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nÅr VelgØrenhed giVer Pote
 
Med bladet i hånden har I netop fået leveret februar-nummeret. 
Det er måneden, hvor I skal skynde jer at få gjort alle jeres gøremål, for det er en 
amputeret måned, der kun består af 28 dage. Fortællingen om, hvorfor der kun 
er 28 dage i februar er flere, men har formentlig sit udgangspunkt i, at tidligere 
kalendere kun var 355 dage lang, indeholdte 12 måneder og går 2.700 år tilbage 
i tiden til den romerske konge Numa Pompilius. Kalenderen blev administreret af 
embedsfolk, der regulerede kalenderen, når året blev skævt af de manglende 10 
dage, og sådan fik månederne derfor deres forskellige længde.
 
År 2022 er skudt i gang, og med det følger nu et helt nyt år fyldt med træninger, 
konkurrencer, kåringer, møder, sociale sammenkomster mv. Det betyder heldigvis 
også gode muligheder for at dele oplevelserne på tværs af vores forening ved at 

levere artikler og billeder ind til vores blad. Vi kan lære meget af at mødes med andre og prøve såvel velkendte 
som helt ukendte metoder af, og det er mit indtryk, at I er rigtig gode til det ude i de enkelte områder. 
Man kan imidlertid også få megen god inspiration af at høre, hvad man oplever i områderne i den øvrige del af 
landet, og netop derfor er det så vigtigt, at I giver jer tid til at sætte jer ned og sætte ”pind til papiret” og dele jeres 
mange og interessante oplevelser med foreningens øvrige medlemmer.
 
Fra starten af året har vi desværre igen fået en ”næsesnitter” af corona-virussen. Smittetallet er ultra højt, og der er 
igen indført forskellige restriktioner, men til forskel fra sidste år er der ikke tale om restriktioner, som sætter vores 
aktiviteter på stand-by. Opfordringen fra sundhedsmyndighederne bør dog stadig følges ude i afdelingerne, specielt 
fordi den nye omikron-variant er så meget mere smitsom end de tidligere varianter. Til trods for, at jeg vel næsten 
har lovet ikke at ville beskæftige mig mere med covid-19 i lederen, føler jeg dog et ansvar i forhold til, at anmode 
jer om at tage mest mulig hensyn til hinanden, så vi undgår smitte. Undgå at være for mange og for tæt sammen. 
Overvej specielt om indendørs møder skal gennemføres eller udsættes og husk spritten – den til udvortes brug.
 
I denne udgave af bladet kan I – naturligvis – læse gode artikler, hvor julehøjtiden fylder en del. 
I det fine billedmateriale, der følge med artiklerne, kan I se julenissehuer i alle farver og afskygninger, 
juleudsmykninger og julegenstande til brug for julerunderings øvelser. Alt sammen meget traditionelt, indtil der på 
et billede dukker en helstegt pattegris op. Få dette mysterium fra Holbæk opklaret inde i bladet.
 
Læse også om et elitehundestævne i Silkeborg PH, hvor konkurrencen kun er begrænset af fantasien. 
En artikel, der beskriver oplæggene til de enkelte øvelser, der spænder vidt fra eftersøgning af en højskole, der er 
faret vild til eftersøgning med udgangspunkt i en mand med eksplosiv diarré.
 
Vores forening har igen vist sig fra den gode side, hvor vi anvender vores hunde til at bruge deres glimrende 
kompetencer til at hjælpe borgere, der har tabt en genstand. Denne gang var det en jæger, der havde tabt sin pung 
efter en jagt. Endnu en gang skal jeg undlade at afsløre resultatet, men vi er altså dygtige J. En anden velgørenhed 
var en god gang miljøtræning for såvel hund som plejehjemsbeboer.  At tage på besøg på det lokale plejehjem giver 
bare pote hver gang. Læs den korte artikel og nyd billederne.
 
Endelig er der også nyt fra kåringsmændene. Et sted kan der berettes om et område, hvor helt særligt mange hunde 
er blevet kåret i 2021, og et andet sted er der en fin fortælling fra et medlem, der nu lader sig ”pensionere” fra 
funktionen efter 20 års tro tjeneste. 
 
Der er således endnu en gang lagt op til en stund, hvor I kan studere bladet og lade jer inspirere – og bladet er 
præcist, som vi ønskede os det allermest, da vi var små. Et blad med lidt godt tekst og masse billeder. 
God læselyst.
 
Lars Bræmhøj
Formand
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Nyt fra dommer og program 
udvalget

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:
Kasper og Møllers Carma begge let på 

tå i øvelse 4

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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nyt fra doMMer og PrograMudValget
nye doMMere i oMrÅde 2:

Der har været afholdt Landsdommerprøve i un-
ghunde- og patrujleklassen samt øvelserne 1 til 
6 plus øvelse 11 i alle klasser, søndag den 19/12 
2021, i område 2
Mødested: Faurholtvej 7362 Hjøllund.
 
Dommerinstruktører Keld Breiner og Kim 
Rasmussen har gennemført et uddannelsesforløb 
hvor de havde indstillet 4 dommeraspiranter til 
prøve.

Der var 3 der bestod, de 3 er:
Conny Sander, afd. Galten
Mads Holm, afd. Silkeborg
 Mathias Jensen, afd. Randers

Tillykke til dem.
 
Til hjælp ved dommerprøven var:
 
Hundeførere:
Unghundeklasse: Michael Hundborg, Silkeborg
Patruljeklassen: Anders Olsen, Odder
 
Figurant:
Jacob Henningsen, Silkeborg
 
Eksaminator: Carsten Steen Hansen, 
Dommer & programudvalget
 

med venLig hiLsen
 Carsten steen hansen

nye doMMere i oMrÅde 6:

Den 11. december 2021 har undertegnede fra 
DPU, godkendt følgende som dommere 
i unghunde- og patruljeklasse samt øvelse 1-6 og 
11 i alle klasser.

Fra Tåstrup afdeling:

Lars Bo Hansen
Gersagerparken 151, 2mf
2670 Greve

Gitte Pedersen
Ole Rømersvej 63
2630 Tåstrup

Fra Skovbo afdeling:

Per Due Jensen
Langagervej 4
4140 Borup

Anne Andersen
Jerslev Alle 40 B
2770 Kastrup

Dommerinstruktør fra område 6: 
Mogens Fruergaard & Torben Nielsen

På vegne aF dPU
sten hoLst-Christensen

nyt fra doMMerudValget





Område 1
Områdeledere

SeK. II
Jørgen Thomsen
Tlf. 40686943
m.j.thomsen@klarupnet.dk

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

Mindeord
JØrgen thoMsen
Det var med stor sorg vi modtog beskeden den 18. november 2021 om at vore formand og Områdeleder 
og gode ven Jørgen Thomsen pludselig havde fået hjertestop og desværre var afgået ved døden. 

