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leder

et solstreJf af dM
 
Hvis man er hund efter 
solskinstimer og gode 
forhold for hundetræ-
ning og opryknings-
konkurrencer, så har 
foråret formentlig ikke 
skuffet nogen. Det har 
været et blændende 
vejr, og der har i den 
grad været gang i op-
rykningskonkurrencer, 
overlevelsesture mv. 

I skrivende stund er vi på vej gennem en solrig maj måned 
og på vej ind i juni måned, der i øvrigt er opkaldt efter 
Jupiters hustru, Juno, der også bliver kaldet ”Ægteskabs-
lykkens gudinde” og himlens og jordens dronning.
 
Månedens blad er imidlertid ikke fyldte med historier 
om ægteskab, men mange gode artikler om forskellige 
oprykningskonkurrencer, hvor mange ting er lykkes for 
ekvipagerne, selv om der også er ”svipsere” undervejs. 
Artiklerne er sædvanligvis meget fortællende, 
spændende og underholdende, og de giver et solidt 
indblik i de mange overvejelser, forhåbninger og 
adrenalin-udløsninger, der ligger bag beslutningen om at 
deltage i konkurrencerne og bag reaktionen, når 
resultatet af ens anstrengelser går op for hundeføreren.
 
Først og fremmest indeholder dette nummer en meget 
fin introduktion til det kommende DM 2022. 
Danmarksmesterskabet afholdes af Aarhus PH, Grenå 
PH og HB i perioden 23. – 26. september og tager 
udgangspunkt i Fuglesøcenteret. 
I artiklerne kan I læse om de ”krøllede hjerner” i såvel 
patrulje-, kriminal- og vinderklassen, der sammen med 
styregruppen er gået i gang med de mange forberedelser 
i håbet om at kunne præstere et brag af et DM. 

Det vil tydeligt fremgå, at det er meget kompetente og 
rutinerede hundeførere, der er gået i gang med de mange 
forberedelser, og de har alle sammen det samme formål. 
Det skal være besværet værd at gå til udtagelseskonkur-
rencerne og kæmpe sig til deltagelse i årets DM, men 
samtidig skal det også være seværdigt og dermed en 
oplevelse at se til fra sidelinjen, såfremt man ikke var 
blandt dem, der sikrede sig deltagelse. 

I artiklen omkring DM præsenterer de enkelte ansvarlige 
for de 3 klasser og styregruppen sig.
 
I kan også læse en række artikler om forskellige 
oprykningskonkurrencer En af dem handler om den 
11-årige Actos, hvor hundeføreren – sin hunds alder til 
trods – havde en drøm om, at den Actos kunne opnå 200 
points og en halv oprykning til vinderklassen. 

Det ville imidlertid kræve en god præstation – specielt i 
forhold til sprængbrættet. Det er spændende læsning, og 
man føler stort set, at man er til stede gennem de enkelte 
øvelser, og ikke mindst på sprængbrættet, der dog ikke 
helt gik, som håbet. Alligevel er drømmen om deltagelse 
ved dette års DM vedligeholdt – læs hvorfor i artiklen 
om Actos. Læs også om Gamma og Kala, der også begge 
havde mulighed for at sikre sig oprykning.
 
På Rømø blev der afholdt træningsweekend i område 3, 
og hele 39 hundeførere stillede op. 
Et rigtig godt fremmøde og et klart bevis på, at der er 
lyst og behov for de mange aktiviteter. 
Aktiviteterne er samtidig meget forskellige. 
En ting er øvelser, hvor det er hund og hundefører, der er i 
centrum for øvelserne, for sådan plejer det at være. 
Sådan var det imidlertid ikke, da en række elever fra 
Sønderborg Idrætshøjskole skulle på en overlevelsestur, 
hvor de skulle flygte fra en kult på skolen med 
hundeførere i hælene. Et sjovt indslag, som I kan læse 
mere om i bladet.
 
Endelig indeholder bladet også en fin fortælling om 
”Zhadow”, der startede op i Horsens PH stort samtidig 
med at corona-pandemien gjorde sit indtog. 
Til trods for mange afbræk såvel i hjemmet som på 
træningsbanen endte Zhadow alligevel ud med at vinde 
en attraktiv pokal i klubben. Hvilken, der er tale om, 
kan I læse i artiklen om Zhadow.
 
Som nævnt er der gang i oprykningskonkurrencer, og det 
er svært at finde undskyldningen for ikke at komme ud 
med sin hund og få trænet og konkurreret. 
Det skulle da lige være en stund, hvor I får læst de fine 
tekster i bladet og beskuet de fine billeder.
 
God træningslyst.
 
Lars Bræmhøj
Formand.
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velkommen til DM 2022

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:
Foto fra hvalpeholdet

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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PatrulJeklassen
Så er der fuld gang i planlægningen af patruljeklassen til DM!
Jeg, Kim Rasmussen, og min klasseleder assistent Carsten Sørensen futter rundt her 
på Djursland for at finde arealer til de forskellige øvelser. 
Både Carsten og jeg har været medlem af foreningen siden 1989. 
Jeg har været godt rundt ledelsesmæssigt som formand, områdeleder og uddanner i 
området. Jeg har også været tilrettelægger af rigtig mange 
konkurrencer i alle klasserne. Har for nuværende en hund i vinderklassen. 
Jeg har deltaget både som hundefører, dommer og figurant til DM. Carsten har deltaget 
som figurant til rigtigt mange konkurrencer også DM flere gange. 
Vi håber, I er klar til at komme til det smukke Djursland. 

hILsEn
KLassELEdEr patruLjEKLassEn 
KIm rasmussEn

vinderklassen
kursen er sat!!
Vi - Morten Borre og Jørgen Weinkouff - er i fuld gang 
med at planlægge de enkelte øvelser i Vinderklassen. 
Vi håber, at vi inden DM har fundet den rigtige ”kurs” 
Hvis ikke, så får vi hjælp til DM af 10 af de dygtigste 
ekvipager i Dansk Politihundeforening.
Vi forventer, at I møder toptrimmede til at løse opgaver, 
som svarer til de opgaver, som Politiets Gr. I Hunde løser 
i deres daglige arbejde. Vi er begge Patruljehundeførere 
ved Østjyllands Politi, hvorfor udgangspunktet for 
opgaverne vil være oplevelser fra de årlige 
mønstringer samt dagligdags hændelser.
Morten har været Hundefører siden 2013 og er stadig i 
gang med sin første patruljehund - Gizmo. 
Morten var klasselederassistent for Frank Hovgesen i 
Vinderklassen ved DM 2017. Herudover har Morten 
ikke den store PH-erfaring.Jørgen har været Hundefører siden 1991 og er i gang med sin fjerde patruljehund - 
Tempo. Jørgen har været medlem af PH siden 1990. Organisatorisk har han har været ”hele vejen rundt” i PH, 
ligesom han har deltaget med hund 15 gange til DM.
Vi glæder os til at se JER.

