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leder

det gÆlder oM at 
VÆre Med
 
Da Dansk Politihundefor-
ening i maj måned 
afviklede vores 
foreningsseminar, deltog 
jeg selv med et indlæg 
omkring etik. 
Årsagen var, at vi havde 
oplevet uenigheder mel-
lem nogle få af vores 
medlemmer – uenigheder 
der ofte er opstået på et 

forholdsvis ligegyldigt grundlag, og har vokset sig alt for stort 
og i en helt forkert retning. Mit indlæg havde fokus på, at man 
skal behandle andre mennesker, sådan som man gerne selv vil 
behandles, såfremt man havde været i den andens sted, og at 
man kan gøre andre mennesker mere villige til at lytte til kritik 
og indrømme fejl ved også at anskue ens egen rolle i processen, 
der førte til uenigheden. Har man været en del af en dårlig 
konflikt, bør man spørge sig selv: ”Dette gik galt – hvad kan 
vi gøre anderledes for at undgå, at det sker igen.
 
Jeg er nok godtroende, men ikke naiv, og derfor tror jeg ikke, 
at mit indlæg på foreningsseminaret skal have æren for den 
glæde og inspiration, som artiklerne i dette nummer af vort 
blad indeholder, men hvor blev jeg nærmest ”national-stolt”, 
da jeg læste de mange fine indlæg. I virkeligheden viser disse 
indlæg med al tydelighed, at vi ofte bruger for meget tid på 
ligegyldige uenigheder. De beskrivelser, jeg har læst i artiklerne 
til dette blad, er inspirerende og retningssætter en standard i 
vores forening, der er meget højere end enhver lille uenighed, 
og som ændrer min ovenfor beskrevne etiske ramme til i stedet 
at konkludere, at: Vi behandler jo andre mennesker, som vi 
gerne selv vil behandles.
 
Lad mig understøtte det med nogle eksempler fra artiklerne i 
dette blad. I PH Nykøbing Falster har man afholdt et figurant 
kursus, hvor man har tilbudt børn at deltage. Vi ved godt, at 
de ikke kan anvendes i officielle konkurrencer, og alligevel 
bruger vi tid og kræfter på at gøre dem interesseret i figurant 
arbejdet. Ikke nok med at det tids- og ressourcemæssigt er 
gavmildt af afdelingen, men at gøre noget godt, kan også give 
noget godt tilbage, og måske ser vi nogle af disse børn som 
aktive medlemmer i vores forening fremover.
 
I Næstved måtte en mor sende sine 2 drenge på ”Basket Camp” 
i Aarhus. Hun pakkede bilen med 2 drenge og en hund i håbet 
om, at hun de næste 4 dage kunne finde anledning til at træne 
hund, når hun nu alligevel var uden sine drenge og trukket væk 
fra hjemmet. Her oplevede hun en udpræget jysk gæstfrihed i et 
terræn, der var alt andet end de typiske sjællandske løvskove.

 
I Nyborg etablerede man en konkurrence – alene med det 
formål at lade Lone og Sacha prøve at deltage i en konkur-
rence, da ekvipagen aldrig havde prøvet det før. Eksempler til 
efterlevelse, der viser, hvor enkelt og dejligt det er, når med-
lemmerne i vores forening møder hinanden i øjenhøjde og 
hjælper hinanden.
 
Etikken står dog ikke alene som fokusområde i artiklerne. 
Det gør engagementet også. Jeg bliver både rørt og stolt, når 
jeg læser, under hvilke omstændigheder vore medlemmer har 
været i stand til at fuldføre træninger og konkurrencer, fordi 
man VIL vores aktiviteter og sætter dem foran alle de andre 
udfordringer verden en gang imellem giver os.
 
I Sønderjylland oplevede et af vore kvindelige medlemmer at 
stille til konkurrence på trods af, at hun havde knogleskørhed. 
I forbindelse med konkurrencen var hun så uheldig at falde 
med det resultat, at hun pådrog sig brud på begge håndled. Så 
skulle man normalt være ude af den konkurrence og på vej til 
skadestuebehandling, men det gjaldt ikke med mor her. Hun 
insisterede på at gennemføre konkurrencen, og hun gjorde det 
– oven i købet med et godt resultat til følge. Jeg var tæt ved 
at skrive, at det var noget af en ”mandfolke præstation”, men 
hvor mange af mit eget køn havde gennemført en konkurrence 
med brud på begge håndled? I stedet bør jeg nok anvende en 
lettere omskrevet linje fra Steen Steensen Blichers tekst til en 
sang fra Kongesangbogen: ”Jyden hun æ stærk å sej”. 
 
Alligevel kan I også læse om en mandlig jyde, der også fylder 
godt i engagement-begrebet. Han stillede op til konkurrence 
med beskadigede ledbånd og har valgt at konkurrere med 
sin parkinson-sygdom som følgesvend. Det er ikke alene en 
”mandfolke præstation”, men bør være en kæmpe inspiration 
for alle i forhold til, at aktiviteterne i Dansk Politihundefor-
ening ikke nødvendigvis skal være et spørgsmål om, hvem der 
her ret, men at leve op til foreningens formål og være med.
 
Lad os gå trygt og glad ind i sommeren med denne inspiration 
foræret lige i lommen. Tak til bidragsyderne for de rørende og 
inspirerende fortællinger. Husk som læser at nyde de mange 
flotte billeder, der akkompagnerer artiklerne, og husk at nyde 
det gode vejr.
 
Rigtig god sommer til jer alle.
 
Lars Bræmhøj
Formand.
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Leder

Invitation til sseminar

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

grafisk layout
Side om Side ApS
sideomside@sideomside.dk

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

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

deadlines
Den 21 hver måned 

forsidebilledet:
Haps! Wigga er flyvende...

indhold

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

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

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

tid og sted

Første del afholdes 11/12/13 november 2022 på Politihundeskolen i Farum. Fredag fra kl. 17 til søndag ca. kl. 13.

Anden del afholdes samme sted i tiden 31. marts til 2. april 2023. Ligeledes fredag fra kl. 17. til søndag ca. kl. 13.

forMÅl
Formålet med kurset er grundlæggende via områdeinstruktørerne at styrke lokalforeningernes instruktører. 
Håbet er at lokalforeningerne hermed med et højt niveau kan fastholde eksisterende medlemmer og med samme 
begrundelse kunne tilbyde en god trænerstab til nye medlemmer.
Det er ligeledes tanken at områdeinstruktørerne kan bruges som hjælp til indlæring og problemløsning i 
lokalforeningerne, som assistance og sparringspartnere for de lokale instruktører, samt på sigt at deltage i 
uddannelsen på områdeplan af de lokale instruktører. 
Ligeledes at understøtte den uddannelse, der allerede foregår i nogle områder.

MÅlgruPPe/forudsÆtninger
Målgruppen er 2 områdeinstruktører fra hvert område. Der forventes en vis rutine som instruktør og der er en 
forventning om, at de pågældende har lyst og vilje til at tage initiativ i funktionen via samarbejde med 
lokalforeningernes instruktører og selv danne et netværk.
Områdelederne inviteres også med som observatører, så de har mulighed for at holde sig orienteret.

beskriVelse af kurset
Kurset er delt i 2. Første halvdel afholdes på Politihundeskolen i efteråret 2022. 
Der vil være undervisning i det grundlæggende flokforhold/lederskab v. Søren Bjeverskov, undervisning i 
Politihundeskolens træningsprincipper/indlæringsmetoder i såvel teori som praksis med instruktører fra 
Politihundeskolens Begynder- og Grundlæggende politihundekurser, introduktion til indlæring i afståelse for stop 
samt undervisningspsykologi.

Hertil kommer en lille overraskelse.

Anden halvdel afholdes ligeledes på Politihundeskolen – i foråret 2023. 
Her vil Jens Frank fra SWDI være underviser.  

Nærmere program herom følger.

