsigt til ”grøn jul”. 

 

2007 

ÅRET STARTER MED PÆNT OVERSKUD 

Efter nytårsappellen på Mariagervej, hvor der tilsynela-

dende er stort fremmøde, er generalforsamlingen det 

næste punkt på den officielle aktivitetskalender. Den 

afholdes som sædvanligt på Mariagervej, og det er tilsy-

neladende en tilfreds formand, der indleder beretningen 

med at sige, at 2006 havde været et godt år for forenin-

gen. Beretning godkendes da også enstemmigt, ligesom 

foreningens regnskab, der viser et overskud på næsten 

10.000 kr. bliver godkendt. Valgene er stor set alle gen-
valg, og det eneste ekstraordinære er, at der er et forslag 

om forhøjelse af kontingentet for at imødegå større udgif-

ter til vedligeholdelse af klubhuset samt en større elreg-

ning på grund af lysanlægget.   

 

§ 11 og kontingentforhøjelse 

Desuden vil man have en ændring af vedtægternes § 11 

stk. 3 angående foreningens ophævelse således, at besty-

relsen ikke alene kan afgøre, hvad foreningens eventuelle 

midler skal bruges til. Begge forslag vedtages.  
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det ser ud som om, at vinteren har været lang dette år. Der 

er i hvert fald nogle kurser og andet der bliver aflyst på 

grund af sne, men man kommer da i gang og ved forårets 

unghundestævne er Randers repræsenteret ved Michael 

Thygesen og ”Fanni”, der vinder konkurrencen suverænt 
med 178,8 point af 180 mulige.  

 

Ved 1. halvdel af Grenå konkurrencen går det ikke så 

godt. Grenå holdet snupper begge førstepladser i grupper-

ne og også den samlede sejr.  

 

Det var ikke helt nemt at komme ind til klubhuset i Grenå 

denne dag. Alle måtte parkerer på skydeklubbens p-plads 

ved siden af, da hele p-pladsen ved klubhuset stod under 

vand, det var helt vildt! 

 

Særnummer … Fællestræningen i Hampen 
Som noget helt nyt, er der blevet lavet en aftale med ud-

giveren af områdets klubblad om, at der kan laves et sær-

nummer, der dækker fællestræningen i Hampen, der ef-

terhånden er blevet et virkeligt ”hit”. Det er naturligvis 

sjovt, at der kan laves en masse reportager fra fællestræ-

ningen, så mange flere kan se, hvad der foregår. Ligeledes 

gør det jo heller ikke noget, at der bliver en ekstra blad-

indtægt til foreningerne.  

 

Randers afdelingen deltager med ca. 15 mand M/K og det 

bliver en god weekend, hvor man lærer meget, og får 
mange gamle bekendtskaber fornyet og nye indgået. 

 

I slutningen af april er der som sædvanligt opryknings-

konkurrencer. Randers deltager med 3 hunde i patrulje-

klassen, og gør det godt med en 1., en 3. og en 4. plads og 

en hel oprykning til Gitte Aagaard og ”Loke” til krimi-

nalklassen og halve oprykninger til Michael Thygesen og 

”Fanni” og Thorkild Schnell og ”Gaiko”.  

 

Bålet til Skt. Hans omtales som det flotteste i mands min-

de, der har sikkert været en større oprydning i gang, så der 

har været masser af stort og småt brændbart. 
 

Efter sommerpausen er det udtagelserne til DM, det gæl-

der. Randers skal være vært for Kriminal- og vinderklas-

sen og der stiller 11 kriminalhunde og 1 vinderhund, så 

det er noget af et puslespil at få det hele til at gå op.  

 

Øv, hvor det regnede! 

Desværre er vejret ikke med hundene fra Randers, idet 

sporene næsten regner væk, og der står blank vand flere 

steder på markerne. Det giver dog trods alt 2 pladser som 

dommer/figurant til Torben Støvring og Jens Henrik Haa-
gensen. Gitte Aagaard får en halv oprykning til vinder-

klassen, så foreningen er nu ved at være godt repræsente-

ret i den ”fine” ende.  