KLassELEdEr jørgEn WEInKouFF og 
KLassELEdErassIstEnt mortEn BorrE

KIM RASMUSSEN OG CARSTEN 
SØRENSEN

KIM RASMUSSEN OG CARSTEN SØRENSEN
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kriMinalklassen
Jeg søgte ind i politiet for at blive hundefører. 
Startede i PH Skovbo i 1988, hvor jeg begyndte at træne min Rottweiler for at opti-
mere mine muligheder for at få en hundestilling i politiet. Jeg startede som hundefører 
ved Randers Politi i 1993, og i perioden frem til 2017 havde jeg 3 patruljehunde og 
en narkohund. 
I perioden fra 2006 til 2017 var jeg samtidig 
hundeleder ved Østjyllands Politi. Efter at have været ude af hundeafdelingen fra 2017, 
fik jeg stilling som sprængstofhundefører ved Østjyllands Politi fra 2021. 
I PH-sammenhæng deltog jeg ved mit første DM med hund i 1996, og har siden 
deltaget som hundefører, 
figurant, som dommer, klasselederassistent, klasseleder i vinderklassen, og nu som 
klasseleder i kriminalklassen. Jeg er glad for igen at få muligheden for at betale lidt 
tilbage for det, PH har givet mig gennem årene. 
Jeg vil, sammen med Bjarke Knudsen, arbejde på at få lavet nogle gode og forhåbentlig 
udfordrende opgaver. Jeg glæder mig til, vi ses ved DM 2022.

hILsEn
KLassELEdEr KrImInaLKLassEn
FranK hovgEsEn

kriMinalklassen 
Min første år og den første inspiration til hundesporten 
fik jeg i Tåstrup PH, hvor jeg startede i 1987. 
Kort forinden var jeg startet i politiet, og vidste fra
 starten, at det skulle føre til en stilling som hundefører. 
Dette lykkedes i 2001 og i årene frem til 2016 havde jeg 
3 patruljehunde. I 2016 fik jeg muligheden for at blive 
narkotikahundefører, som er min nuværende stilling. 
Både i politiet og i hundeklubberne – herunder i 
Politihundeforeningen, har jeg haft mulighed for at 
afprøve og udvikle nye træningsmetoder, hvilket har 
været til stor motivation. I årenes løb blev jeg dommer 
og kåringsmand i område I og kortvarigt i område II. 
Undervejs har jeg været til DM et antal gange i alle 3 
klasser.
Klasseleder, Frank Hougesen og Jeg har de sidste 
måneder arbejdet med mange tanker omkring afholdelse 
af DM 2022, kriminalklassen. 

Der bliver helt sikkert masser af opgaver til både H og Hf.  
Vi glæder os til at se jer.
BEdstE hILsnEr

KLassELEdErassIstEnt KrImInaLKLassEn
BjarKE KnudsEn

FRANK HOVGESEN

BJARKE KNUDSEN



styregruPPen 2022
stævnELEdEr pEtEr E. jEnsEn, Århus ph
Jeg købte min første hund i 1988. Internatet, som 
hunden var på, betegnede hunden som en blanding 
imellem en Rottweiler og en hønsehund. 
Hun havde et dejligt temperament og hun var en 
rigtig god hund. Hun blev trænet i DCH som dengang 
brugte ”de gamle” metoder til hundetræning. 
Efter den obligatoriske hvalpetræning lærte jeg hende 
selv nogle cirkuskunster. Der kom dog med tiden andre 
interesser (kone og børn) og i en årrække havde vi ikke 
hund i hjemmet, både pga. børnene og fordi min kone var 
dagplejer. Da hun stoppede som kommunal dagplejer, 
var der ingen tvivl om at vi skulle have hund igen og det 
skulle naturligvis være en Rottweiler, den eneste rigtige 
hund! Vi har lige nu vores, Rottweiler, nr. 7 og 8 og de 
er helt sikkert ikke de sidste vi får. Jeg har været med i 
avlsudvalget i Rottweilerklubben og vi har selv kennel. 
Vores sidst ankommet tæve skal gerne blive vores 
fremtidige avlstæve. Jeg startede i PH i 2012 og har været 
formand i Aarhus PH siden 2016. 
Jeg er uddannet figurant og instruktør i PH og jeg har 
gennemgået Figurant 1, 2 og 3 i Schæferhundeklubben, 
samt sporlægger kurset. Jeg har, bl.a. pga. sygdom, både 
hos mig og mine hunde, ikke nået meget i PH klasserne, 
jeg har dog haft en hanhund som blev kåret. 
DM 2022 bliver afholdt af Aarhus PH i samarbejde med 
Grenaa PH og med hjælp fra Hovedbestyrelsen. 
Alt omkring indkvartering og bespisning har HB taget 
sig af, stor tak til Vivi og Bo for den del. 

Jeg fik lidt pludseligt rollen som stævneleder for DM2022 
i stedet for ”bare” at være en del af arrangementet. En del 
opgaver var aftalt eller planlagt tidligere. Jeg og resten 
af styregruppen vil gøre alt, for at hele arrangementet 
kommer til at forløbe gnidningsløst. 

Indkvarteringen og hovedstandpladsen bliver på 
Fuglsøcenteret på Mols. Fuglsøcenteret ligger i et 
naturskønt område på Mols lige før man kommer til 
Helgenæs. Alle kan overnatte på centeret og der er kun 
få hundrede meter til hovedstandpladsen. 

Bespisning morgen og aften bliver inde på Fuglsøcente-
ret. Vi har fået sammensat en styregruppe som vil gøre 
alt for at sikre at DM igen bliver en god oplevelse for 
hundefører, dommere, figuranter og tilskuer. 

Styregruppen sørger for at alt omkring DM fungerer 
bedst muligt og vi håber ikke at det opstår mange 
problemer. Alle konkurrenceopgaverne bliver til i de 
krøllede hjerner som sidder i hoved af klasselederne og 
deres assistenter. 

Jeg er sikker på at de vil finde nogle gode svære men 
løsbare opgaver og nogle fantastiske arealer, så alle hun-
defører kommer hjem fra DM med en god oplevelse. 
Der bliver en markedsplads med boder af forskellig art 
ved hovedstandpladsen, så i kan sagtens invitere jeres 
bekendte med til en dejlig weekend på Mols. I må meget 
gerne lave lidt reklame for DM i jeres lokalområde. 
Der er oprettet en hjemmeside til DM. www.aarhusph.
dk her bliver bl.a. programmet for DM opdateret, der 
er også en Facebook side, 
PH Danmarksmesterskab 2022. 
Alle spørgsmål omkring DM kan sendes til 
styregruppen_dm@aarhusph.dk. 
Jeg og resten af styregruppen vil gøre alt for, at DM 2022 
bliver en god oplevelse for dig.

STÆVNELEDER PETER JENSEN 

Peter laursen, Århus Ph
Det hele startede i 1999, da 
jeg lige skulle have et 
lydighedskursus sammen min 
daværende hund Chico. 
Nu her i 2022 er jeg her stadig. 
Man må jo nok sige at jeg blev 
bidt af det. Igennem årene har 
jeg fået instruktøruddannel-
sen 1 og 2, og figurantuddan-
nelsen. Da jeg fik min hund nr. 
2 (Lasse), fik jeg rigtig smag 
for konkurrenceprogrammet. 
Jeg har igennem årene haft en 

del lydighedshold i foreningen, samt siddet i en del bestyrelser, 
og været formand for Aarhus PH i en længere periode. 

PETER LAURSEN

velkoMMen til dM 2022
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I dag sidder jeg igen i bestyrelsen for Aarhus PH. Igennem årene 
har jeg sat stor pris på at komme ud i området som figurant. Det 
har givet mange gode oplevelser og mange nye bekendtskaber. 
Jeg måtte desværre tage afsked med min sidste hund Lasse i 
en alder af 9 år, han blev kriminalhund. 
Nu ser jeg frem til at få en ny hund her i slut august/ 
september fra kennel Team Englund. Mine forhåbninger til det 
kommende DM er, at vi igen kan få en super weekend med 
godt hundearbejde og godt kammeratskab. 
Min opgave i dette DM, er at væretovholder på hovedstand 
pladsen sammen medJens Peter. Mit mål er, at vi skal ses i 
2023 - 2024, med min nye hund.

lene thoMsen, grenÅ Ph
Mit navn er Lene Thomsen, 
og jeg er formand for Dansk 
politihundeforening Grenå 
Afdeling. Dette har jeg været 
i 3 år. Vi er en lille klub med 
35 medlemmer. Jeg har været 
i Dansk politihundeforening 
i 12 år, og har en gammel 
schæfertæve på 8 år. Jeg er 
ikke nået så langt med hende, 
da hun fik epilepsi som 2-årig 
og derfor ikke kan træne så 
hårdt, men hun er stadig en 

dejlig hund, der nyder livet som sofahund. Jeg vil under DM stå 
for forplejning til dommer- figuranter og hundefører, og ellers 
vil jeg også være at finde hvor der er brug for det. 
Vi glæder os meget til at give jer alle et rigtig godt DM, og 
vil gøre alt for, at alle får den bedste oplevelse af det dejlige 
område vi befinder os i.