Grundet kursets opbygning vil det ikke være muligt at skifte instruktører fra første til anden del. 
Ligeledes er det tanken at kursisterne medbringer egen hund, der bruges i den praktiske træning. 
Hunden kan overnatte på Politihundeskolen. 
Områdelederne deltager ikke med hund.

Tidligere Danmarksmester Sten Holst har tilbudt at stå for forplejningen.

tilMeldingsfrist er 1. oktober til nÆstforManden.

ViVi hermensen  
jan Lindgaard  
jan Verner

oMrÅdeinstruktørseMinar
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Område 1
Områdeledere

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

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

afslutning figurantkursus

Her i foråret har vi afholdt figurant kursus og vi fik 
uddannet 12 nye figuranter. Det bliver dejligt at møde dem 
til de næste konkurrencer.

tillykke til jer alle:

Bo Jensen, Brovst  godkendt i øvelse 7, 8, 9, 10
Knud Erik Jensen, Brovst godkendt i øvelse 7, 9
Nadia Vest, Vendelbo godkendt i øvelse 7, 8, 9, 10
Charlotte Svendsen, Vendelbo godkendt i øvelse 7, 8, 9, 10
Johnny Kallehauge, Hjørring godkendt i øvelse 7, 8, 9, 10
Jesper Andersen, Hjørring godkendt i øvelse 7, 8, 9, 10
Katharina Andersen, Hjørring godkendt i øvelse 7, 8, 9, 10
Lise Olesen, Hjørring godkendt i øvelse 7, 9
Marian Lottrup, Hjørring godkendt i øvelse 7, 9, 10
Lone Rosengreen, Hjørring godkendt i øvelse 7, 9
Louise Bergen, Dronninglund godkendt i øvelse 7, 8, 9, 10
Bettina Petersen, Dronninglund godkendt i øvelse 7, 8, 9

Bagerst fra venstre: Bettina, Lise, Knud Erik, 
Charlotte, Jesper, Lone, Johnny

Forrest fra venstre: Nadia, Louise, Bo, Katharina og Marian

godkendte øVelse 11 figuranter
Området fik på øvelse 11 mønstringen i Hampen 

godkendt 4 øvelse 11 figuranter, nemlig Johnny Nielsen fra 
Vendelbo, Henrik Buchardt fra Brovst, Brian Kronborg og 
Jimmi Allison fra Dronninglund. Stort tillykke til jer alle 4.

oMrÅdeturnering for Patruljehunde
Søndag den 12. juni afholdt PH Brovst områdeturnering 
for patruljehunde. Henrik Buchardt havde tilrettelagt 
turneringen, og han havde lavet nogle gode og 
udfordrende øvelser. Der deltog 8 patrulje hunde. 
Tak til PH Brovst, dommere, figuranter og hjælper for en 
rigtig god dag.

stor tillykke til alle hundefører Med resultaterne:
1. Marianne Bredevang med Vinder, 
 Dronninglund 209,5 p
2. Kent Larsen med Spacey,
  Hjørring  198,5 p
3. Britt Boholt med Donna, 
 Vendelbo  188,6 p
4. Brian Kronborg med Qudo, 
 Dronninglund 177,4 p
5. Anne Marie Pedersen med Hiba, 
 Vendelbo  174,0 p
6. Jesper Andersen med Boss, 
 Hjørring  165,8 p
7. Anne Kjærsgaard med Gabby, 
 Vendelbo  156,0 p
8. Hans Jørgen Bentsen med Lafiet, 
 Vendelbo  153,9 p

: Fra venstre: Marianne/Vinder, Kent/Spacey, Britt/Donna, Anne 
Marie/Hiba, Jesper/Boss, Anne/Gabby og Hans Jørgen/Lafiet
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Og 

billeder fra dagen er taget af Henrik Buckhardt.

dronninglund afdeling
hValPehold
I starten af juni havde vi hvalpeholdet med på tur, og turen 
gik til EKKO i Hjallerup. Her var de udsat for lidt af hvert, 
en tur rund i området på bl.a. træbroer, og vi mødte andre 
hunde, ja og så stiftede de bekendtskab med en flok geder. 
Og på legepladsen var der flere udfordringer.

Billeder fra turen på næste side:

Marianne med pokal for 1. 
pladsen

Kent med pokal for 2. pladsen å er der vist fundet noget En sidegevinst tæt på, hvor 
øvelse 10 er

Brian og Qudo i lydighed Stadig lydighed, men sikke en 
himmel 

Britt med pokal for 3. pladsen  Britt og Donna med 
halsgivning

Britt får vist baglinjen til 
runderingen

Hvad mon Diana og Tina 
morer sig over

Brian på rundering Så flot en spormark

Britt er kommet på arbejde i 
skoven

Jøren Knudsen viser Anne 
Marie hvor feltet er
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Den 22. juni havde vi 
afslutning for hvalpeholdet, 
hvor de skulle igennem en 
lille prøve med lineføring, 
fri ved fod, halsgivning, 
apport, spring, dæk, 
indkald, fremadsendelser 
og spor.
De lavede alle et flot 
arbejde, og vinderen blev 
Torben med Mille.

Stort tillykke til alle 5 
hundefører og deres hunde:

Fra højre – Torben/Mille, Linda/Quicha, Søren/Tinka, Janne/Nip-
per, Elia/Nanoq

Så er det over Alvilda Du skal op på dækket Tinka

Så Julius, så er det op af 
trappen

Mille prøver at komme under 
nettet

Se far jeg kunne godt Julius laver dæk

En stolt Nipper Jo jo Mille kan også

Og det lykkedes

Torben med pokal for 1. 
pladsen
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trÆningsweekend

Så kunne vi gennemføre træningsweekenden, efter den har 
været aflyst de sidste par år pga. corona. 
15 forventningsfulde hundefører var tilmeldt. 
Hele lørdagen og søndag formiddag blev der trænet spor, 
felt, rundering, lydighed og bid. Lørdag aften var der hygge 
og hundeførernes bedre halvdele var inviteret med.

Fredag aften bød på en overraskelse, da 4 hundefører fik 
at vide, at de havde vagt, og skulle være klar til at rykke 
ud, hvis der skete noget specielt.

Og ja der skete noget – ca. kl .21.30 kom opkaldet om, 
at en flok unge mennesker holdt fest i nabo spejderhytten 
med meget høj musik, og en mor havde ringet, at hun ikke 
kunne finde sin lille datter.
Vagtholdene rykkede ud, og de fik anvist et sted, hvor 2 
personer var forsvundet fra. De gik i gang med at følge 
sporene over marker og gennem skov, hvor de fandt stedet, 
de unge mennesker havde holdt fest. De fandt en person 
her, som blev bundet, så han ikke kunne flygte. 
Så videre med sporene, som endte med, at 2 personer blev 
fanget. Den lille pige blev også fundet. 
Hun var indsmurt i blod og desværre ikke i live. 
Gerningsstedet og stedet, hvor de unge mennesker, havde 
holdt fest blev gennemsøgt, og heldigvis blev mordvåbnet 
fundet og en masse andre genstande.
Det var en rigtig god weekend med godt vejr, lærerige 
oplevelser, gode instruktører og rigtig godt humør.

Tak til Nick, Jette og Dorthe for tilrettelæggelsen, og 
instruktørerne Johan Petersen, Ole Andresen, Carsten 
Svendsen og alle hjælpere.  