 

Ved patruljeklassens udtagelser har foreningen 2 hunde 

med, men kun den ene, Michael Thygesen og ”Fanni” 

kommer med til DM.  I sektion 1, der har holdt udtagelse 

tidligere på ugen, kommer både Jørgen Weinkouff og 

Kim Wiboe med til DM. Begge i vinderklassen. 
 

DM til Jørgen W. og Simba … igen 

Til DM gik det også godt for hundene fra Randers. Jørgen 

Winkouff og gamle ”Simba” blev endnu en gang dan-

marksmestre i vinderklassen med kollegaen Kim Wiboe 

og ”Jaff” på 4. pladsen. I patruljeklassen nåede Michael 

og ”Fanni” en flot 10. plads ud af 24 hunde. Det var et 

godt resultat for en hund på kun to et halvt år, der er med 

for første gang. Foreningen var i øvrigt godt repræsenteret 

ved danmarksmesterskabet, da der ud over de 3 hundefø-

rere også var 4 figuranter med fra Randers. Efter DM er 

der stadig travlhed med konkurrencer. Unghundebystæv-
net i Odder giver en andenplads til Randers, medens elite-

hundestævnet ender med en 2., og en 3. plads, samt en 7. 

plads. Ved unghundestævnet i efteråret i Galten kan Ran-

ders igen prale af en førsteplads, da Frithjof Lænø og 

”Baronesse” snupper førstepladsen med fornemme 176,3 

point og en hel oprykning til patruljeklassen.  

 

Ekstraordinær generalforsamling 

Mandagen efter dette var der ekstraordinær generalfor-

samling i klubhuset. Grunden var, at der skulle vedtages 

en ændring i vedtægterne, således at foreningens eventu-
elle kapital, skulle gå til Dyrenes Beskyttelse i Danmark, 

hvis foreningen blev nedlagt. 

 

CITY KIOSKEN sponserer…  

Årsagen var, at et af foreningens medlemmer, Frithjof 

Lænø, ejer af CITY KIOSKEN i Randers havde tilbudt et 

sponsorat i forbindelse med Danske Spil, som blev for-

handlet i kiosken. Dette betød imidlertid, at foreningens 

regnskaber og vedtægter skulle godkendes af SKAT, 

hvilket bestyrelsen havde arbejdet med i gennem en læn-

gere periode.  

 

 
Frithjof Lænø modtager diplom for konkurrencebarometer af for-

manden 
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Man havde dog valgt at holde lav profil omkring dette, 

indtil tingene var helt på plads. Dette nye sponsorat kom 

til at betyde rigtig meget for foreningen i de kommende 

år, og var medvirkende til, at foreningen kunne koncentre-

re sig meget mere om hundetræning på et højt plan, og 
ikke behøvede at have så mange ekstra indtægter.  

 

Det slider jo altid på instruktører og figuranter, hvis der 

skal rigtig mange kursister igennem for at holde økono-

mien i gang.  

 

Året slutter med de sædvanlige MIX-konkurrencer og 

juleafslutninger, herunder en god julefrokost, hvor der er 

næsten 30 deltagere, der får en god aften. Ved årets af-

slutning har forening 75 medlemmer. 62 civile, 10 tjene-

stehundeførere og 3 passive medlemmer. 

 

2008 
KLIKKERKURSUS FOR FØRSTE GANG 

Året starter traditionelt med nytårsparolen. Det ser ud til 

at der en del hundeførere, der møder her, og der er koldt 
men snefrit. Generalforsamlingen afvikles den 19. febru-

ar. Der er genvalg på alle poster, og økonomien ser godt 

ud. Man diskuterer forskellige tiltag bl.a. forbedring af 

klubhuset, specielt når det gælder de udvendige mure, der 

trænger hårdt til reparation.  