Jørgen var ikke ”kun” formand i PH Dronninglund han var stort set tovholder på alt det praktiske 
omkring klubben, Jørgen var typen som gik ”all in” når der var en opgave og han kunne lave alt, også 
privat havde man brug for hjælp var Jørgen der også, den type menneske er umulig at erstatte så det er 
et stort tab for klubben.

Jørgen var også Områdeleder for sek. 2 i område 1. også her lagde han et kæmpe arbejde og var vellidt 
uanset hvilken klub han færdes i.

Var der brug for hjælp eller fremmede figurant kom han gerne rundt i klubberne og hjalp til.
Også som dommer eller figurant kunne man være sikker på hans tilmelding til konkurrencer.
Jørgen har været en del af hundeverden gennem rigtig mange år tideliger i Schæferhundeklubben og 
de sidste mange år i Dansk Politihunde Forening.
Og ikke mindst en rigtig god ven.

Vores tanker går til Mette og Gipsy.

ære Være JØrgen thoMsens Minde.

På vegne af PH Dronninglund og Området.
Områderepræsentant Jan Bredevang.





Område 2
Områdeledere

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

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

Områderedaktør - Grethe Schnell
ph2nyt@gmail.com

kære læser

Så har vi fået taget hul på 2022 og mange er jo forhåbentlig 
allerede godt i gang med hundetræningen, - håber ikke at 
epidemien har sat begrænsninger endnu engang.

Efter lang og tro tjeneste, har Niels Jørgen Pedersen valgt, 
at gå på ”pension” fra 1. januar efter over 20 år på posten:

På vegne af Område 2 skal der lyde en stor tak til Niels 
Jørgen for altid at stå til rådighed på trods af vejr og 
vind, - når en hundefører har skullet gennem ”nåleøjet”.
Men du slipper nok ikke så let.

Der er jo stadigvæk brug for dig og dine mange erfaringer 
ikke mindst når det gælder dommergerningen i forbindelse 
med konkurrencer på såvel Område -som lokalplan.

Vi ses jo fortsat derude, blandt alle hundehovederne.

grethe sChneLL
områderedaktør

kÅringsMand i oMrÅde 2 – sektion 2
aF nieLs jørgen Pedersen/ Foto: hoLgerd virenFeLdt

I år 2000 blev jeg af områdeledelse i område 2 forespurgt, 
om jeg ville tage jobbet som kåringsmand for sektion 2 
i området. Uden betænkning sagde jeg ja tak til jobbet, 
uden den gang at være bekendt med, at det ville strække 
sig over så mange år som det blev.

Inden jeg blev fast kåringsmand havde jeg i længere tid 
været afløser for kåringsmand Viggo Sølvsten, Aarhus, der 
efter en faldulykke på sit arbejde havde beskadiget 
ryggen, så han ikke længere var så mobil. 
Mange vil sikkert også huske Viggo som mangeårig 
områdeleder i område 2.  
Det blev således for mit vedkommende til ca. 22 år som 
kåringsmand.Det har været en dejlig tid for mig, hvor jeg 
er kommet rundt i klubberne i område 2 og kunne følge 
lidt med i klublivet, dog har det mest været centreret om 
Midt Jylland, idet jeg ikke så ofte har besøgt Thisted og 
Morsø klubberne, men dog været der af og til med gode 
resultater til følge.

Jeg har igennem årene 
haft skiftende kåringsfi-
guranter af kortere eller 
længere varighed, men i 
de sidste mange år har jeg 
haft Lars Sønderholm som 
fast figurant med Claus 
Thidemann, Viborg som 
reserve, han har været med 
ude flere gange, så det er 
et par gode figuranter jeg 
der har haft.
Arbejdet som kårings-
mand har jo mange facet-
ter, enten går prøverne 
rigtig godt eller også går 
de ikke så godt.
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Kåringsprøven er, set i mine øjne, den værste prøve man 
som hundefører kan stille op i, idet det er knald eller fald.

Det er jo ikke som i efterfølgende konkurrencer, at man 
kan miste nogle point ved forskellige mangler ved 
øvelsernes udførelse, det kan man selvfølgelig også ved 
øvelserne i kåringsprogrammet, men der er alligevel et par 
øvelser, hvor det er plus eller minus, og bliver det minus 
er det hele tabt, og man må prøve igen.

Det er klart, at der i løbet af så mange år, hvor der har 
været fremstillet ca. 450 hunde til kåringsprøve hos mig, 
har været mange nedture, men opturene har klart været i 
overtal for hundeførerne, heldigvis.

Så er tiden nu kommet, hvor jeg efter mange overvejelser 
har valgt at stoppe. Det har ikke været en nem beslutning, 
men alting skal jo have en ende og nye folk skal til.
Jeg er jo, heldigvis, kommet op i årene og kan godt mærke, 
at jeg ikke har helt samme energi som jeg har haft, så derfor 
har jeg valgt at stoppe mens det går godt.

Jeg vil gerne her til slut sige klubberne i område 2 tak for 
den altid gode og positive måde I har modtaget mig på, 
når jeg har været forbi til kåringsprøver, det har været en 
fornøjelse hele vejen igennem.

med venLig hiLsen
nieLs jørgen Pedersen

dansk Politihundeforening - oMrÅde 2, har uddannet 
nye doMMere.

Eva Bertelsen, Viborg Afd. -  Lokaldommer

Conny Sander, Odder Afd. - Landsdommer   
    Patruljeklassen

Mads Holm, Silkeborg Afd. -  Landsdommer   
    Patruljeklassen

Mathias Jensen, Randers Afd. -  Landsdommer 
    Patruljeklassen

Stort tillykke til Jer alle.
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område 2

Efter at Henriette Aarhus fortalte om sine oplevelser
Får vi her den sande historie fra ”hundens egen mund”

sÅdan laVer Man et elitehundestæVne!!
elitehundestæVne oMrÅde 2  

tiLretteLagt aF mads hoLm, siLkeBorg Ph  Foto: rikke 
hUndBorg johansen

Søndag d. 17. oktober blev der i Silkeborg forening afholdt 
”elitehundestævne” for hele området.
En årlig konkurrence, der kræver, at man enten er i 
patruljeklassen, eller kåret på hvide papirer 
(for hunde uden stamtavle i området) og har opnået nok 
points i områdes unghunde bystævner. 
Det er en konkurrence, hvor der faktisk er frit slag! 
Hvilket jo kun gør det sjovere at tilrettelægge, for man er 
kun begrænset af fantasien, og selvfølgelig mindre 
retningslinjer, som jeg ikke vil trætte jer med! 

Jeg gjorde det, da jeg skulle planlægge konkurrencen at få 
så mange med fra klubben som muligt, til at hjælpe med, 
at finde på opgaver, figurere og dømme. 
Aller helst en masse nye hundeførere! 

Selve konkurrencen var delt op i tre standpladser.

Oplæg til opgaven var: 
En højskole er faret vild i skoven, da det er militært om-
råde, vil vi gerne have dem fundet, og evt. efterladenskaber 
fra deres færden i skoven, fjernet.