Og billeder fra weekenden er taget af Jane Nielsen og 
Emma Lindgaard

De 4 hundefører Emma, Pauline, Louise og Marianne får info om, 
hvad der er sket

Så gik det der ud af med forfølgelsesspor

1. forbryder fanget

2. forbryder fanget

Desværre pigen overlevede 
ikke

Mordvåben
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Dorthe og Kikka på felt, mens Ole og Johan ser på

De dovner vist lidt – eller ser de også på felt

Jette og Asti klar til lydighed

Og en gang afdækning

Viva er så stolt og det er Mor også

Radioen, som stod og spillede 
på festpladsen

Louise og Marianne på gern-
ingsstedet (festpladsen

Emma på gerningsstedet, hvor 
pigen blev fundet

Lørdag morgen hejses flaget

Kikka klar til rundering
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Kikka klar til bid

Fanget

Far ham fyren er ved at løbe væk

Junior for også bid

Nu slappes der af lørdag aften

Lidt flere der slapper af







Område 2
Områdeledere

SeK. I
Områdeleder: Allan Jørgensen
Tlf: 22 62 83 21 • al.jo@smedebakken.com
Områderepræsentant: Peter Holm 
Tlf: 31 44 19 15  • p-d-holm@hotmail.com

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

Områderedaktør - Grethe Schnell
ph2nyt@gmail.com

silkeborg
en anderledes kÅring 
aF marianne hoLm sørensen, siLkeBorg Ph. Foto: 
hoLgerd VirenFeLdt

Lørdag den 28. maj, var der kåringsmandsseminar, som 
blev afholdt i Hampen. Man havde efterspurgt, 
kåringsklare hunde, som skulle have aflagt en 
prøvekåring, og så kunne bedømmelsen, blive brugt som 
en kåring. 
Jeg var så heldig, at blive spurgt, dog var der vis tvivl. 
Møllers Ecco og jeg havde to gange før stillet til 
prøvekåring, uden at heldet var med os, men jeg måtte tro 
på, at tredje gang, skulle være lykkens gang. 
Og det vidste det sig, også at være. 
Vi bestod prøvekåringen med 105,7, og vi fik en plads til 
kåringsmandsseminaret. 

Det blev den 28. maj, og træningen op til, var ikke helt 
gået, som jeg ønskede. Det ville være løgn, hvis jeg sagde, at 
jeg ikke var nervøs. Jeg havde også snakket med en masse 
hundefolk, som alle sagde, at det er en stor dag at stille til 
kåring. Der var også mange reaktioner på, at jeg skulle 
stille foran alle kåringsmændene samt deres figuranter. 
Det gik dog først rigtigt op for mig, lørdag morgen - måske 
til mit held! 
Vi skulle mødes klokken 12 ved Hampen Sø Camping, 
hvor der ville være lidt mad til os, inden vi skulle gå i 
gang. Carsten Hansen havde sagt, at det ville være ham, 
der ville være den primære person. 
Lydigheden samt rundering og stoppene skulle foregå 
ved militærområdet i Hjøllund. Lydigheden gik fint, lidt 
skævtsidninger hist og pist, samt lidt andre småtterier, 
gjorde at de værste nerver havde lagt sig, og så alligevel: 
Nu skulle vi ud at rundere. 

Jeg havde de sidste måneder haft problemer med, at Ecco 
forlod figuranten og kom mig i møde. 
En masse forskellig træning, for endelig at finde 
problemet, og den rigtige belønning, gjorde at hun var 
begyndt at blive mere sikker, men jeg havde stadig min 
frygt. Vi blev taget for løs bevogtning, men hun blev ved 
figuranten og hun begyndte at gø - en kæmpe sejr! 

Så blev det tid til stoppene. De skulle også foregå i skoven, 
og nu kom endnu en bekymring: Hvad ville Ecco sige til 
miljøet? Ecco viste mig, at der ikke var nogen grund til 
bekymring. Træg i slip, lidt tyggeri og et efterbid i hvert 
af biddene. 
Nu var det så blevet tid til spor. Dagens sidste øvelse, og 
jeg havde det ene øjeblik en god fornemmelse af, at vi 
stadig havde en chance for at blive kåret, -og det næste 
øjeblik ikke. 
Nu var vi så tæt på, og alligevel så langt fra. Ecco skulle 
vise mig sporet og genstanden, men hvad nu hvis hun 
ikke gjorde det i dag? Vi går i gang, og 250 meter føltes 
pludselig uendelig langt. Men en ro bredte sig i kroppen, 
da hun lagde sig ved genstanden. 

En følelse af glæde, men stadig nervøsitet over, hvad der 
mon ville blive trukket, og om der nu stadig var point nok 
at tage af. Carsten gik mig i møde, efter der var blevet 
sagt ”ja tak”. ”Jeg vil gerne have lov til at sige tillykke 
med kåringen.” En blanding af glæde og forvirring var at 
spore i mig. De andre kåringsmænd og figuranter stod lidt 
længere oppe, og ønskede mig alle tillykke,
da jeg gik tilbage til bilen. 

Jeg troede ikke helt på det. På vej tilbage til 
campingpladsen kørte det bare rundt i hovedet på mig. 

 ”Min hund er kåret. Ecco er kåret - nu begynder alt det sjove!” 
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Carsten havde sammen med de andre kåringsmænd 
voteret. Ecco og jeg bestod kåringen med 105,7 point. 
Det er altså det samme antal point som til min
prøvekåring. 
Selvom min kåring var et led i kåringsseminaret, var det 
en rigtig god oplevelse. Det eneste tidspunkt, at jeg lagde 
mærke til, at der var så mange, var kun under min lydighed, 
da der blev sagt ”tre skridt til venstre” og jeg så stod lige 
foran hele gruppen. 
En oplevelse hvor jeg som hundefører følte mig tilpas, 
selvom det var en uddannelse og læring for landets 
kåringsmænd og figuranter. 

Nu begynder alt det sjove, og jeg glæder mig - vi ses derude!

Mors
en dag Med fuP og fidus
Af Anette Toft

Lidt sjov og ballade skal der jo sommetider til! 
Så vi prøver i Mors PH hvert år at hive en dag ud af 
kalenderen med almindelig træning og laver lidt 
anderledes. Idet Erling og jeg var så heldig at vinde sidste 
gang 
konkurrencen fandt sted (det er jo så desværre 3 år siden 
pga. corona), så var det os til at arrangere og pyha, det 
gælder jo virkelig om at tænke ud af boksen – men jo 
sjovere bliver det. Vi havde mange ting i spil, men vi måtte 
jo korte os ind. Her er lidt om dagen. 

Deltagerne var indbudt til kl. 9, hvor den startede med 
kaffe og rundstykker i klubhuset. Erling og jeg var 
selvfølgelig mødt lidt tidligere for at gøre alt klar. 
Efter en time med kaffe og hygge skulle vi i gang. 
Så skulle der trækkes lod og startrækkefølge, så alt var fair. 
Derudover blev de informeret om, at der var spilleregler 
(dog ikke hvilke regler) og at de måske ville finde ud af 
dem i løbet af dagen. 
Der kunne udstedes minus point i løbet af dagen og vi lod 
dem tro, at der var point i alle konkurrencer – men det 
passede slet ikke – kva fup og fidus 

første oPgaVe – sPor. 
Vi kørte ned til vores sædvanlige sporareal, hvor Erling 
havde lagt en spor. 

Alle fik besked om, at tage hundene ud og så måtte de 
stille op på række og følge hinanden, mens en hund gik 
spor fulgte de andre efter.

Holly har snuden godt i jorden for at finde genstand mens de 
andre deltager troligt følger med på række.

Rækken af følgere på spor

Når en genstand var fundet, så var det om bag i rækken 
og næste hund. Alle hunde var super dygtige og fandt 
genstand – selvom nogle byttede lidt genstand. 

Konvojen kørte tilbage til klubhuset, hvor næste øvelse 
blev klargjort – en bajle med vand og med en gulerod i 
samt en balje med mel og et stykke ananas.

8-  

Katrine er stolt over at fundet 
ananassen og i ganske hurtig 

tid. 