 

Foråret går som sædvanligt med lydighedstræning og 

diverse konkurrencer. Foreningen er igen pænt repræsen-

teret på områdeplan. Som noget nyt i PH regi, prøver man 

i foråret at afholde et kursus i brugen af ”klikker”, med en 

ekstern underviser. Træningsmetoderne er i disse tider 
under stadig forandring, og der er delte meninger om 

værdien af den slags træning.  Det ser dog ud til, at det 

slår an hos en del af medlemmerne. 

 

 
 Charlie holder sig til instruktøren med godbidderne 

 

Årets første halvdel afsluttes med den traditionelle MIX-

konkurrence, hvor der denne gang deltager 12 hunde.  

 

I løbet af sommeren er der sat gang i den udvendige reno-

vering af huset. Det er besluttet, at det skal beklædes med 

træ, og inden man går i gang med at sætte brædderne op, 

skal de naturligvis behandles med grunding og træbeskyt-

telse. Der bliver nogle drøje dage på XL-Byg, hvor der 
bliver grundet og malet på livet løs, inden opsætningen, 

der bliver foretaget af et professionelt tømrerfirma. Det 

blev rigtigt flot. Senere blev der ryddet op omkrig huset, 

lagt granitskærver og fliser, så det hele så rigtigt flot ud. 

 

Efter sommerpausen er der udtagelseskonkurrencer til 

DM. Udtagelserne for sek. 2 afholdes i Randers. Afdelin-

gen har ikke selv hunde med i kriminalklassen, men i 

vinderklassen stiller Randers med 2 hunde, der placerer 

sig som nr. 1 og 2, idet Jens Henrik Haagensen og ”Pe-

dro” bliver nr. 1, med Torben Støvring og ”Charlie” som 

nr. 2. Det giver for begges vedkommende en plads til DM 
i Køge. For en gangs skyld er sek. 2 repræsenteret med 2 

hunde i vinderklassen og sek. 1 kun med en enkelt, nem-

lig Kim Wiboe og ”Hajens Jaff”.  

 

Til DM ender det med, at Randers holdet med 3 ud af i alt 

10 deltagere besætter tredje, syvende og ottende pladsen. 

Torben Støvring bliver en flot nr. 3, og det er det bedste 

resultat, sek. 2 i Randers har haft i nyere tid. 

 

 
 Torben og ”Charlie” som nr. 3 til DM 

 

Efter DM forsætter aktiviteterne med diverse bystævner, 

unghundestævner med mere. I oktober har man arrangeret 

en kursusdag med Kurt Verup fra Politiets Hundeskole i 
Farum. Det bliver en spændende dag, hvor der kommer 

mange nye input til bedre træningsmetoder. 

 

Randers er stadig godt repræsenteret, og i elitehundestæv-

net, der afholdes i Brande, den sidst tilkomne afdeling i 

området, viser Torben Støvring og ”Charlie”, at det ikke 

var tilfældigt, at de fik 3. plads ved DM, idet de vinder 

elitehundestævnet med 227,1 point ud af 230 mulige.  
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Årets sidste store stævne er natøvelsen i Silkeborg. Der 

deltager i alt 8 kørehold, hvor de 4 hold kommer fra Ran-

ders. Det bliver da også ét af holdene fra Randers, der 

løber med sejren, da Jens Henrik Haagensen og ”Pedro” 

med Tina Faldt som chauffør snupper førstepladsen. For-
eningen har ved årets udgang et medlemstal på 75, her af 

2 passive medlemmer. 

 

2009 
NY UDGIVER AF PH-NYT 

Året kommer til at blive præget af meget arbejde omkring 

områdets bladprojekt PH–nyt, der i dette år udkommer i 

alt 12 gange, inklusive et Hampen særnummer og et DM 

særnummer. Arbejdet med at få sat overtagelsen fra den 

forrige udgiver og til den nye udgiver på plads viser sig, 

at være mere besværlig end beregnet, og det koster en del 

arbejde på formandsplan.  