Første standplads
Den første var i Hjøllund militært område, den bestod af 
to øvelser. 
Første øvelse var en halsgivning med front mod skoven, 
stående i skovkanten.

Den næste var en eftersøgningsbane på cirka 56000 kvm 
(160 x 350 m), 45min til opgaven, på banen var der fem 
hovedobjekter. En figurant,- i meget tæt bevoksning, med 
to tilhørende sidegenstande, to figuranter stående 
sammen, i nogenlunde tæt bevoksning, en figurant stående 
på en høj ude midt i et åbent areal. 

I det åbne areal var der også en nedgravet trøje helt ude 
ved begrænsningen, samt i starten af banen en taske på en 
bunkers med en sidegenstand inden i, noget som åbenbart 
ikke alle var klar over kunne ske.

Anden standplads 
Var på materielgården i Silkeborg, et sted hvor kommunen 
opmagasinere ALT hvad der bruges i den årlige drift, af 
udendørs og indendørs aktivitet. 

Oplægget: 
Flere forskellige mennesker er blevet set uønsket på 
området, da politiet ikke har tid, har vi fået en civil ud at 
hjælpe (dig), men vi vil gerne være sikre på, at hunden er 
lydig inden start.

De starter med lineføring på asfalt, dernæst en apportering 
af et blå plastikrør af hårdt plast, dyppet i vand inden start. 
Derefter har den en eftersøgningsbane med både
udvendig og indvendig rundering, fire forskellige 
figuranter er placeret rundt på området, ved alle figuranter 
er der en sidegenstand, hvoraf den ene er nedgravet. 
De har 30 min. til opgaven. 
Efter eftersøgningsbanen er der en øvelse 10, der foregår 
på skud.

Tredje standplads var på en mark uden for Silkeborg. 
Her er der tre øvelser. 

Oplægget: 
En mand med eksplosiv diarré er set kaste om sig med en 
masse ting, hvorefter han er gået ud over marken, han er 
sidst set fra den angivne pind.
Der er 400 meter spor, lige ud med fire genstande på. 
Den første en gummikylling, den næste to stykket
 toiletpapir med nutella på, dernæst en nedgravet 3D 
printet hund, direkte oven på den nedgravede sidder
figuranten (som er sidste genstand) på en campingstol, 
med en stor rød paraply. 
Efter sporet skal der laves en afdækning, 4 min. 

Hunden skal dækkes af på findestedet af figuranten, 
herefter skal føreren gå tilbage af sporet, hvor den ene 
dommer og de to figuranter har dannet en menneskelig 
”mur”, for at stille sig i skjul. Efter afdækning er der et 
gerningssted, 25x25 m. og der er 25 min. til opgaven. 
På feltet er der ni genstande. 
Tre patrulje, bestående af 3D printet H (3x3cm), 
nedgravet mini nutella og et stykke stof (3x3 cm). 
Tre kriminal, bestående af 3D printet U (2x2cm), læderlap 
(2x2cm) og to stykke tyggegummi der er tygget. 
Tre vinder, bestående af 3D printet N og D (1x1cm) og 
en terning. 

Alt i alt en meget sjov og anderledes dag, og det lød for 
mig, som om at hundeførerne også havde nydt dagen. 
Endnu engang stor tak til alle hjælpere, uden jer kan sådan 
en dag slet ikke lade sig gøre!
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oPVisningstruPPen 
Opvisningstruppen er én måde, 
hvor vi gør opmærksom på 
DANSK POLITIHUNDEFORENING !

I Område 2 har vi en aftale om, at når man som lokal 
afd. ønsker hjælp til at lave opvisning, og ikke selv har 
mulighed for at samle hunde/hundeførere nok, kan man 
kontakte Opvisningstruppen.

Opvisningstruppen er en samling af hundeførere, som 
gerne vil vise, hvordan vi træner i 
DANSK POLITIHUNDEFORENING. 

Og det ER TRÆNING, SOM VI VISER!

Dvs. man belønner hunden under opvisningen, så ofte som 
man selv synes og lidt til ;-)
Man byder selv ind med hvad hund og HF kan :-)

Vi har det rigtig sjovt og hyggeligt, når vi mødes!
Vi lærer hinanden at kende på tværs af lokal afd. og 
hunderacer!

Vi træner helst opvisningen igennem et par gange, så alle 
ved hvad vi skal, inden vi laver selve opvisningen. 
Nogle gange kan der flere opvisninger den samme dag :-)

At være en del af Opvisningstruppen giver god træning 
både som MILJØTRÆNING, SOCIALSERING, og ikke 
mindst KONKURRENCETRÆNING !!

Krav til hundeføreren er, at du har en meget positiv
 indstilling til PH programmet og gerne vil
gøre god PR for Dansk Politihundeforening :-)

Der kan evt. være tale om kørsel, samt fragt af div. 
træningsremedier.
Denne kørsel refunderes nødvendigvis ikke.

Der er IKKE krav til hundens niveau, da det er træning, 
som vi skal vise !!!

Opvisningstruppen har også brug for medlemmer, som 
kan hjælpe uden hund ved opvisningerne, f.eks. som 
hjælper, figurant eller andet!

Vi håber, at du har tid og lyst til at være en del af 
Opvisningstruppen!

Har du tid, lyst og overskud til, at du (og måske din hund) 
skal være med i Opvisningstruppen, skal du kontakte din 
lokale Bestyrelse for nærmere oplysninger!

mange hiLsner
hoLgerd virenFeLdt



ALS DÆKSERVICE V/PER AEPPEL
Sjællandsgade 2, 6400 Sønderborg

Telefon: +45 74 42 11 00
E-mail: post@alsdaekservice.dk 

Butik åbent man - fre kl. 07:30 - 16:30
Værksted åbent man - fre kl. 08:00 - 16:30

Lør kl. 08:00 - 12:00

Glansager 6 • 6400 Sønderborg 
Tlf.: 40 42 41 73 • E-mail: rene@friis-as.dk  www.friis-as.dk

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

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

 Mail. info@bellingeturistfart.dk

Minibus 19 personer --  Turistbus indtil 57 personer

Halco Packaging ApS- Viborgvej 97A, 7400 Herning
Tlf. (+45) 7510 2744 www.halcopackaging.dk

Aramark
Denmark ApS

John Tranums Vej 20.2
6705 Esbjerg

Tlf. 75 15 60 04



Team JK Transport ApS
Højevej 13 • 4900 Nakskov

Tel.: +45 41 21 43 10 • Email: teamjk@teamjk.dk

Står du og mangler en seriøs samarbejdspartner er vi altid friske på noget nyt. 
I dag har vi spredt os så vi kører for flere forskellige hvilket vi ønsker at udbygge. 

Så ring bare, så hjælper vi også dig/jer.