Hedy godt våd inden melet



område 2

Justina præsterede ikke at få ret meget mel

Først skulle guleroden hentes i vandet og dernæst ananas i 
melet. De fleste klarede opgaven meget flot og hurtigt mens 
andre kæmpede lidt med guleroden i vandet, som flyttede 
sig en del. En meget sjov opgave og om ikke andet vældig 
sjovt at se, når de havde fundet ananas i melet. 
Nogle var mere melede end andre

øVelsen 3– afdÆkning bagVed en rÆkke Pølser 
Når hunden er dækket af 
går fører 20 m. ud og venter 
i to min., hvorefter hunden 
kaldes ind på plads, nok 
dagens mest udfordrende 
øvelse for hundene. 

 Balder var mere interesseret 
i lugten fra hunhunden end i 

pølserne

Imponerende nok præsterede nogle hunde at ignorere
 pølserne og løber direkte hen til fører – dog ikke altid efter 
2 min. dog var der også nogle, som slet ikke kun modstå 
pølserne – heriblandt den skønne labrador Charlie, som 
næsten ikke nåede at ligge førend pølserne var 
forsvundet og Bina, der meget smart langsom slangede sig 
hen til pølserne, så de kunne fortæres, imens hun lå i afdæk. 

Bina blev lidt lang i afdækning og pølserne var væk inden de to 
min. var gået, men hun blev dog liggende i to min. 

Liva lå flot i 2 min., men det var lidt svært at løbe ind til 
Jimmy, når man skulle over de lækre pølser – men så fik 
hun jo lidt middagsmad. Chili opdagede slet ikke pølserne 
og strøg lige ind. 

Henning måtte til bunds i me-
let for at finde ananassen

Monica var smart og smed 
håret uden for baljen med mel

Sally var mere optaget af fører 
end pølser

Liva syntes, at lugten var fris-
tende, men blev dog liggende 
i to min. – men derefter fors-
vandt pølserne på magisk vis
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øVelse 4 
Ja, så måtte vi jo tage lidt mere afdækning. Her blev lavet 
en linje – hunden skulle afdækkes ved siden af fører, mens 
fører skulle spille stigegolf. 

Deltagerne hygger imens konkurrencen er i gang. 

Lene meget koncentreret i stigegolf

Charlie syntes det var lidt svært at blive liggende med flyvende 
kugler

Bina følger spændt med i Holgers kast
For nogle hunde meget fristende når der blev smidt med 
kugler men langt de fleste nød at ligge og slappe af i varmen 
og se at fører skulle arbejde lidt for sagen. Imponerende, 
jeg havde nok forventet at de fleste af hundene ville følge 
sig fristet til at hente boldene, men selvfølgelig må de først 
løbe ved apportkommando – kloge hunde. 

øVelse 5
Øvelse 5 var især Charlie (labradoren) meget glad for. 
Der skulle apporteres en apportbuk fra et godbidsfelt. 

Tippi har travlt med at finde pølser i stedet for apportbuk

Henning forsøger at gøre apportbukken meget interessant for 
Charlie inden den skal ud til godbidderne

– desværre uden succes. 
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2Chili fandt lige en pølse inden hun tog apportbukken og ap-
porterede – super flot. 

Bina på vej retur efter hun fik et par pølsestykker og med ap-
porten i munden. Super flot 

Lad os bare sige, at Charlie ikke behøvede foder denne 
dag – men det gjaldt mange af hundene, som slet ikke 
opdagede, at der var noget, der skulle hentes ind til føreren. 
To hunde ignorerede dog (næsten) pølser og godbidder og 
kom retur med bukken. 
Sidste øvelse var uden hund men udfordrende for fører. 
Der skulle skydes med luftbøsse. Hver deltager havde 
trukket en skydeskive og alle skiver blev sat op af en gang 
– deltagerne vidste dog ikke, hvilken der var deres. 

En meget koncentreret Katrine

Så de måtte skyde og håbe på, at de ramte deres egen. 
Nogle skulle prøve at skyde for første gang og tydeligt 
var det også, at andre havde prøvet det før. Ingen vidste, 
at det faktisk var denne konkurrence der, som den eneste 
der talte i
regnskabet, om hvem der vandt. 

Der var selvfølgelig præmier til alle deltagere og man 
valgte efter hvem, som var bedst, så meget 
tilfældigt hvilken præmie man fik og nogle bedre end andre 
En sjov og spændende dag men meget grin, om end ikke 
af sig selv så af andre. 

De to som var så heldig at få flest point, får nu lov til at 
arrangere fup og fidus til næste år, hvor Erling og jeg vil 
glæde os til at deltage. 

Fup og fidus dagen er en god dag men masser af sjov 
både med hund og medlemmer og er med til at skabe et 
fantastisk sammenhold i klubben. 

Efter hundene blev afleveret hjemme var der til aften hygge 
med grill og lidt mere stigegolf. 

Skydeskiverne
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Områdeledere
SeK. I

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

OMRÅDEREDAKTØR: 
Lotte Maj Hendriksen
omraade3politihunden@gmail.com

kÅringer 
aF Benny Lund kåringsmand område 3

Vi fik afholdt kåring i Haderslev d. 12.06.22, fire stillede 
på dagen hvoraf et par desværre dumpede i øvelse 8.
Gerda var så uheldig at falde, hun brækkede begge 
håndled, da hun var på vej ud af skoven (Efter første 
øvelse), hun insisterede på at fortsætte og de gennemførte 
med et flot resultat.  God bedring Gerda. 

resultaterne bleV:
Gerda Winther Falk-Petersen og Glarbos Qutie bestod med 
106,0 point. 
Charlotte Schnoor og Hulgaards Zula bestod med 104,7 point.
Mogens Larsen og Team Englunds Qita bestod med 103,4 point. 

Ugen efter afholdtes der igen kåring. 
Denne gang i Aabenraa. Her stille 3 ekvipager op. 
Alle bestod med flotte resultater. Flot opbakning på dagen, 
med mange tilskuere. 

resultaterne bleV:
Bitten Lorenzen og Dederthing Wigga bestod med 108,7 point 
Pia Zinn og ChaDe’s Iroh bestod med 107,7 point. 
Flemming Jacobsen og Møllers Falke bestod med 106,7 point.

kÅringer Med forhindringer
(tekst: marianne Baden (horsens) og Lotte maj 
hendriksen (aaBenraa)

I grunden havde vi tænkt, at overskriften skulle være:
“Jyden han er stærk og sej”
men det er vel, i disse tider, enormt krænkende og skulle 
skrives om til:  “jydepersonen er stærk og sej”
Søndag den 12. juni stillede Gerda Falk Petersen med 
Glarbo Qutie, Vestjylland PH, til kåring. 
Det skulle vise sig at blive en “spændende” dag.
Første opgave var rundering som blev klaret med bravur. 
Idet Gerda belønner Qutie med en bold, bliver hun 
rykket omkuld og lander på begge underarme og ryggen. 
“Jeg tror mit højre håndled er brækket” siger hun så. 
“Ej pjat Gerda”, var Mariannes svar. “Jo jo, for jeg lider 
af knogleskørhed, og det mærkes ikke så godt”. 

Da de andre deltagere på dagen var kommet gennem 
runderingen, var Gerdas smerter så voldsomme, så hun 
kunne hverken køre bil, holde linen eller lyne sin vest. Hun 
mente dog godt, hun kunne bruge venstre, så hun gik selv 
sporet og gennemførte resten af programmet. 
Gerda bestod kåringen med 106 points og 2 timer se-
nere sendte hun et billede med beskeden: begge håndled 
er brækket. Hold da op! Men som Gerda sagde, “nu ko-
stede det jo 300 kr., så ville jeg også have noget ud af det” 

Fik vi sagt at, hun er fra Vestjylland?