gitte larsen, Århus Ph
Det hele startede for over 30 
år siden. Jeg havde fået en 
rottweiler hvalp, som ”bare” 
skulle lærer at komme når jeg 
kaldte på ham. Det lærte han. 
Siden er det blevet til schæfer-
hunde og mange timer i PH 
regi. Nu skriver vi 2022 og jeg 
er her stadig. Jeg blev udan-
net instruktør og figurant for 
mange år siden. Mens jeg har 

haft schæferhunde, har jeg haft udstationeret en tæve fra Ken-
nel Smedebakken, som vi fik 2 kuld hvalpe på. Det var en stor 
oplevelse og kan virkelig anbefales at prøve. I en periode var 
jeg kort medlem af schæferhundeklubben, for at få lagt en del 

prøver på tæven, men efter det vendte jeg tilbage til PH pro-
grammet, da det mere er mig. Jeg sidder i bestyrelsen i Aarhus 
PH og der er nok at lave lige nu, specielt pga. DM. Lige pt. 
har jeg en schæfer han på 5 år, der desværre fik en skade for 1 
års tid siden. Det har betydet at jeg har valgt ”kun” at træne 
for sjov, med det han kan holde til. Jeg håber vi får et godt 
DM og at vejret er med os, for det er da sjovest hvis det ikke 
styrtregner, selv om alt slags vejr er hundevejr.

tage skifter, grenÅ Ph
Jeg har været medlem at 
Dansk Politihundeforening 
i 20 år og været kasserer i 
Grenaa afdelingen næsten 
lige så længe. I år er jeg også 
blevet kasserer for Område 2. 
Jeg har en labrador, Søvs, på 
6 år som jeg har trænet PH 
arbejde med. Desuden har jeg 
en Schæfer, Ares på næsten et 
år. Den er jeg i gang med at 
lære lidt lydighed og det første 

mål er en kåring med den. Sammen med Lene skal vi koordi-
nere Grenaas andel af DM. Jeg skal finde sponsorer i Grenaa/
Djurslands området, hjælpe med hjemmesiden og sammen med 
Eva fra Aarhus stå for økonomien og regnskabet for DM.

richard leth, Århus Ph
Jeg startede med min første 
hund Icon, i Århus PH i 2012. 
Har tidligere trænet hund og 
været aktiv i Schæferhunde-
klubben, indtil jeg fik øjnene 
op for Politihundeforeningen. 
Har fra 2014 og til i år været 
medlem af bestyrelsen i Århus 
PH. Er uddannet figurant, og 
har med Hulgaards Icon 
deltaget ved DM 2 gange, 
hvilket har været en 
fantastisk oplevelse. 
Vi nåede til Kriminalklassen 

med en ½ oprykning til Vinderklassen, inden han som 9-årige 
måtte give op pga. sygdom. I august 2020 fik vi Hulgaards 
Zilla, som forhåbentlig snart skal kåres, og så er vi i gang 
igen. Det er første gang jeg skal være med til at arrangere et 
DM, så jeg håber det kommer til at går glat. Styregruppen har 
i hvert fald gjort alt hvad de kunne, for at det skal forløbe 
gnidningsfrit. Vi håber alle deltagere og tilskuere vil gå fra dette 
DM med en følelse af gode oplevelser og et hyggeligt samvær.

LENE THOMSEN

GITTE LARSEN

TAGE SKIFTER

RICHARD LETH

velkoMMen til dM 2022



velkoMMen til dM 2022 23.9-26.9 
Dansk Politihundeforenings Danmarksmesterskab 2022 bliver afholdt af Aarhus PH i samarbejde med Grenaa 
PH. I år bliver mesterskaberne afholdt på Mols. 
Fuglsøcentret er omdrejningspunktet for DM, her er overnatning, spisning og hovedstandplads. 
Konkurrencerne afholdes rundt omkring på Mols.

indkvartering
Indkvarteringen vil i år være på Fuglsøcentret på 2 personers værelser. 
Det er tilladt at have hund på enkelte værelser mod en merbetaling. 

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

Der kan betales med kontanter eller MobilePay til nr. 29909

besPisning
Morgenmad foregår i Fuglsøcentrets restaurant. 
Kammeratskabsaften fredag, middagen lørdag aften samt festaftenen søndag foregår i festsalen på 
Fuglsøcentret.

indMarch
Åbning af mesterskaberne vil foregå på 
hovedstandpladsen. Indmarchen er en meget kort tur, som kun tager få minutter over vejen og ind på 
hovedstandpladsen. Her vil den officielle åbning af 
Danmarksmesterskabet foregå.
 
Herefter vil der være opstilling til fotografering i de 
respektive klasser.

tilMelding.
Tilmelding skal foregå på Dansk Politihundeforenings hjemmeside:

www.danskpolitihundeforening.dk  på tilmelding DM 2022 
Tilmelding vil være tilgængelig fra medio august måned.

Skulle der være spørgsmål dertil kontakt Vivi Hermansen på mobil nr. 40 61 01 71 eller på mail:
sekretariat@danskpolitihundeforening.dk 

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

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

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

velkoMMen til dM 2022
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Priser
Fuldt arrangement ved indkvartering på 2 personers værelse. Kr. 2100,- pr. person.

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

Der er ikke mulighed for tilkøb af enkeltværelse. 

Tillæg for hund på værelse kr. 400,- for alle dage. 

Middage fredag, lørdag og søndag kan tilkøbes separat. 

Der er stort lotteri både fredag og søndag aften med meget flotte og store præmier. 

kaMMeratskabsaften fredag
Gryde med ris og grønt.
Inklusive Kaffe & kage
kr. 175,-

Middag lørdag aften
Buffet med:
Kylling & Kalv
1 slags kartofler, varmt grønt
Salat & brød
Inklusive Kaffe & kage 
Kr. 200, -

festMiddag søndag aften
Forret: Varmrøget laks 
Hovedret: Oksefilet med kartoffel, passende garniture og sauce
Dessert: Is, kage og frugt

Drikkevarer: øl, vin og vand ad libitum gælder under middagen fra kl. 19.30 – 23.00 inkl. kaffe 
kr. 750,-

Praktiske oPlysninger

Sekretariat finder man på Fuglsøcentret, ved siden af Hovedstandpladsen. Se skiltning. 
Madpakker udleveres på hovedstandpladsen. 
Madpakker til dommere & figuranter bringes ud til de enkelte standpladser. 

Hjemmeside: www.aarhusph.dk

Facebookside: PH Danmarksmesterskab 2022

Der tages forbehold for ændringer. 

velkoMMen til dM 2022



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

oPrykningskonkurrence for 
unghunde

Søndag den 10. april afholdt PH Vendelbo 
oprykningskonkurrence for Unghunde med Sofie Nielsen 
som tilrettelægger. Hun havde lavet rigtig gode opgaver til 
hundene og fundet rigtig fine arealer. Tak til alle hjælpere.
Der var 12 deltagere og det blev til 1 hel oprykning til 
Maja, og en halv oprykning til Trine, Charlotte, Jan, Jens, 
Tina, Torben, Tina til Patruljeklassen.

stort tillykke til alle Med resultaterne.
1. Maja Henriksen med Team Englund’s Kala, 
 Randers ................................................ 177,8 p
2. Trine Aagaard med Alba, 
 Hjørring ................................................ 169,1 p
3. Charlotte Svendsen med Bayogi Maja, 
 Vendelbo ............................................... 165,6 p
4. Jan Ø. Hansen med Cavaking’s Black Kira, 
 Dronninglund ....................................... 165,5 p
5. Jens Jensen med Hulgaards Silje, 
 Aalborg ................................................. 163.2 p
6. Tina Kirkeby med Zerberuzdks Honey Ally, 
 Hjørring ................................................ 163,0 p
7. Torben Brøsted med Team Trion’s Isla, 
 Hjørring ................................................ 160,0 p
8. Tina Veisene med Møllers Dixie, 
 Hobro ................................................... 157,9 p
9. Winnie Vest med Alma, 
 Vendelbo ............................................... 153,7 p
10. Morten Jørgensen med Bayogi Gabbi, 
 Hjørring ................................................ 148,7 p
11. Kim Bonde med Crympe Gogo, 
 Hjørring ................................................ 143,1 p
12. Nadia Vest med Cindy, 
 Vendelbo ............................................... 136,6 p

Fra højre – Trine/Alba, Charlotte/Maja, Jan/Kira, Jens/Silje, 
Tina/Ally, Torben/Isla

Fra højre – Tina/Dixie, Winnie/Alma, Morten/Gabbi, Kim/Gogo, 
Nadia/Cindy

Vandrepokalen for bedste øv. 1-6 blev vundet af 
Tina Kirkeby med Zerberuxdks Honey Ally fra Hjørring.