MODERNE 
DYREKLINIKKER 

& HOSPITALER

DØGNVAGT 
365 DAGE 
OM ÅRET

24t

www.evidensia.dk

 Vallekildevej 74 - 4534 Hørve    www.maskintransp.dk

ISOBO ISOLERING ApS

TLF. 26 28 12 00

Gl. Skovvej 56
4340 Tølløse

DERES SPECIALIST I MODERNE GULVBELÆGNING 
TC-GULVE giver totalløsninger indenfor:

  · Vinyl i bade-/vådrum 

· Trægulve 

· Laminatgulve

· Gulvslibning/afhøvlning m/lak eller olie

· Lakering - Lud - Sæbebehandling

· Gummigulve 

· Epoxy gulve · Epoxy gulve 
 

· Vinyl sten fliser
· Butiks- og kontortæpper 
· Tæppefliser 
· Væg til væg tæpper 
· Afpassede tæpper 
· Linolium 
· Undergulve· Undergulve

ADR.: HANS EGEDES VEJ 9-11 A, 5210 ODENSE NV · TLf.: 66 16 01 33 · Facebook: TC GULVE A/S 

TC-GULVE A/S
TÆPPE CARLSEN

TC-GULVE TÆPPE CARLSEN A/S
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Områdeledere
SeK. I
Jesper Steffensen - Esbjerg
steffensen99@gmail.com

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

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

deceMber i oMrÅde 3
Julemåneden har i Område 
3 budt på forskellige 
aktiviteter rundt i de for-
skellige lokalafdelinger. 
Lige fra prøvekåringer, 
kåringer, juletræning til 
besøg på det lokale 
plejehjem.
Klaus og Britta fra 
Sønderborg har haft deres 
hunde med på det lokale 
plejehjem i Sønderborg, 
hvor hundene bragte stor 
glæde hos beboerne. 

Pippi og Tito på job

JulesPor
Søndag den 12. december 
havde en flok klubkamme-
rater taget turen sydpå, klar 
til træning og hygge. 
Det var en lidt våd dag, rent 
vejrmæssigt, men det slår 
ikke gæve gutter og 
gutinder ud. I julens ånd var 
de fleste spor genstande 
julerelateret, og Torben 
gjorde sit bedste for at 
pynte træet standsmæssigt. 

Torben i gang med juletræspyntning 

Spor underlaget var lidt 
anderledes end de fleste 
havde prøvet, stub med ud-
læg men hvor udlægget var 
blevet sprøjtet væk, men 
alle hundene løste opgaven 
uden 
problemer. 

 Hulgaard’s Mik finder tabt
 julepynt på sporet. 

Ham Torben har åbenbart
 tabt en del

Dukke Carl, der i tidernes 
morgen har lagt krop til 
mange hvalperøve, der har 
været til mentaltest hos 
politiet (tak for den Carl 
Hulgaard), var en lille 
smule farlig for de unge 
hunde, men de kom hurtigt 
over det og gav flot hals. 
Måske man skulle finde et 
par bukser til ham? 

Nisse Nis havde trukket det 
korte strå og måtte agere 
apportbuk, den slap dog 
forholdsvis uden bidemær-
ker. Det var en hyggelig, l
ærerig dag der blev afsluttet 
med glögg og æbleskiver og 
meget klog snak.  
Vi fra Horsens håber, alle 
har haft en god jul og at, 
især, hundene er kommet 
godt ind i det nye år.
Vi ses derude.

marianne Baden 
– horsens
P.S. I skal selvfølgelig ikke 
snydes for hende bag kame-
raet. Pia Poulsen var så sød, 
lige at eftersende et billede 
af Marianne, som havde 
fundet alle de finde juelting 
frem til juletræningen. 

Hulgaard’s Urban har godt
 fat i Nisse Nis

ChaDe’s Aslan Karo har fundet 
Dukke Carl 

6 – Marianne i gang med mobilen, således der kan komme 
nogen finde billeder i Politihunden 
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karo, Min seJe hund
Lørdag aften den 18. december, lægger Martin Blåbjerg et 
opslag op på Område 3’s Facebook side. 

En jæger havde tabt sin pung om formiddagen omkring 
kl. 11, efter en jagt på Haraldskær Gods, og om der var 
nogen fra Området der kunne hjælpe? Briste eller bære, 
jeg meldte mig og fik tjansen. Eller Karo (ChaDe’s Aslan 
Karo) fik tjansen.

Søndag morgen kl. 9 mødtes jeg med jægeren Martin 
Lange. Vi tog et overblik på opgaven, og jeg ville gå den 
baglæns, af hvad han havde gået, så fik vi modvind.

Vi gik på stier i skoven dækket af nedfaldne blade, stier 
med højt græs, marker med høje tuer, under stødtråd, dog 
uden stød i, men desværre efter ca. 1,7 km, hvor vi var 
tilbage ved bilerne, havde vi ikke fundet noget. 

Vi manglede dog stadig ca. 200 meter at afsøge, så Karo 
fik et lille hvil, en sjat vand. 
Vi starter op igen, går ind på marken i medvind, så jeg var 
klar over, at vi kunne komme til at gå forbi genstanden 
inden Karo ville få færten. 

Vi nåede også kun 2 meter ind på marken, før Karo træk-
ker mig rundt, han havde fået færten og DER, kun 1 meter 
inde på marken lå pungen… jubiiiii

Karo løste opgaven med snor på, for der var ingen grund 
til, at han brugte kræfter på at afsøge bredere end 3 meter. 
En spændende opgave, med et dejligt resultat, og Martin 
Lange var meget glad for Karo’s snuse egenskaber.

hiLsen karo og Pia

kÅrring 
Så fik vi afviklet årets sidste kåring i område 3 og resultatet 
blev 3 nye unghunde i Område 3, så det var bare dejligt. 
Tusind tak til Aabenraa for at lægge plads til og sørge for 
grillpølser. 
resultatet bleV fØlgende: 

Torben Svejstrup og Kweo Navajo fra Horsens fik 99,4 
point.
Kasper Andersen og Møllers Carma fra Billund fik 104,9 
point.
Johanne Kolbæk og Smedebakkens Wanja også fra Billund 
fik 105,3 point

med venLig hiLsen 
Benny LUnd – aaBenraa

Stor tak skal der lyde til Niels-Jørgen Hjerrild for at tage 
billeder på dagen af de 3 ekvipager i aktion. 

 

Kåringsdommer Benny Lund, figurant Henrik Schmidt og hun-
defører Kasper Andersen med Møllers Carma efter øvelse 8.

ChaDe’s Aslan Karo med flot 
markering af den tabte pung. 

ChaDe’s Aslan Karo og den 
stolte ejer Pia Poulsen

Glæden er ikke at tage fejl af. 
Johanna Kolbæk og Smedeb-
akkens Wanja efter øvelse 8.

Johanne og Smedebakkens 
Wanja må siges at være et 

koncentreret par i lineføring
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nekrolog
egon holMagaard bak
Den 15. november 2021 mistede Dansk 
politihundeforening Sønderborg afd. sin tidligere
 formand Egon Holmegaard Bak. Efter længere tids 
sygdom tabte Egon kampen mod kræften.