 Fællesbillede fra kåringen i Aabenraa

 Gerda Winther Falk-Petersen 
og Glarbos Qutie

Gerda efter en tur på 
skadestuen. Ja her skal der 
åbenbart mere end et par 

brækkede håndled til at 
stoppe en kåring. 
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søndag den 19. juni Var der kÅring i aabenraa. 
Her stillede Flemming Jakobsen med Møllers Falke (Cato). 
Flemming har Parkinson, så motorikken/fysikken/
balancen er mildest talt, ikke helt i top. 
Han startede så med at sige, at han under prøvekåringen 
3 dage forinden var snublet og havde beskadiget nogle 
ledbånd i den ene fod. Lægen havde bundet ind og tapet op 
efter bedste evne og faktisk frarådet for megen bevægelse, 
men en kåring har stået øverst på Flemmings ønskeliste i 
2 år, så nu skulle det bare være. 

Flemming plejer at sige: 
“ Hvis jeg falder, så skal I 
bare grine, det gør jeg”. 

Flemming bestod med 
106.7 points. 

Flemming Jacobsen og 
Møllers Falke (Cato)

Med på dagen var også 
Pia Zinn fra Haderslev med 
ChaDe’s Iroh. Pia har også 
fået konstateret Parkinson, 
men som hun sagde:
” Min hobby, ja bare det at 
have hund gør, at det hele 
bliver lidt nemmere. 
Man holder sig i gang, man 
har en ven og trøster i
 hunden og man har det 
sociale i klubben”

Pia bestod 
med 107.7 points.  

Pia Zinn og ChaDe’s Iroh

Hvad er Parkinson enlig? De fleste af os ved, at det er noget 
med at hænderne ryster en gang imellem. 
Parkinson er en fælles betegnelse for en række motoriske 
symptomer i form af langsomme bevægelser, rysten og 
muskelstivhed.  Ved Parkinsons sygdom går de motoriske 
symptomer ud over bevægelsesevnen. Man får problemer 
med at bevæge sig normalt, alt går langsomt og trægt, 
musklerne bliver stive, og der kan forekomme rysten i 
arme eller ben og sommetider smertefulde muskelkram-

per. Parkinsons sygdom er en kronisk lidelse, der langsomt 
tiltager. Man mister flere og flere af de nerveceller i hjernen, 
som indeholder signalstoffet dopamin. Denne mangel på 
dopamin er forklaringen på de motoriske symptomer.

Alt i alt må man sige, at Parkinson ikke er ens bedste 
ven, når man skal gennemføre et kåringsprogram i Dansk 
Politihundeforening. 

Begge hundefører gennemførte deres kåringer til UG med 
kryds og slange. Igen må man godt blive lidt fascineret og 
imponeret over vores 4-bennede følgesvende. 
For dommer, figuranter og publikum på dagen var det 
tydeligt at se, at begge hunde tog hensyn til deres ejere. De 
fulgte pænt deres fører i det tempo der nu var muligt, de 
trak ikke af med deres fører eller gik grimt i snor 
mellem de forskellige øvelser. Ja der kunne en del andre, 
godt tage ved lære af.  

Efter disse, noget anderle-
des, kåringer, er vi mange, 
der er stolte. Stolte af at 
være medlem af en forening 
hvor der er plads til alle, der 
vil træne hund. Hvor der 
ikke er nogen, der står i ve-
jen for dem, der vil deltage. 
Hvor vi rykker sammen i 
bussen.
Det er virkelig sejt gået. I 
er en stor inspiration for os 
alle. Igen stort tillykke med 
de flotte kåringer, også et 
stort tillykke til Bitten Lo-
rentzen med hendes kåring. 

Bitten Lorenzen og Dederthing Wigga

marianne og Lotte 

tak 
Nogle dage er specielle. Blandt dem er enkelte 
ekstraordinært specielle. Dem er der ikke mange af.  
I dag er en hel ekstraordinær speciel dag. 
En dag jeg aldrig glemmer. En dag med følelser, hvor ord 
ikke rækker. Alligevel vil jeg prøve at indkredse den 
følelsesmæssige oplevelse.

I en del år har hr. Parkinson gjort mig følgeskab. 
Ingen medlidenhed tak! Tvært imod. Tak for fravær af 
medlidenhed. Og 1000 tak for rummelighed og 
ligeværdighed. 
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For få timer siden fik jeg min schæfer Cato kåret i dansk 
politihundeforening (PH). Den første dag jeg mødte op 
ved klubhuset i Aabenraa afdeling, blev jeg modtaget og 
budt velkommen af formanden og klubbens træningsleder. 
Det var ikke en velkomstfloskel. 
Jeg var virkelig velkommen, viste det sig. 
Velkommen til en verden af glæde, faglighed, entusiasme, 
hjælpsomhed og kammeratskab med fokus på den fælles 
lidenskab: hundearbejdet.

I dag – ca. 1 ½ år senere - skulle mange timers træning 
stå sin prøve over for kåringsmand og de mange, der var 
mødt frem som tilskuere med ægte interesse for sagen og 
for at bakke os tre hundeførere op.   

Da min sidste øvelse var færdig, og jeg følte mig overbevist 
om, at Cato og jeg sammen havde klaret os godt igennem 
prøvelserne, gav jeg slip på spænding og nervøsitet og 
blev overvældet af glæde og taknemmelighed. Det er et 
privilegium at være med i en forening, hvor rummelighed 
og ligeværdighed betyder, at alle yder efter evne, og hvor 
retfærdighed er at behandle hinanden forskelligt. 

Hvordan har du det Flemming, spørger folk tit. 
Jeg har det fint. Er godt gift, passer min have og skriver 
ind imellem et digt eller to, og ikke mindst er jeg aktiv i 
PH. Jamen hvad med din sygdom? Nåh ja – det går skidt. 
Men det har ikke så meget med mig at gøre. Jeg er ikke 
min sygdom.
Jeg står ikke op hver morgen til min sygdom. Jeg står op 
til min gode ven Cato og de mange udfordringer, der 
ligger i at lære hinanden bedre at kende med det formål 
at forfine vores samarbejde. Catos og mit. 
Og rammerne er på plads – PH.

Nå, det er ved at være tid.
nu ta´r jeg overtøjet på

og åbner døren for at gå
med Cato ud i verden

en aftentur med indre ro
der minder lidt om vil jeg tro

en paradisisk færden

FLemming jakoBsen, aaBenraa

billeder fra kÅringen i aabenraa den 19 juni
(Foto/tekst: område 3 redaktøren)

 

Bitten Lorentzen og Dederthing Wigga fandt også frem til den 
skjulte figurant

 Flemming Jacobsen på 
rundering

Flemming og Cato gør sig klar 

Pia Zinn og ChaDe’s Iroh i 
lineføring

Flemming Jacobsen og 
Møllers Falke (Cato) i Fri  ved 

fod
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Cato klare springet uden problemer

Wigga i apportering

Tilskuer på vej ud til spormarken

Nogen kan bare ikke lade vær med at poserer for 
Område Redaktøren 

Pia og Iroh gør klar til spor

 Bitten og Wigga i lineføring Wigga fuld koncentreret på 
sin fører 

 Pia og Iroh i gang med buen i flot stil 
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 Wigga med snuden godt nede i græsset 

Flemming måtte ned og lave sine rygøvelser, inden han skulle i 
gang med de sidste øvelser.

Benny Lund instruerer hundeførerne og figuranten 
Martin Blaabjerg

Iroh har godt styr på det med at stoppe en mand Et stk. genstand fundet og 
markeret af Cato 

 Minsandten om ikke 
Bitten og Wigga også fandt en 

handske 

Benny forklarer Pia om sidste 
stop, mens Iroh har styr på 

hvor figuranten har gemt sig. 

Fuldt bid fra Cato 
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“Far jeg har styr på ham”

Bitten sender Wigga afsted mod figuranten

 En flyvende Wigga

hadersleV
Pokal konkurrence
Lørdag den 11. juni blev der afholdt Peter Gellerts Pokal 
konkurrence for ukåret, hvor der max kan opnås 41 point.

Kent Ottosen med Hesselballe Lina opnåede en 1. plads 
med 38,4 point. 
Michael Johansen med Aya opnåede en 2. plads med 24,8 
point 
Signe Aagesen med Grusholm Quasoq Fenris opnåede en 
3. plads med 24,6 point. 