 

Desuden starter der en række møder og diskussioner om 

sammenhængen mellem landsbladet og områdebladet, 

hvor det efter lange og besværlige forhandlinger ender 
med, at det firma der har udgivet Politihunden lukker, og 

områdebladets udgiver kommer ind, som ny udgiver på 

alle bladende fra 2010.  

 

Foreningsarbejdet i Randers bliver dog ikke i det daglige 

berørt af dette forhold, og efter generalforsamlingen, hvor 

der efter skriftlig afstemning, er genvalg til alle bestyrel-

sesmedlemmer, arbejder man videre med konkurrencer, 

kurser og almindelig træning.  

 

 
  Fra venstre: Zanne Pedersen, Torben Støvring, Jens H. Haagensen,     

 Thorkild Schnell, Gitte Aagaard, Martin Vollert og Christian Lund 

 

Som en opfølgning på efterårets en-dags kursus med Kurt 
Verup, bliver det besluttet, at lave en hel weekend med 

Kurt Verup.  

 

 

 

Kurset afholdes den 21. og 22. marts og foregår dels på 

træningspladsen på Mariagervej, og på området ved fly-

vestationen i Tirstrup. Kurset bliver en stor succes, hvor 

man efterfølgende flere gange hører bemærkninger, som ” 

Jamen, Kurt sagde…” 
 

  Kurt Verup lyser velsignelsen over Randers PH’s medlemmer! 
 

Nyt mødelokale på 1. sal 

I løbet af vinteren har man nu også, sammen med Iver 

Madsen, en ægtefælle til ét af medlemmerne, fået lavet et 

rigtig godt mødeværelse på første salen af klubhuset, hvor 

der er isoleret efter alle kunstens regler og der bliver opsat 

et langbord med stole, så der er plads til 10 personer un-

der gode forhold.  

 

Igen et resultat af den sponsoraftale foreningen har med 

CITY kiosken, da den slags projekter ikke ville kunne 

gennemføres rent økonomisk uden dette bidrag.  

 
I foråret har man atter en oprydningsdag, hvor der bliver 

ryddet op inde og ude, malet flagstang, slået græs og 

meget andet. Det glædelige er, at der denne dag er en del 

nye med, så det ikke kun er de sædvanlige 8-10 faste 

medlemmer af ”oprydningsholdet”, der deltager. 

 

Der arbejdes ihærdigt videre med træningen, og man 

forsøger med nye tiltag såsom samtræning med forenin-

gen i Silkeborg, hvor man skiftes til at være hos hinanden.   

 

Man starter også et nyt koncept op omkring hvalpetræ-
ningen, hvor man arbejder med de input, der var kommet 

fra Kurt Verup weekenden, samt fra den forlængede 

weekend Thorkild Schnell og Claus Mortensen fra Silke-

borg, havde på Politihundeskolen i Farum. Ifølge refera-

terne fra PH-nyt ser det ud til, at det har været en succes. 
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Ny formand i utide 

Den 20. maj afholdes et bestyrelsesmøde i foreningens 

klubhus på Mariagervej, hvor den siddende formand 

Thorkild Schnell meddeler, at han ikke længere ønsker at 

være formand. Han bliver dog i foreningen og varetager 
fortsat flere opgaver.  

 

Da foreningen har en næstformand, er det naturligt, at 

denne overtager formandsposten indtil næste generalfor-

samling, hvor der kan laves nyvalg. Formandsskiftet sker 

stille og roligt, og der er fortsat god kemi imellem med-

lemmerne af foreningen. Lidt uro bliver der dog, og et par 

medlemmer vælger at skifte til en anden lokalforening. 

 

Der holdes et nyt bestyrelsesmøde den 26. maj, hvor for-

eningen konstituerer sig som følger: 

 
Formand Torben Støvring 

Kasserer Jens Henrik Haagensen 

Sekretær Gitte Aagaard 

Bestyrelsesmedlem Suzanne Pedersen 

Bestyrelsesmedlem og 

næstformand 

Christian Lund 

 

Suppleant Martin Vollert 

    

Efter sommerpausen er der udtagelser til DM. Udtagel-

serne i Kriminal- og vinderklassen foregår, for sektion 2’s 

del i Brande, og Randers har 2 deltagere med i krimi-
nalklassen og 3 deltagere i vinderklassen.  