Egon var med sin anciennitet på over 40 år, en af de ældste 
aktive medlemmer i foreningen.

Egons far Evald Bak var i mange år medlem af klubben, 
hvor han var instruktør, så lige siden Egon
var dreng var han med sin far på træningspladsen.

Egon var i mange år medlem af bestyrelsen som kasserer.
Egon var uddannet figurant og som dommer i alle 
klasser, og han blev flittigt brugt i lokalt regi, i område 
regi og DM-regi.

I en del år var han med i bestyrelsen i område 3 og i en 
periode også som formand.

Egon var aldrig bleg for at tage en opgave på sig, eller 
hjælpe til, hvis der var brug for det.

I mange år var Egon tovholder på Område 3`s Rømø 
kursus, som hvert år afvikles den sidste weekend i marts.
Lokalt stod Egon for Prøvekåringerne, der giver adgang 
til en indstilling til Kåring.

Politihundetræning var Egons halve liv. Han opnåede 
mange fine resultater med sine hunde. bl.a. opnåede han 
at blive Jysk mester i Unghundeklassen med en af dem.
Vores tanker går til Pia og familien.

ære Være egons Minde.

På vegne aF sønderBorg Foreningen
Frede dominiCUssen

Kasper og Møllers Carma 
begge let på tå i øvelse 4

Torben Svejstrup og Kweo 
Navajo klarede også øvelse 4 i 

sikker stil

“Far jeg har styr på ham Hen-
rik der.” Torben Svejstrup og 

Kweo Navajo i øvelse 9

Det nykåret par fra Horsens, 
Torben Svejstrup og Kweo 

Navajo

 En glad Kasper Andersen med 
Møllers Carma fra Horsens 

efter dagens kåring

Dagens bedste kåring stod 
Johanne Kolbæk og 

Smedebakkens Wanja for
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nÅr Mange tiMers træning bærer frugt 
Den 25. december 1. juledag tabte Hjalte på 11 år sin ene 
Airpods, som han lige havde fået i julegave. 
Hjalte og hans familie var ude at gå en tur i det fine 
vinterlandskab. Da Hjalte opdagede, at han havde tabt 
sin ene Airpod begyndte familien at søge efter den, med 
forgæves.
På Facebooksiden 6430 Nordborg lavede Hjaltes mor et 
opslag om den tabte Airpod, samt en beskrivelse af 
familiens gåtur på et kort, med en opfordring til folk om, 
at hjælpe med at finde Airpoden.

Der var flere kommentarer i kommentatorfeltet, bl.a. en 
der skrev: ”Prøv at kontakte Frede Dominicussen, han har 
en hund som kan finde ting.”

Jeg blev kontaktet af Hjaltes mor den 26. december 2. 
juledag om formiddagen, vi aftalte at mødes på adressen 
kl. 10.30. ca. 20 timer efter Airpoden var tabet.
Familien havde startet gåturen fra Kirsebærhaven op til 
Karholm skov, videre ad Oksbølstien til Oksbøl videre ad 
Havnbjergvej og Brandsbølvej til indgangen i Oksbøl skov 
en strækning på ca. 2,5 km., hvor Hjalte blev klar over, at 
hans Airpod var væk.

Hjalte og hans mor var med ved søgningen, da Hjalte 
skulle fortælle mig nogenlunde hvor han havde gået, og 
ikke mindst, hvor han havde leget i sneen.
Vi startede søgningen på stien ved Karholm skov i flot 
solskin, -3 frostgrader, 5 cm sne og vindstille.
Pluto søgte stille og roligt, man kunne også fornemme, at 
strækningen blev benyttet af mange hundeluftere. 
De steder, hvor Hjalte havde leget i sneen, blev ekstra 
undersøgt. Vi nærmede os nu Havnbjergvej, hvor jeg 
havde en markering i sneen…. men det viste sig at være 
et henkastet mundbind. Øv.
Efter en god times søg var vi ved 
indgangen til Oksbøl skov på Brandsbølvej, der havde 
Hjalte og hans søskende også leget i sneen. Pluto søgte 
stille og roligt og pludselig trak den over til siden, stak hele 
hovedet ned i sneen, kikkede på mig og lagde sig ned og 
markerede...... og der mellem forbenene lå Hjaltes Airpod. 
Hjalte råbte ”Mor, mor, Pluto har fundet den.”

Det var en rigtig glad Hjalte, der straks ringede hjem til 
sin far og fortalte, at Pluto havde fundet Airpoden. Og en 
endnu mere glad og forbløffet mor, der ikke rigtig kunne 
forstå, at det kunne lade sig gøre.
Det var også en stolt hundefører, som følte sig helt høj, 
når så mange træningstimer giver pote.
På vejen hjem, fortalte Hjaltes mor, at børnene gerne vil 
have en hund, med resurserne med 3 børn og 
fuldtidsarbejde ikke var til det i øjeblikket.

Jeg gætter på, at hvis Hjalte engang får en hund så bliver 
det en Schæfer.

Efterfølgende lavede 
Hjaltes mor en opdatering 
på Facebooksiden 6430 
Nordborg, hvor hun 
beskrev Pluto som dagens 
helt, og et billede af Hjalte 
og Pluto. 
Det må være en fin reklame 
for vores forening.

med venLig hiLsen 
Frede dominiCUssen – 
sønderBorg 

Hjalte sammen med dagens helt Pluto 

godt nytÅr
heJ alle

Fra det nordligste i Område 3 og til det sydligste skal der 
lyde et rigtig stort og godt nytår til jer alle og jeres 
firbenede følgesvende.
Med ønsket om en masse gode resultater for jer alle i 2022 
samt et godt helbred håber jeg at vi ses ude på 
standpladserne til mange gode timer sammen med 
hinanden og vores hobby.

Med flere flotte resultater i løbet af 2021 heriblandt igen 
en Danmarksmester denne gang i vinderklassen er 
forventningerne og håbet selvfølgelig højt.
Tak til alle jer som bare uden at blinke hjælper til at vi 
alle kan dyrke vores foreningsliv.
 Det er hjælpere i køkkenet som lige arrangerer mad til 
en kåring helt uden man selv har hunde fra egen forening 
med, til dommere 
figuranter ja og dem som 
bare lige sørger for 
klubhusene er i god stand 
rundt i området samt 
tilrettelæggere der lægger 
mange timer i at planlægge 
div konkurrencer.