Stort tillykke til alle 3 

kÅringer
Søndag den 12. juni blev der 
afholdt kåring i Haderslev.
Der var i alt 4 hunde der 
stillede op. 
Fra Haderslev deltog 
Mogens Larsen med Team 
Englunds Quita som bestod 
med 103,4 point 
og Charlotte Schnoor med 
Hulgaards Zula som bestod 
med 104,7 point. 
Stort tillykke til dem begge 
og en stor tak til supporter, 
Benny og Martin.

Søndag den 19. juni blev der 
afholdt kåring i Aabenraa
Fra Haderslev deltog Pia 
Zinn med ChaDe’s Iroh som 
bestod med 107,7 point.
Stort tillykke. 

Venlig hilsen
Per skytt Larsen, hader-
sLeV 
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Områdeledere
SeK. I
Niels Jørn Hansen 
Tlf 41 38 22 36
hansen-mollevej@live.dk

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

Områderedaktør - : Nete Bolander 
Politihundenomraade4@gmail.com

nyborg afdeling
lokal unghundekonkurrence nyborg 
Politihundeforening 26. juni 2022.

Vort medlem Lone Pedersen med unghunden Hulgaards 
Sacha har ikke tidligere været i konkurrence. 
For at give hende konkurrencetænkning afholdt vi lokal 
unghundekonkurrence.
Frank og Charlotte fra Fåborg PH har været flinke til at 
hjælpe os, og vi tilbød dem at deltage i konkurrencencen 
med deres unghunde.

Michael Dideriksen fra Svendborg PH er nymønstret øv. 
11 figurant. Han tilbød at komme og figurere i de 2 stop-
øvelserne. Det gjorde han rigtig godt. Vi håber at få glæde 
af ham til mange konkurrencer fremover.

Efter flere dage med flot sol startede dagen med kraftig 
regn på Østfyn. Det skulle dog hurtigt ændre sig, for op 
ad formiddagen kom temperaturen på næsten 25 grader. 
Det påvirkede hundene en del.

Vi havde en flot kortklippet græsmark til øv. 7+8. Der blev 
i alt kun mistet en genstand.
Runderingen gik også fint med højeste fradrag på 5 point.

Cykeløvelsen drillede 2 af deltagerne. Lones hund kunne 
pludselig ikke kende forskel på højre og venstre side af 
cyklen, så den løb fint, men på den forkerte side. 
Det kostede dyrt.
Charlotte hund fik point til en hel oprykning, hvis det 
havde været en officiel konkurrence, og de 2 øvrige til en 
halv oprykning.

Lone og Sacha fik en fin dag, ikke mindst var Lone glad 
for, at øv. 9 var til fuldt point.
De skal nok lave et flot resultat, når der kommer Unghun-
deoprykning til efteråret.
ViLLy skaaruP

lone og sacha i konkurrence.

PrÆMieoVerrÆkkelse. 
Charlotte fik 1. Præmien. Frank klarede det godt med 
skadet højre hånd
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Middelfart afdeling
trÆningsdag Med bid PÅ PrograMMet PÅ fyns land 
 
Tanken med fælles bidetræning i område 4 er at få trænet 
både hunde og figuranter i hvilken disciplin de nu mangler. 
Og at figuranterne kan sparre med andre figuranter. 
Vi bliver jo aldrig for gamle til at lære noget nyt. 

Det startede i Svendborg og siden var det Fåborg. 
Søndag den 20. juni var det Middelfarts tur til at få 
besøg. Instruktør var Heinz Honore som havde det 
forkromede overblik over områdets deltagere.  

Dejligt at se så mange deltagere, og at det også er 
forskellige hunde der kommer med deres hundeførere. 

Vi lader billederne stå et øjeblik.  
 
FotograF: henriette gottwaLd 

Bid i MPH 20220619

Indy gør klar til at æde Heinz

Jens i teltet og Birgit og Uniqa er klar

Heinz bider sammen. Pauli 
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Jens med Otto og Lars

Lene med Asti der gør klar til et spring op i styret

Lene og Nessie lytter til Heinz og Jens

Martha i fiskestangen med Lars og Heinz

Sarah og Bertram 

Zaro går efter Jens og Heinz
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Ulla Petersen
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Områderedaktør: 
Tina Kværnø, Tlf.20458022 redaktoer@dan-
skpolitihundeforening.dk
www.ph-omraade5.dk

nykøbing f. afdeling
figurantkursus i Ph nykøbing f Maj MÅned

Det er megafedt at vores klub giver os børn lov til at være 
med til så meget. 
Jeg syntes det har givet et klart billede af, hvordan tingene 
foregår til konkurrencer og man forstår også meget mere, 
efter man har været på kursuset. 

Det har også givet en masse forståelse til træning, altså 
når vi træner og vi fx laver runderinger. 
Det hele hænger på en måde mere sammen efter man har 
været på kursus. 

Jeg syntes instruktørerne Kim Busk og Allan Petersen var 
rigtig gode, både til at forklare hvordan det hele foregik, 
men også til at gå mere i detaljer hvis der var noget man 
ikke forstod. 

Der var 4 voksne og 2 børn på kursuset. 
Første teoriaften handlede om spor. Anden teoriaften 
handlede om rundering. 
Vi havde to “praktikdage”, en med spor og gerningssted, 
den anden med rundering og for de voksne 
anholdelsesstop.  

Os børn fik lov at være med på kursuset, selvom vi ikke kan 
bruges i officielle konkurrencer, men bestyrelsen havde 
besluttet at vi gerne måtte deltage, når vi interesserer os 
så meget for hundetræning. 

Jacob  & Josefine

mVh joseFine øster 13 år. 

nÆstVed afdeling
arbejdsdag
Lørdag d. 11. juni var vi en hel del fra klubben som trak 
i arbejdstøjet, og fik vedligeholdt vores klubhus, arealer 
og materialer. Hold da op en ordentlig en vi fik givet den 
på skallen. 
Ingrid og Gitte gav den en ordentlig ajax tornado i 
klubhuset, Anette, Jytte og Karin fik ryddet op og sat skik 
på containeren. Jan, Henrik, Kim og Asger fik bygget nye 
nedløb til vores 2 spring. Karina, Benny og Tine fik sat 
skik på fliser, plankeværk og hæk ved klubhuset. 

Jacob svang motorsaven og fik fjernet et dødt træ og 
Anette, Karin og jeg gik amok på vores bevoksning.

Alt i alt en meget produktiv dag. Der blev så flot alle steder. 

Her skal i få lidt billeder fra dagen:

Jan, Kim og Asger har pillet det gamle nedløb til spring ned.
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Benny og Karina er i fuld sving med hækklipning og 
ukrudtsfjerning. 

Ny nedløbsrampe produceres mens der ryddes op i container 
bag ved.

Containeren er ryddet og nu skal tingene ind og pænt på plads

Klubhuset fik også en ordentlig overhaling. Der blev flot

Køkkenet i klubhuset fik også en ordentlig oprydning og 
rengøring

Den nye nedløbs rampe bliver sat på plads.

Et par af brædderne på springet var også godt slidt, så der blev 
også lige produceret nogle nye til det.

Så skal der tjekkes. Er højden korrekt? Intet overlades til tilfældighederne
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Frokostbordet fra den anden side

Al afklip fra skel blev kylet op på Sankthansbålet. 
Det blev et stort bål i år.