Tina med vandrepokalen
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oPrykningskonkurrence for PatrulJe hunde

Søndag den 24. april var der oprykningskonkurrence for 
Patruljehunde i PH Hobro. Tina Veisene var tilrettelægger 
og Kim Rasmussen var overdommer.

Der var 5 hundefører mødt op med deres hunde, og de 
lavede alle nogle flotte resultaterne. Det blev nemlig til 2 
hele og 2 halve oprykninger til Kriminal klassen.
Stor tak til alle som ydede en indsats på dagen.

Tillykke til Marianne og Birger med den hele oprykning, 
til Jesper og Kent med den halve oprykning til Kriminal-
klassen

stort tillykke til alle Med resultaterne.
1. Marianne Bredevang med Møllers Vinder, 
 Dronninglund ................................ 223,6 p
2. Birger Christensen med Møllers Unni, 
 Vendelbo ........................................ 218,7 p
3. Jesper Andersen med Working Malinois Boss, 
 Hjørring ......................................... 215,5 p
4. Kent Larsen med Smejdebakkens Spacey, 
 Hjørring ......................................... 209,8 p
5. Merete Hansen med Hasselballe Gilla, 
 Brovst ............................................ 198,0 p

Marianne modtager pokal for 1. pladsen

Birger med pokal for 2. pladsen

Fra venstre – Marianne/Vinder, Birger/Unni, Jesper/Boss, Kent/
Spacey, Merete/Gilla

Og billeder fra dagen, som er taget af PH Hobros 
hoffotograf Casper Høher Uhrenholt.

Vinder på felt
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Så er der fundet noget på feltet

Birger og Unni på sporet

Et laaangt spor

Kent og Spacey er klar

Apporten hentet
 

I fuld fart tilbage

Så blev det cykeløvelsen for 
Kent og Spacey 

Jesper og Boss er klar

Spring så Boss
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Merete og Gilla i øvelse 11

Ja der var også tilskuere

Marianne og Vinder klar til Øvelse 11

Og det skal gå stærkt

Og manden fangetDommerne i øvelse 1-6 og 11: 
Jøren Knudsen og 

Johnny Nielsen

Vinder er meget klar

Og de tager lige fri ved fod Jesper og Boss klar til at cykle
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dronninglund 
oPrykningskonkurrencen for unghunde

Søndag den 10. april var der 
opryknings konkurrence for 
Unghunde i Vendelbo, og vi 
havde 1 hundefører med til 
konkurrencen, 
nemlig Jan Ø. Hansen med 
Kira. 

Stort tillykke til Jan og Kira 
med den halve oprykning.

Jan og Kira

oPrykningskonkurrencen for PatrulJe
Søndag den 24.april var der 
opryknings konkurrence for 
Patruljehunde i PH Hobro, 
og vi havde 1 hundefører 
med til konkurrencen, 
nemlig Marianne og Vinder.

Stort tillykke til Marianne 
og Vinder med oprykningen 
til Kriminal klassen.

Marianne og Vinder

hvalPehold
Onsdag den 20. april startede vi et nyt hvalpehold op. Et 
rigtig fint hold med 8 hunde og deres fører. 
De fik en velkomstgave fra Tranekærets Foder og 
Hundeudstyr – stor tak for den. 

 

Kent og Spacey klar til 
øvelse 11

Spacey fangede også manden









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

oPrykningskonkurrence kriMinalklassen i randers 
den 23. aPril 2022
aF hEnrIEttE aarhus Foto jEns hEnrIK haagEnsEn

Actos og jeg mødte ind til konkurrencen i Randers PH´s 
klubhus på Mariagervej 295 i Randers den 23.04.22 kl. 
07.30. 

I modsætning til oprykningskonkurrencen sidste år, havde 
vi fået trænet rimelig flittigt op til konkurrencen. 
Dog var jeg noget usikker på, hvorvidt Actos ville komme 
over springbrættet, idet han nogle uger forinden var faldet 
ned af springbrættet. Selv om han bliver 11 år den 14. 
juli 2022, så havde han faktisk ikke haft problemer med 
springet før og kunne stadig komme over springbrættet 
et par måneder tidligere.
Imidlertid håbede vi på, at vi kunne få over 200 point på 
dagen (med eller uden springet), således at vi kunne få den 
sidste halve oprykning til Vinderklassen. Til DM i 2021 
var vi endt på 199,9 point – ærgerligt at være så tæt på, 
så nu skulle det lykkes. 
Som jeg sagde om morgenen til de 4 øvrige hundeførere 
til konkurrencen, så var mit mål for dagen, at komme 
over 200 point.
Jens Henrik Haagensen var tilrettelægger og havde gjort 
et godt stykke arbejde med at finde nogle gode arealer. 
Fra morgenstunden fik vi vores tidsplan med rutevejled-
ninger. Jeg trak nummer 3 og skulle starte på runderingen 
kl. 0830.
Runderingen var i et skovareal på Tørvedalsvej 1, 8920 
Randers NV, ca. 25 minutters kørsel fra klubhuset. 
Der gik noget tid og vi var kommet godt ind i skoven, 
før Actos gav hals ved 1. objekt, der var en termoflaske i 
rustfrit stål placeret liggende bag et træ godt ude på venstre 
begrænsningen.

Kort efter kunne jeg se, at 
Actos havde færden af no-
get ude ved højre begræns-
ningen, men havde svært 
ved at lokalisere det. Han 
fandt dog frem til en økse, 
der hang i et træ – han gav 
hals af øksen, men kom des-
værre til at ramme øksen, 
så den faldt ned på jorden. 
Der gik igen noget tid, før 
jeg kunne se, at Actos løb ud 
mod en figurant, der stod og 
gravede et stykke fremme. 
Mod forventning gav Actos 
ikke hals af figuranten, men 

valgte at løbe tilbage mod mig efter at han havde været 
ude ved figuranten. 
Jeg forsøgte ihærdigt på, om jeg kunne få Actos til at løbe 
hen til figuranten igen (uden at sende ham direkte), men 
det ville han ikke. 
Så desværre fik vi ikke point for bevogtning og halsgivning 
ved figuranten. 
Som ved de andre objekter søgte jeg gerningssted, men 
fandt ikke noget. Figuranten stod tæt på venstre begræns-
ningen, så da jeg igen gik i gang med runderingen, sendte 
jeg Actos på rundering direkte mod højre begrænsningen. 
Dette var meget heldigt, idet der viste sig at være en 
nedgravet genstand nede af en skrænt.
Actos tog den rigtig flot, idet han fik færden af den på 
vej ned af skrænten og hurtigt vendte sig om og begyndte 
at gø. Lidt opløftende ovenpå, at han ikke havde taget 
figuranten. 

Henriette Aarhus afleverer runderingsobjekt nr. 4 til dommer 
Gitte Aagaard. “Det viste sig at være en delvis tildækket korkprop, 

der var sidegenstand til figuranten. 