Tak til alle jer som bidrager.
Rigtig godt nytår til alle.
Venligheder

områdeLeder område 3
martin BLaaBjerg 
(& hULgaard’s ULrik)

 Martin og Hulgaard’s Ulrik



område 5
Områdeledere
SeK. I
Mads Skorup Christensen
Koldemosevej 37, 4180 Sorø
Tlf. 22 88 51 33 - mads.skorup@gmail.com
SeK. II
Ulla Petersen
25181686
upete@guldborgsund.dk

Områderedaktør: 
Tina Kværnø, Tlf.20458022 redaktoer@dan-
skpolitihundeforening.dk
www.ph-omraade5.dk

status fra kÅringsManden

Område 5 har i løbet af 2021 fået kåret i alt 24 hunde, 
hvilket er mere end det dobbelte af hvad nogen af de andre 
områder har fået kåret (nærmeste ligger på 10 kåringer).
Jens Christian Nielsen har kåret 6 hunde inden han afslut-
tede og jeg har kåret 18 hunde og det samlede gennemsnit 
for disse 24 hunde er 101,4 point, hvilket må siges at være 
pænt. Dog lavere gennemsnit i forhold til øvrige områder.
 
For de 18 hunde jeg har kåret er dumpeprocenten er 30,76 
procent og det opnåede gennemsnit for dem der er bestået 
er på 100,98 point.

3 hunde er gengangere og bestod 2. gang de stillede op.
4 hunde dumpede i rundering, heraf var der 1 som bed 
figuranten. 3 hunde dumpede på stop, heraf ville 1 ikke 
slippe, og 1 hund dumpede ved at opnå under 95 point.

De beståede hunde fordeler sig på følgende foreninger:
 
Kalundborg 0
Holbæk  6
Slagelse  2
Ringsted 0
Næstved 5
Korsør  0
Østsjælland 3
Vordingborg 4
Nykøbing 0
Maribo  1
Nakskov 3
I alt  24
 
Der skal lyde en tak til Områdets kåringsfigurant Karsten 
Nielsen, Østsjælland, for god sparring og godt 
figurantarbejde.

Nedenfor er en vejledning vedr. tilmelding til kåring i 
Område 5. Arbejdsdokument for kåringsmænd (som dog 
er fra 2018), som man kan tage udgangspunkt i ved prø-
vekåringer, kan findes på hovedforeningens hjemmeside.
 
Godt Nytår
Med venlig hilsen
axeL ahm
kåringsmand
 
 
Procedure for tilMelding til kÅring i oMrÅde 5
Kåringsmand : Axel Ahm, Østsjælland, tlf. 42644733. 
Mail : axelahm@email.dk

fØr tilMelding til kÅring
Skal hundefører og hund have bestået prøvekåring senest 
1 måned forinden forventet kåring.
Såfremt en prøvekåring ikke er bestået er det ikke 
tilstrækkeligt at hunden stiller om i den/de øvelser den 
dumpede i – en prøvekåring skal således være bestået i 
fuldt program.
Prøvekåringen skal bedømmes af uddannede dommere.

tilMeldingen
Foretages af formanden eller stedfortræder på mail 
axelahm@email.dk til kåringsmanden Axel Ahm, hvorpå 
bekræftes at hundeføreren har været medlem af Dansk 
Politihundeforening i mindst 6 måneder og indenfor den 
seneste måned har bestået en prøvekåring – prøvedato og 
resultat anføres.
Vedhæftet mailen fremsendes indscannet kopi af stambog 
og registreringsbevis til Dansk Hunderegister
 (ikke ejerbevis fra DKK) på hunden til kåringsmanden. 

kÅringen
Foretages snarest muligt derefter og med begrænset kørsel 
for kåringsmanden, med mindre der er flere hunde fra 
samme forening/naboforening, der skal kåres. 
På dagen bliver hundeføreren grundigt instrueret om op-
gaverne af kåringsmanden og der sker betaling af kr. 250 + 
kørsel til kåringen inden opstart. Kørslen fordeles mellem 
de tilmeldte til kåringen.

arealer og hJælPer
Skaffes af den forening, hvori kåringen afholdes, således 
at arealerne svarer til det forventede i kåringsklassen med 
hensyn til underlag, længde, tæthed m.v.  
Kan dette ikke lade sig gøre skal kåringsmanden orienteres 
i god tid forinden.
Hjælperen bruges til at lægge spor efter anvisning fra 
kåringsmanden, der medbringer genstand til apportering 
og spor samt ærme/stok/pistol.
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holbæk afdeling
et lille tilbageblik PÅ 2021 i holbæk afdelingen

Året 2021 har som for alle andre været præget af Corona 
og de restriktioner vi har haft. Men vi fik da gang i vores 
lydighedshold både i foråret og efteråret. I juni måned 
havde vi arbejdsdag i klubben. Der blev malet, gjort rent, 
ordnet tage og ikke mindst lavet en ekstra bane. I året der 
gik fik vi også sat nye lamper på banen så vi nu har en del 
bedre lys til træning, når det er mørkt. 
Vi nåede lige at afholde årets julefrokost, hvor vi lidt 
utraditionelt fik helstegt pattegris med tilbehør.

kÅring
Det er også året hvor vi fik kåret hele 6 ekvipager. 

Maria Scharff med Almebo´s Binne (Molly) med 98,2 
point

Bethina Rahn Nordstrøm med Sandtofte Aida (Indi) med 
104,9 point 

Maria Claumarch med Amagers Jason med 103,6 point

Lars Kobbernagel med Apollon (Kato) med 96,9 point

Michael Neergaard Nielsen med Sch-Ca Rosa med 96,5 
point

Jeanett Petersen med Lucky Light Hugo Boss (Thor) med 
99,5 point

Sandtofte Aida (Indi)

klubMesterskaber
Vi fik også lov til at afholde vores klubmesterskaber. 
Vi fik følgende klubmestre:

kÅringsklassen:
Jeanett Petersen med Lucky Light Hugo Boss (Thor) med 
107 point

Jeanett Petersen med Lucky Light Hugo Boss (Thor)

Maria Claumarch og
 Amagers Jason

Almebo´s Binne (Molly
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unghundeklassen:
Maria Claumarch med 
Amagers Jason med 153,9 
point

Maria Claumarch med 
Amagers Jason

PkV-klassen:
Mathias Farnum med Sansa 
med 212,6 point. 

sJællandsMesterskaberne
Vi var heldige at have 2 ekvipager med til
 Sjællandsmesterskaberne og det lykkedes dem at opnå 
hhv. en 6. og en 8. plads. Det var meget flot idet de begge 
blot 3 måneder tidligere var blevet kåret. 
Det var Maria Claumarch med Amagers Jason med 165,8 
point og Bethina Rahn Nordstrøm med Sandtofte Aida 
(Indi) med 158,5 point. 

danMarksMesterskaberne
Også til Danmarksmesterskaberne var vi med ekvipager i 
henholdsvis vinderklassen og patruljeklassen. 
De kæmpede bravt og godt og opnåede følgende resultater.

PatrulJeklassen:
Jan Priess med Lærkbos Jasso (Hansen) fik en 8. plads 
med 188,4 point. 
Mathias Farnum med Royal Danish Greatest Love Of All 
fik en 9. plads med 188,3 point. 