Efter dagens hårde arbejde giver kassereren jordbærtærte. 
Den faldt på et tørt sted.

lokal unghundekonkurrence

Vi er i klubben så heldige at vi igen er ved at have mange 
konkurrencehunde. Det har betydet at det kan lade sig 
gøre at afholde lokale konkurrencer. 
Fredag d. 24. juni stillede 3 unghunde op til 
aftenkonkurrence. 
Det blev en konkurrence hvor der blev smidt nogle point, 
men jeg er sikker på, at hundeføreren kom hjem med 
masser af læring om det at være i konkurrence og man 
kunne tage det lidt mere roligt, når det både var på 
hjemmebane og med hjemmedommere.
Tillige med der blev givet læring til hundeførerne, så var 
det også Ida´s første konkurrence som tilrettelægger og 
en af Gittes første konkurrencer som meddommer ”føl”. 
Også her blev der givet en masse viden videre. 

Den døde genstand i skoven, var da også nøje udvalgt til 
at animere til halsgivning. Men måske har nogle hunde 
ikke lært at læse endnu? De er jo heller ikke så gamle. 
Vov Vov stod der på papkassen! 

Fra venstre Asger Christensen, Lisbeth Dahl, Lyal Dumlu, 
Ida Borberg og Henrik Gehlert

1. Asger Christensen med Kogeskovens Xaro  
 156,0 point
2. Yuardar Lyal Dumlu med Nirvana vom der Gewürzweise 
 155,8 point
3. Henrik Gehlert med Karma Vom Altdeutchen Eck  
 145,2 point

Måtterne i klubhuset trængte 
vist også til en ordentlig 

omgang.

En omgang frokost skulle der 
til, for at der var energi til at få 

udrettet lidt mere.



område 5

Område 5 33

Ph PÅ tVÆrs
aF tina kVærnø

Okay. Jeg kan da godt svømme om kap for at nå bolden.

Birgit og hendes hund på den lækre spormark.

Uge 26 er lig med basket camp i Aarhus for mine to drenge. 
Sidste år var det kun den store knægt der var på camp 
mens den lille og jeg hyggede os i dagtimerne. 
Men i år skulle den bette knægt også med på basket camp. 
Gode råd var dyre. Hvad skulle jeg så lave mellem 9-16 
i 4 dage i Aarhus?

Det kunne blive en dyr omgang op og ned af Aarhus 
shoppingstræder. Men hvad gør en hundetosse? 
Tjo…. Hun bestiller plads til sin hund på værelset og tager 
ham med til Aarhus. Man kan vel for pokker finde en 
grøftekant eller en sportsplads og træne lidt på?
Da vi nærmede os uge 26 slog jeg op på facebook 
gruppen ”Dansk PH-træning på tværs af Danmark” at jeg 
ville være i Aarhus mandag til torsdag i uge 26 og gerne 
ville med ud og træne med nogen. 
Der kom hurtigt svar, fra en næsvis jyde  
”At jyder altså arbejder i dagtiden!” Nå nå ser man det!  
Er sort arbejde ikke = natarbejde?
Nå, det skal man ikke lade sig slå sig ud af.
Kampen mod jyderne var ikke tabt endnu. :-) 
Fat i Messenger og skrive til Louise fra Viborg om hun 
kunne lege i løbet af ugen. Træningstosse det er hun, så 
hun flyttede da lige rundt på sine møder og holdt fri om 
tirsdagen for at træne med Miro og jeg. 
Jeg skrev til Galten PH og hørte om jeg måtte futte ud og 
træne lidt på deres plads og i løbet af søndagen tikkede 
der også en besked ind fra Birgit fra Aarhus om at hun da 
gerne ville invitere mig ud på spor. 
Så var dagene jo nærmest booket.

Mandag smuttede Miro og jeg til Galten PH klubhus og 
trænede selv felt og lydighedsøvelser. Det er godt nok et 
andet slags springbræt end vi har. 
Det kunne jeg også se Miro reagerede på.

Miro i fuld firspring i den lækre 
jyske skov

Louise og den ivrige prop. Kom 
så mor, nu er det min tur.

Skoven er bare langt mere 
kuperet end vi er vant til på 

sydsjælland.

Proppen i front, Miro bag ved. 
Nej, jeg kommer ikke ind. 
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Tirsdag var vi ude sammen med Louise fra Viborg PH og 
jeg fik skovfelt og rundering i den lækreste jyske skov. 
Det er noget anderledes end den Sjællandske løvskov. 
Specielt når der er placeret en liggende genstand i en f
ordybning i skoven. Hov der var noget! Hov, jeg kan ikke 
se min mor!  Hmmm, what to do? Tænke tænke. 
Hmmmm, nå jo Vov vov! Udfordrende og sjovt på den 
gode måde.

Efter træning bød Louise og Proppen på en badetur ved 
søen. Det blev så også til en gang træning. 
Det dumme dyr stod da bare 4 meter ude i vandet og 
sagde ”Nope, jeg kommer ikke ind. Kør du bare videre”.  
Lydighed var der åbenbart ikke noget af, når man står i 
vand til bugen. 

Nå men det lykkedes da at få lokket Miro op med noget 
bold. Efter laaangt tid. Så vi endte også med at komme 
ud og træne sammen med Birgit fra Aarhus PH onsdag. 
Hun havde den dejligste kløvermark vi måtte gå på. 
Så i den varme middagssol fik vi os et fedt spor og felt. 
Der blev også tid til en masse hundenørderi. 

En mand fra IGP/DcH verden kom også forbi for at hilse 
på Birgit. De låner nemlig begge marker af samme 
landmand. Der blev drøftet en masse spor, sporsøg og 
markering på tværs af programmer. Meget hyggeligt. 

Onsdag kørte vi lige hjem fra Aarhus for at deltage i vores 
lydighedscup. Den kører over 5 gange.
 Skal man gøre sig nogen forhåbning om at tage pokalen 
hjem, så må man møde op. Utroligt nok var Miro frisk 
og spændt som en fjeder til denne konkurrence. Så det 
blev en dyr dag. Specielt at vi skulle apportere et gips ben! 
Men tilbage til Aarhus og drengene jeg måtte. 

Tak til alle for at jeg måtte låne jeres arealer og det gode 
selskab. Det er fedt at mødes på tværs og være fælles om 
vores allesammen passion. PH-træning. 

Prøv det, når i futter ud i landet.

Hilsen
tina og miro

oPVisning PÅ bregentVed dyrskue

Den 25. juni, var vi blevet booket til at lave opvisning 
på Bregentved dyrskue 2 gange. Det blev en meget varm 
omgang. Men det er altid en hyggelig omgang. 
Her skal i lige få lidt billeder fra opvisningen.

Indmarch med fanen

Holdet inkl. Figurant hilser med en halsgivning.

Halsgivning på figurant efter et stop
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Apportering af kødben. Øj det er tungt

Men det lykkedes at komme ind og aflevere det til mor

Så blev det tid til stop fra barnevogn.

Nøj kom bare an. Jeg er klar!

HAPS! Fanget!

Halsgivning på en død genstand og senere også på en besvimet 
figurant.
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lydighedscuP 2022
Endelig lykkedes det at komme i gang med at afvikle lydighedscup igen. En konkurrence der afholdes på tværs af alle 
klasser. Det er en dyst om bedste hund i lydighed i klubben Konkurrencen løber over 5 aftener. 
Det dårligste resultat i hver øvelse, må trækkes fra 1 gang. 
Vi har i skreven stund afhold 2 ud af 5 dele. Resultaterne er som følger

resultat af del 1: 
deltagere: 
 Øv. 1 Øv. 2 Øv. 3 Øv. 4  Øv. 5  Øv. 6
 f.v. f. app. hals. spr. dæk cyk. Total Placering
Jesper Kragh/Feo (P) 0,3 6,5 0,0 0,0 0,0 0,6 7,4 7
Gitte Larsen/Fenja (P) 0,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,5 2
Asger Christensen/Xaro (U) 2,8 1,0 0,3 0,1 1,0 11,0 16,2 10
Lisbeth Dahl/Epo (P) 0,1 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 6
Bodil Hansen/Celina (KÅ) 2,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 2,7 3
Lisbeth Dahl/Makrel (K) 0,1 1,0 0,0 0,0 1,7 0,4 3,2 4
Tina Kværnø/Miro (P) 0,0 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,3 1
Henrik Ghelert/Karma (U) 0,8 1,2 0,4 0,1 3,0 5,5 11,0 8
Kim/Nico (KÅ) 1,2 0,3 0,0 0,0 0,0 4,5 6,0 5
Lyal Dumlu/Ulla 0,0 0,0 0,0 5,5 5,0 5,6 16,1 9