Klar til rundering
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Dette var en super flot afslutning på en overordnet fin 
rundering. Runderingsbanen var 600 meter lang og vi fik 
et fradrag på 9 point. Dette viste sig senere, at være et rigtig 
flot resultat, idet der på landsbasis kun var 3 hundeførere 
(inklusiv mig), der havde mistet mindre end 10 point på 
runderingen.

Runderingsobjekt nr. 3 - en gravende figurant 
- Camilla Lyhne Ravnkilde

Efter runderingen havde vi en 10´er i skoven. Efter kort 
tids patruljegang, kom figuranten frem, hvorefter han løb 
hurtigt væk. Actos og jeg løb mod stedet, hvorfra figuran-
ten var løbet og kort efter råbte figuranten AV!

Actos og  fig.Camilla L. Ravnkilde

Efter slip og visitation, gik vi indtransport i line hen til 
dommerne. På mit stopur stod der 2 minutter og 40 se-
kunder, så der var intet problem i at nå øvelsen til tiden 
og vi fik således intet fradrag her.

koMMer han over sPringet…..
Så gik turen videre til lydigheden og 11´eren på lydigheds-
banen ved Randers PH´s klubhus kl. 10.30. Ved fri ved fod 
var der lidt skævtsidninger og en ½ ”æresrunde” – fradrag 
0,8 point. Apporteringsgenstanden var en toiletrulle med 
elastik omkring, som Actos tog fint, dog med lidt tyggeri 
og en skæv afslutning – fradrag 0,5 point. Intet fradrag 
ved halsgivningen. Så kom turen til springet, hvor jeg var 
lidt spændt på, hvorvidt Actos ville komme over eller ej. 

Desværre kom han ikke over og ud fra en video, som Mads 
Holm optog, så det ud til at han sprang fint, men tøvede 
lidt på toppen af springbrættet og lod sig falde ned på alle 
4 ben. Heldigvis så det ikke ud til at han slog sig. 
Dommerne sagde også, at det så ud til at Actos tøvede og 
at jeg også selv tøvede lidt. Håber at vi igen kan få bygget 
springet op, på trods af Actos´s fremskredne alder – jeg 
har da planer om, at vi stiller til DM-udtagelsen i august 
2022 (nu i Vinderklassen. Det blev altså til et fradrag på 
11 point på springet, men heldigvis intet fradrag på 
afdækningen og cykeløvelsen. 

Vi havde nu kun 5,2 point yderligere at miste, såfremt vi 
skulle have over 200 point, når konkurrencen var slut.
Kl. 12.30 skulle vi på de sidste øvelser, felt og spor, tæt ved 
Kirkevej 13, 8920 Randers NV, på en relativ tør nysået 
mark. 
Vi startede med et lille spor (40 meter), der gik skråt ud fra 
venstre pind og direkte op til et felt, der var formet som en 
trekant. Desværre gik Actos ikke ud det rigtige sted og vi 
mistede de første 40 meter spor, men endte dog oppe ved 
feltet alligevel. På feltet fandt Actos hurtigt 1. genstand og 
fortsatte med at finde genstande med jævne mellemrum 
uden alt for meget tid mellem fundene. 
Heldigvis fandt Actos alle 6 genstande uden problemer og 
da han fandt 6. genstand var der omkring 5-6 minutter 
tilbage af tiden. 
Jeg sendte ham ind i feltet igen og afventede at dommerne 
sagde ”ja tak”, men der skete ikke noget. Derfor sagde jeg, 
at jeg altså havde 6 genstande, som jeg viste til dommerne, 
der troede, at jeg kun havde 5 genstande. De godkendte 
dog efter gennemsyn de 6 genstande og der var således 
intet fradrag på feltet.

Herefter fik jeg anvist de 2 af felt pindene, hvorfra der gik 
et spor ud. Jeg sætter normalt altid Actos på ved venstre 
pind og gjorde det således også ved pinden længst til 
venstre. Det var heldigt, idet det var her, at sporet gik 
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videre ud fra. På vejen ud af sporet gik Actos et rimeligt 
spor og fandt 2 genstande. 
Efter nogle knæk, gik sporet retur (U-spor) og det blev 
noget sværere for Actos at følge sporet. 
Heldigvis kunne jeg noget af tiden se fodspor på den nyså-
ede mark, hvilket gjorde, at jeg til dels kunne hjælpe Actos 
videre på sporet, når han gik i stå, og Actos fandt endnu 
en genstand. 

Den sidste del af sporet var et slingrespor hen over nogle 
hjulspor og det gav noget rod på sporet, men sammen 
lykkedes det os at komme igennem det og Actos fik 
heldigvis søgt frem til den sidste og 4. genstand, der var 
nedgravet. 
Vi fik alle genstande på sporet, men på grund af det 
manglende spor i starten, opstandsninger og rod på sporet, 
mistede vi i alt 4,5 point. Det var med stor forløsning, at 
jeg så dommersedlen på sporet, der betød, at vi endte på 
200,7 point og dermed fik den sidste halve oprykning til 
Vinderklassen .

Da jeg kom ind på pladsen ved klubhuset, var det ikke 
alle, der var færdige med dagens øvelser. 

Resultaterne kom dog løbende ind og jeg kunne efter-
hånden se, at vi tilmed også blev nr. 1 på dagen, hvilket 
jo bare var skønt.

Altid dejligt også at få en 
pokal med hjem. 

Jeg er ikke typen, der går 
stille med en sejr og/eller, 
når jeg har opnået det, jeg 
ville. Så der blev hujet og 
armene løftet i vejret ved 
klubhuset i Randers. 
Nok irriterende for nogen, 
men selvfølgelig skal man 
glæde sig over, når tingene 
går éns vej – ellers skal man 
jo lade være med at konkur-
rere.

Jeg fandt efterfølgende ud af, at vi tilmed blev nr. 3 på 
landsbasis ud af 20 hundeførere. Dette giver selvfølgelig 
endnu mere blod på tanden i forhold til at stille til 
DM-udtagelsen i Vinderklassen til august. 

Vi skal nu i gang med at lave yderligere styrkeøvelser 
med Actos, således at han forhåbentlig kan komme over 
springbrættet til udtagelsen. 
Så til mine konkurrenter: Actos går ikke på pension 
endnu…

Mange tak for endnu en vel tilrettelagt konkurrence til 
tilrettelæggeren, tak til dommere, figuranter, 
kantinehjælpere mv., samt til mine konkurrenter for en 
særdeles god dag.

Dagens pokalvindere 
nr. 1.Henriette Aarhus med Actos/Silkeborg
nr.2. Claus H. Sørensen med Argi/Silkeborg

gliMt fra dagen

Claus H. Sørensen og Argi apporterer toiletrulle

Argi har fundet den nedgravede genstand på spor
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Claus H. Sørensen og Argi gør klar til øvelse 11 med dommer 
Conny Sander 

Jesper Aaen Jesper Aaen og Bodhi i spring

 

Bodhi Magic of Heroes på vej på øvelse 11 stop

Jesper Aaen og Bodhi - indtransport på øvelse 11

 Smedebakkens Milo på øvelse 11

klar til stop Claus H. Sørensen og Argi
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oPrykningskonkurrence –PatruJleklassen – thisted 
24. aPril 2022
annEttE thEsBjErg, randErs ph – Foto: CharLottE 
røgE Frost, thIstEd

En tidlig, tidlig morgen går turen til Thisted. 
Mødested på en skole i Østerild. 
Det er min første konkurrence i Patruljeklassen så 
forventningerne til at få en god og lærerig dag er store. 
Vi er 5 fra Randers Ph der stiller. 
De første jeg møder er 2 x gange Susanne som skal 
”forpleje” os. Dejligt at møde nogen man ikke ser så tit. 
Ved lodtrækningen trækker jeg Klør 1! 
Tidsplanen fortæller, at jeg skal starte med øv- 1-6 og øv. 
11. (Jeg kunne have ønsket mig en Joker)

Så er vi i gang. Spændingsniveauet er højt og det bliver 
dyrt på de første øvelser. Ved cykeløvelsen var mit øjemål 
ikke det samme som dommerens, så det koster mig en 
programfejl. Og så kan jeg nævne skævtsidninger osv. som 
vi bliver trukket for.
 