Vinderklassen:
Anne Bjørnstrup med Team Englunds Jack (Makker) fik 
en 5. plads med 163,6 point.

oMrÅdeMesterskaberne
Områdemesterskaberne blev afholdt den 7. november i 
Næstved. Vi havde deltagere i alle klasser og de gjorde 
et så godt arbejde at vi har vundet områdemesterskabet 
og skal derfor afholde det for næste år og det afholdes i 
april 2023. 

Områdemestre 2021 Holbæk afd.

unghundeklassen:
Maria Claumarch med Amagers Jason med en 5. plads 
og 149,5 point

PatrulJeklassen:
Mathias Farnum med Sansa med en 2. plads og 208,9 
point. 

kriMinalklassen:
Mads Nørgaard med Møllers Leo med en 3. plads og 
146,9 point.

Vinderklassen:
Niels Thim med Amagers Messi med en 1. plads og 166,5 
point.

alt det andet
Vi fik også afholdt lydighedscup for kåringsklassen, hvor 
Jakob Nørager Christensen med Rebus vandt og 
lydighedscup for øvrige klasser, hvor Birgit Mandrup-
Poulsen med Snilde vandt. 
Holbæk afdelingen ønsker alle et godt nytår og med ønsket 
om et dejligt 2022 i hundetræningens tegn. 

nykØbing afdeling
Et par billeder fra bid 2.juledag hvor jeg Fenris pjattede 
så meget, så mor kørte i klubben. Og tænk så var der en 
bide fig. så jeg fik lige et par bid. 

:Bethina Rahn Nordstrøm med 
Sandtofte Aida (Indi)

Maria Claumarch med 
Amagers Jason
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Juledag fik jeg det første frosspor i denne vinter. 

Fundet. En hvid elastik ved
 græstotten.

Med venlig vov hilsen 
WeedFaLd Fenris & Co.

næstVed afdeling
Ingen juletræning uden jule-runderingsgenstande
Tjaaaa. En tradition må man sige at det er blevet, at sidste 
træning i skoven inden jul, der har vi juletema på 
runderingsgenstandene. I år var ingen undtagelse. 

Jeg måtte desværre selv blive hjemme #corona, men var 
heldig at Ida Borberg tog nogle billeder fra dagen og ville 
dele dem. 

Tristan har fundet en af julegaverne

Som vinderhund må Akido også apportere runderingsgenstand-
en.Og som om ikke det var nok at Akido skulle apportere den. 

Så skulle han også være påklædningsdukke. Man skal finde sig i 
meget, når far ligger med benet i gips der hjemme og det er mor 

man er ude og træne med.

Tristan og Anette Johansen 
har fundet endnu en tabt 

julegave.

Julemandens hue blev også 
fundet.
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Hajen Makrel har fundet en juledekoration

kÅring
Den 19/12 tog 
Henrik Gehlert med Karma 
Vom Altdeutchen Eck til 
kåring i Østsjælland. 

De opnåede 103,0 point og 
Karma er nu unghund. 

Stort tillykke til jer. 

Henrik Gehlert med Karma 
Vom Altdeutchen Eck

Den forfærdelige julemand 
med meget skinger julemelo-

dier i, var også på banen. 

Den lille nisse blev også fundet 
af Korskildes A´Dajm

ekstra info 
ordinært oMrÅdeMØde

Der afholdes ordinært områdemøde torsdag d. 24. februar 
2022 kl. 19.30 på Nordskovskolen Bækvej 14, 
4660 Haslev

Dagsorden for områdemødet kan ses på område 5
hjemmeside www.ph-omraade5.dk
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Områdeledere

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

SeK. II
Mikkel Othar Olsen
Tlf. 51 92 03 91 - mikkelothar@gmail.com

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

område 6

Årsfest 2021 i skoVbo

Lørdag d. 27. november 2021 var der inviteret til årsfest 
hos Skovbo afdeling i Gørslev forsamlingshus. 
Der kom 39 medlemmer til årsfesten, hvor 
Sten Holst-Christensen lavede mad som (selvfølgelig) 
levede op til forventningerne.

Menuen

Forret: Let og luftig laksemousse af varmrøget Færøsk 
laks, serveres på spejl af syrlig dildcreme, tomat samt 
ærteskud. Hertil flutes og smør.

Hovedret: Super mør sødmælks kalv, smørstegte 
blomkålsris med urter, slikærter og honningglaserede gu-
lerødder. Hertil cremet skovsvampesauce og små 
ovnstegte kartofler med timian.

Dessert: Appelsinmousse på sprød kiksebund, serveres 
med friske hindbær, vaniljeskum og skovsyre. 

Mellem hovedretten og desserten blev alle pokaler uddelt. 
Der blev uddelt 27 præmier til i alt 15 modtagere. 

Her ses nogle af de dygtige hunde som modtog pokaler 
til festen:

Erik Goth-Eriksen og Vi-to vom Nessenberg

Erik og Vi-to modtog 
•	 4.plads	til	udtagelsen	i	kriminalklassen

Vi-to vom Nessenberg
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Eva Pedersen og Dana von der Burg Bilstein
Eva og Dana modtog:

•	 1.	plads	for	udtagelsen	i	
 patruljeklassen
•	 Kennel	Amager´s		 	
 ærespokal    
 (bedste Skovbohund til 
 patruljeudtagelsen)
•	 Procentpokal	og	platte
 (nærmest max 100%  i 
  2021)
•	 Erindringsgave	for	D2021
•	 ÅRETS	HUND	2021

Dana von der Burg Bilstein

John Nielsen og Tigerdyrets Devon
John og Devon modtog:

•	 Vandrepokalen	for		 	
 klubmester i    
 kåringsklassen 2021

 
                

Tigerdyrets Devon

Allan Pihl og Tigerdyrets Delta
Allan og Delta modtog:

•	 Vandrepokalen	for		 	
 klubmester i    
 unghundeklassen 2021

    Tigerdyrets Delta

Gitte Koch og To-se-tas Frigga
Gitte og Frigga modtog:

•	 Bedste	kåringsresultat		
 2021
•	 3.	plads	til	U-2
•	 Kennel	Hulgaards	
 ærespokal
•	 Ny	lovende	hundefører
•	 Mogens	Fruergaards	
 jubilæumspokal
    

   To-se-tas Frigga 

Jens Andreasen og Amager´s Helga
Jens og Helga modtog:

•	 1.	plads	til	udtagelsen
  i vinderklassen 
•	 Kennel	Amager´s	
 ærespokal 
 (bedste Skovbo hund til   
 vinderudtagelsen)
•	 Erindringsgave	for	DM
•	 Jubilæumsmester	i	
 vinderklassen 2021
•	 Vandrepokalen	for		 	
 klubmester i 
 vinderklassen 2021
      Amager´s Helga

Martin Lind og Laguso Hares
Martin og Hares modtog:

•	 1.	plads	til	sektion	1		 	
 udtagelse i patruljeklassen
•	 Erindringsgave	for	DM
•	 Jubilæumsmester	i		 	
 patruljeklassen 2021
•	 Vandrepokalen	for		 	
 klubmester i    
 patruljeklassen 2021

 

      Laguso Hares 
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Line Holm Hels og Amager´s Qvalli
Line og Qvalli modtog:

•	 3.	plads	til	udtagelsen
 i kriminalklassen
•	 Erindringsgave	for	DM
•	 Kennel	Amager´s		 	
 ærespokal    
 (bedste Skovbohund  
  til kriminaludtagelsen)
•	 Jubilæumsmester	i	 	
  kriminalklassen 2021

    11Amager´s Qvalli

”Team Vinterhvalpehold” som fortsat træner sammen – med 
årets pokalhøst

Årsfest 2021 i taastruP

Ligesom Skovbo holdte Taastrup afdeling også årsfest 
lørdag d. 27. november 2021. 
Her skulle årets pokalmodtagere hyldes under hyggelige 
forhold med mad og vin.
Der var i alt 8 forskellige pokalmodtagere. 