resultat af del 2: 
deltagere: 
 Øv. 1 Øv. 2 Øv. 3 Øv. 4  Øv. 5  Øv. 6
 f.v. f. app. hals. spr. dæk cyk. Total Placering
Jesper Kragh/Feo (P) 2,2  0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 2,7 4
Gitte Larsen/Fenja (P) 0,2  1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1
Asger Christensen/Xaro (U) 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 66,0 9
Lisbeth Dahl/Epo (P) 0,0  3,8 0,0 0,0 1,7 0,0 5,5 6
Bodil Hansen/Celina (KÅ) 1,5  0,5 0,0 0,2 0,0 0,0 2,2 2
Lisbeth Dahl/Makrel (K) 0,0  0,0 11,0 0,0 0,0 0,2 11,2 8
Tina Kværnø/Miro (P) 1,6  2,3 0,0 0,2 0,0 0,0 4,1 5
Henrik Ghelert/Karma (U) 0,0  0,0 0,2 0,0 0,0 9,5 9,7 7
Kim/Nico (KÅ) 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 66,0 9
Lyal Dumlu/Ulla 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 2

den saMlede stilling efter de 2 første konkurrencer:
deltagere: 
 Øv. 1 Øv. 2 Øv. 3 Øv. 4  Øv. 5  Øv. 6
 f.v. f. app. hals. spr. dæk cyk. Total Placering
Jesper Kragh/Feo (P) 0,3  0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 2
Gitte Larsen/Fenja (P) 0,1  1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 5
Asger Christensen/Xaro (U) 2,8  1,0 0,3 0,1 1,0 11,0 16,2 10
Lisbeth Dahl/Epo (P) 0,0  3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 7
Bodil Hansen/Celina (KÅ) 1,5  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 4
Lisbeth Dahl/Makrel (K) 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 1
Tina Kværnø/Miro (P) 0,0  1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3
Henrik Ghelert/Karma (U) 0,0  0,0 0,2 0,0 0,0 5,5 5,7 8
Kim/Nico (KÅ) 1,2  0,3 0,0 0,0 0,0 4,5 6,0 9
Lyal Dumlu/Ulla 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 6
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en MilePÆl i hund og hundeførers saMarbejde.

Der vil altid være øjeblikke som skiller sig ud og som 
huskes fremover. Minder der for altid vil være lagret i 
hukommelsen. Kåringen i Dansk Politihundeforening er 
for mig helt klart et af disse øjeblikke.
Vejen er lang og de krav vi stiller til både hund og 
hundefører er faktisk store. Jeg har før været en del af 
hundesporten i andet regi og der kan jeg bare 
konstatere, at PH’s første stop-krav er markant højere 
end hvad man forventer andre steder.Men hvad gør det? 
Så er det jo bare langt mere spændende og der er mere at 
arbejde med. Og det er jo netop samarbejdet med hunden 
som er så fantastisk.

Pinsedag blev det så Cooper’s (Abardi Yoko) og min tur 
til at stille op. Cooper er en fantastisk grå schæferhan på 
knapt 2 år. Massere af fart og drengestreger, men også 
en yderst velafbalanceret og rolig hund herhjemme. Til 
dagligt slår vi vores folder hos PH Østsjælland.
Pinsedag gik turen til Næstved, hvor vi i alt 4 hunde og 
førere skulle forsøge at komme gennem nåleøjet. 
Vejret var herligt fra morgenstunden og Næstved PH 
diskede op med morgenmad og højt humør.

Genstand på sporet fundet 

Heppekoret var på plads og alt var klar til en dejlig
hundedag. Første stop var rundering i Klosterskoven lidt 
uden for Næstved. Inden vi kom rigtig i gang var den første 
hundefører forsvundet, men da det er en politihundefor-
ening, blev han hurtigt fundet og vi kom i gang.

Herefter gik turen nordover mod Herlufmagle og 
spormarken. Solen stod efterhånden højt og varmen 
begyndte at kunne mærkes. At det kun var solen er 
der ingen tvivl om. Nervøsitet har man ikke på sådan 
en dag. Alle slap også igennem sporene med maksimale 
point. Fantastisk.

Nu gik turen så tilbage til Næstved PH’s øvelsesplads 
for lydighedsøvelser og stop. Solen bagte nu ned på både 
hunde, hundeførere, dommere og kloge-bænken.

Øvelse 10 tæt på vel udført

For Coopers og mit vedkommende må jeg nok erkende, 
at det ikke var det mest koncentrerede hundearbejde der 
er set, men vi kom igennem. Undskyldningerne kan frit 
vælges fra side 23-45 i bogen om gode årsager til at det 
ikke gik helt som forventet.
Alle 4 hundeteams kom vel igennem kåringen med flotte 
resultater.

En fantastisk kåringsdag sluttede derfor med 4 nye 
unghunde som er klar til videre karriere i den mest 
fantastiske hundesport.

Tak til alle som brugte dagen sammen med os.

iB hasemann rydén
østsjæLLand Ph
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område 6

PrøVekÅring og kÅring 
hos skoVbo afdeling
Sommerferien står for døren for de fleste, men inden da 
var håbet at område 6´s kåringsmand, Carl Hulgaard, 
kunne komme forbi klubben og give området nogle nye 
unghunde.

Inden en evt. kåring skulle der naturligvis afholdes en 
prøvekåring. Det blev selveste grundlovsdag, hvor mange 
af klubbens medlemmer mødte op for at heppe på de 6 
aspiranter.

Dagen bød på flot solskinsvejr, og hele 5 som bestod 
prøvekåringen (det var dog kun 3 af disse der valgte at gå 
videre til en kåring)

resultater PrøVekÅring

Niklas Midjord Mejlhart og Amager´s Nolan (Skovbo) 
bestod med 104,8 p.

Thomas Larsen og Hulgaard´s Wela (Skovbo) 
bestod med 103,0 p.

Sara Holm Hels og Le-Wan´s Oya (Skovbo)
bestod med 101,8 p.

Mikkel Hindborg Iversen og Amager´s Carma (Skovbo) 
bestod med 101,6 p.

John Nielsen og Tigerdyret´s Devon (Skovbo) 
bestod med 95,9 p.

Torben Alrik og Amager´s Jalte (Skovbo) 
fik 90,1 p.

Torben og Amager´s Jalte
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John og Tigerdyret´s Devon

Niklas og Amager´s Nolan

Sara og Le-Wan´s Oya

Thomas og Hulgaard´s Wela

Mikkel og Amager´s Carma

Fredag d. 17. juni kl. 16 mødtes vi atter i klubben igen. 
Denne gang med kåringsmand, Carl Hulgaard, samt 
figurant Jesper Olsen (Roskilde afdeling). 
Vi startede med at tage på ”knolden” for at rundere. 
Her bestod alle 3, og så kørte vi videre til spormarken. 
Det blev desværre en kort fornøjelse for Niklas og Nolan 
som ikke kunne bestå på dagen.

Det kunne Sara og Thomas heldigvis, så vi vendte tilbage 
til klubben for at tage stoppene og til sidst lydigheden. 
Dagens strabadser blev efterfulgt af Skovbo traditionen 
med sildebord – arrangeret af Sten Holst. 
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kÅret bleV:
Sara Holm Hels og Le-Wan´s Oya med 107,7 p.
Thomas Larsen og Hulgaard´s Wela med 100,6 p.

Sara og Le-Wan´s Oya

Thomas og Hulgaard´s Wela
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