Men der er flere øvelser tilbage, heldigvis. Næste øvelse er 
felt. Vi kommer godt i gang på den ”bulede” mark. 
Der er god vind, så jeg starter Gamma op imod vinden, 
hvor hun hurtigt finder de første genstande. 
Efterfølgende går hun lidt i stå, imens uret tikker. Pludselig 
markerer hun for sidste genstand og den nedgravede. 
Og så gik tiden meget kort derefter. Dejligt med oprejsning 
og så er det videre til spor.

Sporet går ud fra vores 1. pind og Gamma kommer godt 
derudaf og finder hurtigt en god rytme. Arealet er sandet 
med korn. På et tidspunkt markerer hun svagt for den 
nedgravede, som jeg er nødt til at tjekke. Den rigtige kom 
senere. 
Hun finder alle genstande og hvor er det en mærkelig 
fornemmelse, bagefter, at vi har gået x antal meter spor 
med knæk, men at jeg ikke ved, hvordan sporet egentlig 
ser ud. Men jeg er meget tilfreds.
Så mangler vi de 2 sidste øvelser, øv. 10 og rundering. 
Vi starter med øv. 10 som Julie løber. Her er der ingen 
fradrag, selvom jeg synes frikadellerne fra frokosten kunne 
mærkes i maven, da der skulle løbes. 

Vi er i en dejlig skov og et godt areal, hvor det er nemt at 
orientere sig, og vi får anvist runderingsbanen. Gamma 
finder hurtigt fig. som er skjult i nogle tætte grantræer. 
Vi finder ingen sidegenstand.

Men vi skal jo helst finde noget mere og Gamma er ved 
at være træt. Hun løber ikke så energisk, som hun plejer 
og skal have hjælp til at komme ud i siderne. 

Hvilket ikke lykkes helt. Men hun finder genstand nr. 2 en 
papkasse. Og søger kortvarigt gerningssted. Jeg prioriterer 
at sende hende hurtigt videre for at finde sidste genstand, 
som er et stykke tøj. Her får vi sidegenstanden. 

Vi er godt trætte igennem alle øvelser og mødes til 
afslutning ved Thisted Ph`s klubhus. 
En god og lærerig dag er ved at være forbi. 
Thisted Ph skal have en stor tak for et godt arrangement 
med god forplejning og alle standpladser tæt på 
hovedstandpladsen. 
Vi sluttede på 2. pladsen

For at komme i patruljeklassen er det vigtigt, at man har 
nogen at træne med, i hverdagen. At spejle sig i og lære 
af. Samt tage imod de erfarnes gode råd. 
En stor tak til Randers Ph for alle små og store hints i 
vores daglige træning.  

dagens resultat:

 

Simon Saugstrup - 1. plads Annette Thesbjerg 2. plads

Erling Korgaard Anders Olsen
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oPrykningskonkurrence PatrulJe i billeder:

Resultaterne tjekkes - tilrettelægger Holgerd Virenfeldt, Viborg, 
overdommer Carsten Svendsen, Vendelbo, tilrettelæggerføl  

Henrik Jerselv Jensen, Mors

Smedebakkens Vupti - ejes af Maria Møller, Aarhus afd.

Så mangler kun hundeførerne og pokalerne - sponsorer ABC 
Hundeudstyr og Højmark Foder

Øv. 8B - dommere Jesper Kjellerup og Mads Holm - i baggrunden 
HF Maria Møller, Aarhus og fig. Marianne Bjerg

Øv. 11 - Anders og Karo - flugten
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De forblæste folk fra felt og spor

Der snakkes om dagen og ventes på resultatet

Der ønskes tillykke til hundeførerne

Første til femte pladsen - Tillykke.

nÅr oMrÅde 2 indtager oMrÅde 1
en konkurrenceoPlevelse i det nordJyske. 
-unghundeklassen -10 aPril - vendelbo
tEKst og Foto aF davId maCh, randErs ph 

Maia Henriksen tilhører Randers PH, men med 2 hunde 
klar i unghundeklassen skulle der tænkes ud af kassen 
til forårets oprykningskonkurrence. Der blev derfor taget 
kontakt til område leder i område 2, og derefter til 
område 1, hvor hun allernådigst fik lov til at stille med 
Team Englund’s Kala, til unghundeoprykningskonkur-
rence i afdeling Vendelbo, d. 10. april. 
Dog med den aftale at Maia og Kala ikke deltog i kampen 
om guldtøj og område ære, men ellers deltog på lige plan 
med andre.

Dagen startede en smule tidligere end normalt på en 
søndag, men efter en solrig køretur blev vi budt 
velkommen i de MEGET fine omgivelser, hos Vendelbo 
afdelingen. Med en god gennemgang af dagens 
arrangement, udlevering af dagens program i brochure 
form blev det tid til lodtrækningen. 

Maia fik æren af at starte dagens spor, og efter en god 
bid brød kunne hunden luftes og stille og roligt fragtes til 
sporarealerne, kun 6 min. fra klubhuset. 
Generelt må man rose for arrangementet, men ikke mindst 
de meget korte afstande til de forskellige arealer, det kunne 
man godt vænne sig til, selvom vi har det godt i Randers.

Ved ankomst til spormarkerne kunne man godt ane en 
smule nervøsitet ved hundeføreren. 
Blæsten var ganske kraftig, og sporet har før givet 
anledning til lidt udfordringer, da Kala tidligere har slået 
sine folder i IGP, i schæferhundeklubben, og først senere 
hen ved Maias overtagelse af hunden, startet op på vores 
program. 
Det skulle dog vise sig at blæsten ikke drillede så meget på 
selve marken og sporet, og ekvipagen kom godt fra start 
med et koncentreret og sikkert opsøg. 

Sporet blev gennemført i ganske fin hastighed, og efter 
kort votering, kunne dommerne ikke finde noget at trække 
for – fuld skrue = god start!
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Med den gode succes fra sporet og en god solrig kaffe-
pause, kunne ekvipagen fragtes mod runderingsarealet, 
igen i elskværdig kort afstand. En hurtig gennemgang af 
øvelsen i nordjysk dialekt, ingen spørgsmål og så gik star-
ten. Det var på ingen måde en IGP-præget rundering og 
efter 4 gode udslag kom første standhals og Kala havde 
fundet den forsvundne kvinde, gemt imellem fyrtræerne. 

Efter visitation og gerningstedssøg, blev hunden igen sat i 
gang på rundering, og med fine udslag og fin dækning af 
arealet, fandt Kala den glemte kuffert. Det var første gang, 
at den døde havde den udformning for hunden, så efter en 
meget kort overvejelse, kom første glam, Maia meldte, at 
hendes hund havde noget og bevægede sig mod hunden, 
som fik mere og mere taktfast halsgivning.

Gerningsstedssøg og opstart af rundering igen, blev 
belønnet med et Ja tak. Dommerne voterede, og denne 
gang havde de lidt mere at berette. Generelt var det et flot 
arbejde, men den korte overvejelse af hvorvidt der skulle 
gøes af den døde genstand, skulle koster 0,2, for som dom-
meren sagde det; ”der skal jo være lidt til den hund, der 
senere kommer og gør det uden at tøve”.

Godt tilfreds med både hund og bedømmelse, var 
ekvipagen klar til 1,5 times pause, inden øvelse 1-6+11, i 
gåafstand fra klubhuset. Med kommentarerne fra andre 
deltagere om at blyanten lod til at være lidt spids, kunne 
der igen anes lidt nervøsitet, men ved opstart af øvelserne, 
lod det til at fortrække sig.