 

Desværre lykkes det ikke for nogen af disse at få point 

nok til deltagelse i DM. I sektion 1 er der kun en enkelt 

deltager i udtagelserne nemlig Kim Wiboe og ”Hajens 

Jaff”, der kommer med til DM og her bliver nummer 5 i 

vinderklassen.  

 

Randers afdelingen er dog generelt godt repræsenteret ved 

DM, idet klasselederen og hans assistent er fra Randers og 

der er yderligere 4 civile med som dommere og figuran-

ter. DM foregår i Ebeltoft med Aarhus som arrangør, og 
der kommer et rigtig flot DM særnummer på gaden, som 

primært handler om DM set fra område 2. 

 

Revanche ved natøvelsen 

Efteråret fortsætter med de forskellige konkurrencer samt 

træningen på både lydighedsholdene og konkurrencehol-

dene. Der afholdes blandt andet sporkurser med eksterne 

undervisere, hvor man går mere i dybden med selve spo-

rets grundindlæring.  

 

 
 

 

 

Man er godt repræsenteret ved områdets konkurrencer og 

resultaterne er gode. Torben Støvring får revanche for 

sidste års nederlag til klubkammeraten Jens Henrik Haa-

gensen i natøvelsen, hvor Torben og ”Charlie”, med Mar-

tin Vollert som chauffør vinder årets konkurrence.  
 

 
 De fik revanche – se hvor de smiler 

 

Efter lang tid uden kåringer i Randers, bliver der den 12. 

december kåret 2 hunde. John Jørgensen med ”Toftegår-
dens Nestor” i daglig tale kaldet ”Malle” og Katrine Rehn 

med ”Møllers Holli”. Sidstnævnte med 109,3 point ud af 

110 mulige. Det viser sig at være årets 3. bedste kårings-

resultat på landsplan.  

 

 
 John Jørgensen og ”Toftegårdens        Kathrine Rehn og ”Møllers  

 Nestor” til dagligt kaldet ”Malle”          Holli” 

 

Året slutter med en forrygende julefrokost i klubhuset og 

inden årets udgang ligger sneen højt og forhindrer al yder-

lige træningsaktivitet.  
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2010 
75 ÅRS JUBILÆUM 

Foreningen har ved jubilæumsårets start 71 medlemmer 

og starter med nytårsparolen, hvor sneen ligger højt  

 

 
  Nytårsparolen i sne og blæst 
 

Det forhindrer dog ikke medlemmerne i at få en hyggelig 

formiddag. Tirsdag den 9. februar afholder foreningen 

ordinær generalforsamling. 

 

Der er, fra flere sider, interesse i at deltage i bestyrelses-
arbejdet, og efter valgene er overstået, ser bestyrelsen 

sådan ud: 

 

Formand  Torben Støvring 

Kasserer Jens Henrik Haagensen 

Sekretær Gitte Aagaard 

Bestyrelsesmedlem og 

næstformand 

Christian Lund 

 

Bestyrelsesmedlem Suzanne Pedersen 

1. suppleant Tina Faldt 

2. Suppleant  Mona Pedersen  

 
Under eventuelt  drøfter man blandt andet de i efteråret 

kommende festligheder omkring foreningens 75 års jubi-

læum. 

 

Vinteren holder usædvanligt længe ved dette år, og det 

sætter sit præg på aktiviteterne og på forårets resultater. 

Foreningen deltager dog i forskellige konkurrencer.  

 

Nye træningstiltag 

Der arbejdes meget med de nye træningstiltag på hvalpe- 

og lydighedshold. Man har blandt andet indført en bytur,  
hvor alle hvalpe mødes nede i Randers midtby og går tur. 