Mikael og Smedebakkens Wasko

Kig på hunden, og ikke hundeføreren!
Det er nemlig Smedebakkens Wasko som i år er kåret som 
årets hund i Taastrup PH.
Wasko har sammen med sin fører deltaget i flere 
konkurrencer med særdeles gode resultater i år, heriblandt 
deltaget til DM i Patruljeklassen.

Til daglig er Wasko tjenestehund hos Københavns Vestegns 
Politi, så udover at være en god konkurrencehund, så løser 
han også opgaver i den skarpe ende ude på gaden.
Bag enhver god hund er der også en dygtig hundefører, 
så derfor skal Mikael også have en fortjent hyldest for sit 
flotte arbejde med Wasko.
Stort tillykke Mikael og Wasko

Derudover modtog Mikael og Wasko Vandrepokalen for 
klubmester i patruljeklassen 2021, Vandrepokalen for 
samlet klubmester

Mikael og Wasko Mikael med årets høst
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Mads og Lucky Light Nova

Traditionen tro blev 
vandrepokal for ung 
lovende hundefører uddelt 
til årets præmiefest. 
Prisen gik i år til Mads, 
da han er en engageret og 
flittig hundefører med sin 
hund Lucky Light Nova på 
træningspladsen. 
Makkerparret er godt på 
vej mod en kåring, som 
forhåbentlig kommer i hus 
i løbet af næste år.

Vi ser frem til at heppe på 
jer til kåringen

gitte Pedersen

Årets figurant

Denne pris i Taastrup afd. er stiftet med henblik på at hylde 
den person, som i løbet af året har ydet en ekstraordinær 
indsats i form af at stå til rådighed som enten dommer eller 
figurant i konkurrencerne. 
En konkurrence kan ikke 
forløbe planmæssigt uden 
at man har en masse 
hjælpere, som vil være med 
til at bidrage med at afvikle 
konkurrencen. 
I år gik denne pris til Gitte, 
som stort set hver gang der 
har været en konkurrence, 
har stillet sig selv til 
rådighed som figurant.

Stor tak til Gitte for 
hendes store velvillighed til 
at hjælpe 
klubkammeraterne

Gitte med Vandrepokalen for Årets figurant

Christian og To-fast Gambler

Taastrup afdeling ærespokal for bedste kåring gives til 
den hundefører, som i løbet af året har opnået højest antal 
point blandt klubbens medlemmer til en kåring.
At opnå at få kåret sin hund er målet for alle, da denne er 
adgangsgivende for de videre konkurrencer, så man er altid 
lettet og glad, når man er kommet igennem dette nåleøje.
Prisen i år gik til Christian Duurloo med hans hund To-fast 
Gambler, som blev kåret med 105 point.

Stort tillykke!

Udover denne pris modtog Christian og Gambler: 3. plads 
til U-1, 2. plads til U-2 samt en pokal for Klubmester i 
unghundeklassen 2021. 

Mads og Vandrepokalen for 
Ung lovende hundefører

Christian og årets høst Christian og Gambler
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Mikkel og Sund Hund Kira

Vinder af lydighedscuppen
I Taastrup afholder vi 4 lydighedskonkurrencer i løbet af 
året, hvoraf man skal deltage i mindst to af dem for at 
blive talt med i pointregnskabet, da ens to bedste resul-
tater bliver afgørende i den samlede stilling. I år blev der 
desværre alene afholdt 3 konkurrencer pga. covid-19, men 
det gjorde det hele bare lidt mere spændende.

Dette års vinder af lydighedscuppen blev Mikkel med Sund 
Hund Kira.

Stort tillykke, Mikkel!

Udover vandrepokalen for Lydighedcuppen modtog
Mikkel og Kira: Klubmester i kriminalklassen 2021 og en 
pokal for Bedste kriminalhund 2021

Chrifi med Team Larnies Fisther

Chrifi og Fisther blev i 2021 
klubmestre i kåringsklassen 
2021

           Chrifi og Fisther

Ditte Buhl 

For at klubben kan fungere, 
og at hundeførerne har 
optimale betingelser i hver-
dagen, kræver det at der er 
en god og velfungerende 
bestyrelse, men også nogle 
ildsjæle, som er med til at 
tage fat og drive klubben i 
den fortsatte positive ret-
ning. Heldigvis har vi begge 
dele i Taastrup.

En af disse ildsjæle er Ditte.

Ditte er med til at samle trådene i hverdagen i bestyrelsen, 
da hun dels får fulgt op på tingene og holder folk i gang, 
men hun er også god til at iværksætte nye initiativer i 
klubben.

Enhver klub har brug for sådanne ildsjæle, og derfor er 
det også vigtigt at hylde dem.

Bag ethvert godt resultat ligger hårdt arbejde bag, men 
også en ramme, som gør det muligt, at man kan skabe disse 
resultater. Derfor husk at sige tak til dem, som klarer tin-
gene i kulissen og får hverdagen til at forløbe problemfrit.

Tak Ditte - Vi er stolte og glade for at have netop dig i 
Taastrup afd.

Mikkel og årets høst Mikkel og Kira
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Dansk politihunDeforenings hoveDbestyrelse

formanD
Lars Bræmhøj

næstformanD
Jan Verner Larsen
Telefon: 22959378

naestformand@dan-
skpolitihundeforening.dk

stambogsfører
Søren Bjeverskov
Klempegårdsvej 73
4140 Borup

Tlf. 22 64 21 86

bjevs@cool.dk

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

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

arbejdsudvalg sektion i

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

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

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

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

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

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

Dommer & programudvalg

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

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

Palle Lorentzen
Blommehaven 41, 
4800 Nykøbing F.

Tlf. 21 62 86 40
blommehaven41@
gmail.com

Jan Binger Lindgaard 
Lærkevej 24
3650 Ølstykke

Tlf. 21 69 59 24
lindgaard@sport.dk

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

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

Bank: 1551-3442046867

arbejdsudvalg sektion ii

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



tak til Vores sPonsorer