Alle lydighedsøvelser blev belønnet med ros og ingen 
fratræk. På 11’er stoppet var der spænding at spore, og 
hunden havde masser af overskud til øvelsen, måske endda 
lidt for meget. Slippet var ganske fint, men en lidt for 
tæt markering af opstart på bevogtningen, resulterede i 
en berøring/stød på figuranten. Hurtig og tydelig plads-
kommando, kvitteret med lige så hurtig og overbevisende 
efterkommelse af kommandoen, og så gik transporten, 
ligesom vi gerne vil se den. På flugtforsøget gik det stærkt 
og hundeføreren måtte afgive en ekstra slip kommando, 
men ellers var der ikke noget at trække for. Så dommerne 
vil have 2,0 point for fejlene, men ellers var der ros igen.

Med endnu en lille pause, var der tid til at kigge på pointene 
og flere af dagens konkurrenter havde ikke sat det store 
til, men manglede også flere store øvelser. 

Så med MEGET stor spænding gik turen mod felt og 
10’er stop, denne gang 1,5 minutters kørsel og virkeligt 
fine markarealer, omringet af skov. Feltet blev tømt på 
halvdelen af den tildelte tid, og alle genstande godkendt 
af dommeren, uden bemærkninger og fratræk – så nu 
manglede der kun 1 øvelse!

Med hunden i linen blev ekvipagen ført over marken, og 
anvist en lille marksti, mod skovens start. 
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Med en energisk patruljegang mod skoven, kunne der ses 
bevægelse, men Maias erfaring kom hende til gode, da 
hun nemt kunne se, at hunden ikke havde fuldt fokus på 
manden, og i frigørelsen fra linen blev der peget godt i 
den rigtige retning, så efter 1 minut og 46 sekunder, kunne 
man høre figuranten blive beordret mod dommeren, efter 
visitation. ”Banditten” blev afleveret til dommerne, som 
kort afhørte deres figurant, og kom med den glædelige 
nyhed at, de heller ikke havde oplevet andet end godt 
arbejde – 0 fratræk.

Velvidende at hele dagen kun havde kostet 2,2 i fratræk, 
var der nu kun afventning og pointsammenligning tilbage, 
inden resultatopgørelse og frokost. Det var derfor med 
MEGET god stemning at, klubhuset blev indtaget. 

Dagens vinder Maia Henriksen og Team Engelund’s Kala, 
slog alle dagens konkurrenter fra område 1, med knap 10 
point ned til dagens nr. 2. Desværre måtte de nøjes med at 
sætte fingeraftryk på pokalerne, men den del betød ikke 
så meget, når første rigtige konkurrence hunden stiller i, 
byder på en hel oprykning.

Alt i alt må vi konstatere at dagen gik helt formidabelt, 
ikke kun med hunden, men arrangementet og arealer var 
intet mindre end perfekte. Dommerne dømte fair, med god 
konstruktiv kritik, så turen hjem føltes på ingen måde lige 
så lang, som turen derop. 

En stor tak til de 2 områder, for at give muligheden for 
at stille på dagen, det gode arrangement og det hyggelige 
samvær, med konkurrenter og påhæng, skal lyde herfra. 
Så snakker vi ikke om Maias resultat, med den anden 
hund, i eget område 

/ davId maCh





Område 3
Områdeledere
SeK. I
Jesper Steffensen - Esbjerg
steffensen99@gmail.com

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

OMRÅDEREDAKTØR: 
Berit Vindbjerg Buhl Nielsen
haveaniceday4u2@yahoo.dk
 Tlf.: 22 39 06 63

røMø 2022
(BILLEdEr IndsEndt aF: martIn BLaaBjErg, marIannE 
BadEn, jørn nurKKa og BEnny Lund)

 
Område 3’s træningsweekend på Rømø var i år, grundet 
de sidste 2 års Corona aflysninger, skåret ned til en enkelt 
dag, men sikken en dag. 
39 hundeførere mødte op kl. 8.00 på den store rasteplads, 
blev delt ind i 4 hold og gav den bare max gas hele dagen. 
Ukårede til og med unghunde blev delt i to hold. Hold 
1startede med spor/felt/apport for så at slutte på Rømø 
familiecamping med fremadsendelser på legepladsen og 
bidearbejde. 
Hold 2 kørte i skoven og trænede fremadsendelse/
rundering på både levende og døde, sågar levende 
begravet.
Patrulje/kriminal/vinder hundene blev slået sammen og 
hjalp hinanden med både spor, felt og rundering og det 
foregik i det mest kuperede terræn der kunne opdrives. 
Det afholdt dem dog ikke fra lige at træne øvelse 10 også.
Tak til gæste instruktørerne Jan Skov og Camilla Ravkilde, 
I er skrevet på listen til næste år.
Fra det flade marskopland til de meget kuperede skovom-
råder, naturen på Rømø er fantastisk.
Vi måtte være over næsten hele øen, sjældent har vi mødt 
så gæstfrie bondemænd som, i dette tilfælde, Ole og Otto, 
der sagde “I kommer bare”. Morten, som er digegreve på 
Rømø, tilbød ovenikøbet at fixe strøm på standpladsen 
og Rømø Familiecamping gav adgang til hele pladsen, 
kæmpestor TAK til jer alle.

På sådan en dag giver ordet FRIVILLIG pludselig rigtig 
god mening.
Henrik, Flemming og Finn lagde arm til de hunde, der 
havde lyst til at bide, og det havde de fleste, så der blev 
svedt igennem.  Heidi havde sørget for hjemmelavede 

kæmpe sandwich og drikkevarer til alle og Maria, Linda 
og Kirsten havde sørget for masser af hjemmebag. 

Tusind tak for indsatsen alle sammen.

Det var en super duper dag og med alt det, vi nåede på én 
dag, så bliver næste års Rømø weekend bare helt
forrygende.

Fællesfoto af hold 1 af Ukårede/unghunde holdet 

 Fællesfoto af hold 2 af Ukårede/unghunde holdet 

 Fællesfoto af Patrulje, Kriminal, og Vinder holdet 
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Instruktørerne fra Område 2 Jan Skov og Camilla Ravkilde
Vi forsøgte (Områdeformanden) at komme af med Per Joachim 

Høisæt fra Sønderborg, ved at grave ham ned på Rømø men 
hundene fandt ham desværre. 

Martin graver løs, det skal jo være dybt nok

Martin dækker Per til, ham er der ingen som finder her 

Find Per
 

Kom nu her – tror han er lige her et sted – FUNDET – 
Ellers godt forsøgt Martin.

De to figuranter fra Aabenraa, Flemming Sejr Rasmussen og 
Finn Würfel, går ikke ned på udstyr og det gør Julie Østergaard 

fra Horsens vist heller ikke.
 

En bidepølse er åbenbart bare ikke nok for nogen
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Flemming og Finn klar med fuld udstyrspakke 

Der miljøtrænes også sådan en dag. De to venner, Crympe 
Jura (Maggie) og Kweo’s Navajo, fra Horsens har overtalt 
Torben Svejstrup til at køre dem rundt i indkøbsvognen.

 Maggie mener helt bestemt det snart må være hendes tur

Først skal sporet gås, så skal det forstås. Gen-Chi’s Quicy 
(Lucy Lui) arbejdede for sagen under vejledning af 
instruktør Camilla.

Man må ikke glemme hyggen på sådan en intens 
træningsdag. 

 Camilla guider og forklare 
undervejs

Gen-Chi’s Quicy (Lucy Lui) 
på spor
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Gen-Chi’s Quicy (Lucy Lui), Horsens, har fundet i
nstruktør Camilla, mens labradoren Max fra Sønderborg 
var flyvende da den fandt Mogens.

Kontakt kan trænes på mange måder: 
Maria Boy Birck med Alba fra Aabenraa nusser på 
jorden og Charlotte Wind Sild med Weedfall Jollie, 
Horsens, er fuld koncentreret.

Bidetræning med figuranterne sagde de to og firbenede 
ikke nej til, og det var svært får flere at holde alle ben op 
jorden i ren begejstring. 