Det kommer der en morsom billedserie ud af. 

 

 
 Hvalpehold på bytur 

 

Formandsposten i området går til Randers 

Ved områdegeneralforsamlingen, der afholdes på politi-

gården i Randers, styrker foreningen yderligere sin positi-

on i politihundeforeningen. Martin Vollert bliver valgt til 

formandsposten i område 2.  

 
Randers bliver således godt repræsenteret i 2010 med 3 

poster i hovedbestyrelsen samt den ledende post i områ-

det.  

 

Forårets venskabskonkurrence med Grenå må udsættes på 

grund af sne og bliver først afviklet den 8. maj. For en 

gangs skyld kniber med at stille hunde fra Randers, så 

holdet bliver kun på 3 hunde.  

 

Randers vinder dog alligevel konkurrencen, blandt andet 

fordi Martin Vollert og ”Creuf”, der endnu ikke er kåret, 
laver et flot resultat på 212,7 point og således får dagens 

bedste resultat.  

 

 
Nykårede Rikke Nylander/ Laguso Fister og Martin Vollert/Creuf 
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Inden sommerpausen afvikles prøven for lydighedsholde-

ne, MIX-konkurrencen og Skt. Hans festen. I august er 

der igen kåring i Randers og her får man 2 hunde kåret. 

Så det ser ud til, at der igen begynder at komme gang i 

kåringerne. 
 

Den næste store udfordring er udtagelserne til DM, der 

skal foregå i Aalborg, og hvor det naturligvis er ekstra 

attraktivt for hundeførerne at komme med, når man er så 

tæt på hjemmebanen.  

 

Ved udtagelserne i kriminal- og vinderklassen i Grenå går 

det dog ikke helt efter beregning. Vejret bliver slemt om 

eftermiddagen med regn i spandevis, og de hunde, der 

skulle lave sporarbejde her, får slet ikke de resultater, der 

var forventet. 

 
Fra sektion 1 kommer der 2 hunde med i patruljeklassen. 

Steen Kejser med ”Toftegårdens Nero” og Lasse Salo-

monsen med ”Hedegaards Marko”. Desværre bliver der 

ikke nogen placeringer ”på skamlen” for nogen af hunde-

ne. 

 

De sidste ting, der kan nå at komme med i dette jubilæ-

umsskrift, bliver områdets bystævner, hvor Randers vin-

der unghundestævnet og får andenpladsen i elitehunde-

stævnet.  

   

 
To stolte piger med deres dejlige hunde og pokalerne fra bystævnet i 

Randers – Kathrine og ”Møllers Holli” og Rikke og ” Laguso Fister” 

 

Der er naturligvis meget andet end stævner og konkurren-

cer, der tæller i en forenings liv, men det er klart at en stor 
del af de begivenheder, der hæfter sig i medlemmernes 

hukommelse har sammenhæng med resultater. 

 

 

 

 

 

Den eneste civile hund, der kommer med til DM, bliver 

Thorkild Schnell og ”Slagterens Gaiko” der får en 11. 

plads i kriminalklassen ved DM.   

 

 
     Thorkild slagterens ”Gaiko” 
 

Man skal dog ikke glemme, at mange af udfordringerne 

sker i forbindelse med den daglige træning, og de nye 
hunde der kommer på pladsen til hvalpe- og lydigheds-

kurser. Der er også hele vedligeholdelsesdelen for både 

huset og området der naturligvis skal passes. 

 

I jubilæumsåret har der også været en del udendørs arbej-

der der er blevet gjort færdige, til gavn og glæde for alle 

medlemmer. 

 

Den sidste tid, inden jubilæumsfestlighederne løber af 

stabelen, er naturligvis præget af begivenheden. Det kan 

konstateres, at det er en 75 årig i god form, med masser af 

livskraft og vilje, der ser frem til 100 års jubilæet i 2035! 
 



           
 

 

            
 

                          
 

 

 

 