Mette Haagen med Crympe For Evig

Linda Jørgensen med Nanna vom House Destiny

Gen-Chi’s Quicy (Lucy Lui) Labradoren Max

 Charlotte Wind Sild med 
Weedfall Jollie

Maria Boy Birck med Alba
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flere steMningsbilleder fra dagen 

 Kirsten Rørmose Quist med 
Zhadow 

Mogens Larsen med Team 
Englunds Qita
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vI sEs dErudE.
pÅ omrÅdE 3’s vEgnE
marIannE BadEn, horsEns

figurantkursus i horsens
søndag d. 3. aPril 
(BILLEdEr IndsEndt aF torBEn svEjstrup. tEKst: ann 
nEImann) 

teori godkendt i øv 
7,8,9,10,11:
Horsens: Kirsten, Torben, 
Charlotte Boye, Helle
Sønderborg: Leif, Lars, El-
mar, Tine, Britt

Godkendt i praksis i øv 
7,8,9
Horsens: Kirsten, Torben, 
Charlotte Boye
Sønderborg: Leif, Lars, El-
mar, Tine, Britt

godkendt i Praksis i øv. 10
Horsens: Torben
Sønderborg: Leif, Lars, Elmar
Øvelse 11 er teorien godkendt og de skal videre til 
mønstring for at få godkendelsen i denne øvelse. 

Solen skinnede og de kom-
mende figuranter er klædt 
godt på til dagen. Ja det er 

ikke sommer endnu. 

Martin Blaabjerg instru-
erer Elmar Aðalsteinsson fra 
Sønderborg i at holde ærmet 

korrekt. 

 Ann Niemann fra Horsens 
er godt pakket ind og fuld 

koncentreret. 

 Lars Overgaard fra Sønder-
borg med Boyka, opkaldt efter 

Yuri Boyka, i ærmet. 

Der observeres mens Lars, 
Elmar og Boyka øver sig.

Ja hvis nogen var i tvivl om 
hvor hunden skal

bidel

Martin Blaaberg viser hvordan 
man holder sig passiv
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gelsbro 
afholdt af tønder, lørdag d. 9. aPril 
(BILLEdE IndsEndt aF BEnny Lund)

dagens resultat blev:
Nr. 1 Connie Birk (Tønder) med Møllers Natan 
Nr. 2 Lars Overgaard (Sønderborg) med Egons Yari
Nr. 3 Peter Caspersen (Aabenraa) med Hesselballe Frej
Nr. 4 Peter Mølgaard (Haderslev) med ChaDe’s Falcon
Nr. 5 Gudrun Holdt (Aabenraa) med Egons Rinna 

Præmieoverrækkelse 

Det har været en lærerig dag for alle hundeførerne og 
som det fremgår af resultatet så er det plads til forbedring 
alle steder.
Det er en fantastisk konkurrence ved det at man aldrig 
ved hvad man bliver udsat for. Der er tre øvelser: Spor. 
Afdækning. Rundering.
Og dagen foregår altid i Gelsbro så arealet er altid det 
samme men der er ny tilrettelægger hver år. De forskellige 
tilrettelæggere kan være rigtig kreative og stort set alt er 
tilladt. Alle afdelinger fra Område 3 kan byde ind på at 
tilrettelægge denne konkurrence.
Sporopgaven skal være er praktisk opgave, men ikke over 
1000 meter. Der kan forekomme figurant (er), gernings-
sted, store og små genstande.

Dagens opgave startede spor på den ene side af grusvejen, 
over grusvejen og ud over hede arealet det går, vi finder en 
del genstande undervejs men så finder vi en cigaretpakke 
og så sige dommeren sporet er slut. Øv tænker jeg, så har 
jeg misset noget, nok et gerningssted et eller andet sted!! 
Det står mig så frit for at gå tilbage spor for evt. at finde 
det vi har misset på ud turen. Men jeg tror vi går så meget 
ved siden af sporet, vi finder i hver til fald ikke mere. 

Afdækning: Kommer man gående med sin hund i patrul-
jegang, ud for at angivet mærke skal hunden dæk på kom-
mando og HF fortsætte 100 m væk i løb. Efter 3 min. fløjtes 
hunden ind og hundefører går frem fra skjul og stiller sig 

med front mod hunden som gerne skulle være på vej i løb 
ind mod hundeføreren. Det kunne vi godt finde ud af i dag.
Rundering: Der kan være flere figuranter og flere gen-
stande placeret i skovstykket som er udpeget, men tiden 
er god nok knap, for der er kun 20 min til opgaven. Og 
de går godt nok hurtigt, når man er vant til at have noget 
mere tid til at løse en runderingsbane. Men hundeføreren 
kan ikke finde ud af at bruge ur når man arbejder med 
hund i skoven, så vi fandt en figurant, så var tiden gået. Øv.
Passer ikke helt for Natan gav hals af en gren der var 
blevet trådt på / sparket til så der var fært i jorden, det 
kunne jo have være en nedgravet genstand. Men der var 
ikke noget sagde dommeren  
Som dagens vinder kan jeg jo ikke være andet en glad.

Tak til dommer og figuranter, den lånte tilrettelægger i 
Knud Jensen, Sønderborg, hundefører, forsyningstrop-
perne, supportere og andet godtfolk der har været en del 
af Gelsbro 2022.

hundEhILsnEr
ConnIE m. BIrK, tøndEr

sønderborg 
PÅ flugt fra kult Med sPhf i hælene
I begyndelsen af april fik jeg et opkald fra Idrætshøjskolen 
i Sønderborg, som havde brug for nogle hunde til at sætte 
lidt stemning på et arrangement de skulle have på skolen. 
Ideen var at eleverne skulle på en overlevelsestur, hvor 
temaet var at de skulle flygte fra skolen kult over nogle 
dage uden meget søvn og alle mulige udfordringer.

Der hvor vi kom ind var, at efter de var blevet fanget skulle 
nogle flygte og andre holdes fanget og føres videre – og 
der ville de gerne have lidt hundelarm. Per Høisæt og mig 
var friske sammen med vores to hunde og hyggede os en 
del med at skræmme de unge mennesker, der bestemt ikke 
alle syntes at to arrige schæfer tæver var det mest sjove at 
møde i mørket eller med bind for øjnene.

Men bagefter syntes de fleste at det havde været en spæn-
dende oplevelse, hundene var jo faktisk meget søde, der 
lige havde gjort det hele lidt mere spændende.

hILsEn 
jørn nurKKa, søndErBorg
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vores fagre nye verden
Jeg kommer fra et hjem, hvor vi havde hund i alle mulige 
afskygninger og blandinger. Helt igennem familie hunde 
kun brugt til hygge. Med årene blev rundkørslen skiftet ud 
med Cockerspaniel og lidt hvalpe/lydighedstræning mens 
de endnu var små.

Efter nogle år med kæresten og et fælles hjem med katte 
begyndte kæresten at snakke hund. Han fik langsomt og 
sikkert overbevist mig om at vi manglede endnu et firbenet 
væsen i vores hverdag og vi endte med ar blive enige om 
en race vi begge kunne lide, og se potentiale i, nemlig en 
Jack Russel.
 
Da sådan en jo kræver træning meldte vi os til et kursus 
og mødte glade og velforberedte op.
Desværre var vi så skuffede og følte slet ikke vi havde fået 
værktøjer nok til vores hund. Lidt modløse søgte vi rundt 
på nettet for træning skulle der til.

Vi faldt over et hold som vi hoppede på og blev vældig 
glade for. Dette blev afholdt af blandt andet en tidligere 
hundefører fra PH regi.

Vi blev ved med at deltage på holdet og for at få flere 
udfordringer til vores lille energibundt prøvede vi agility 
træning oveni. Alt i alt en stor succes. Dog synes kæresten 
at han stadig manglede lidt hund når nu det var mig der 
lavede al træning.

Så “i samarbejde” med en af trænerne fra vores træning 
hold begyndte de at overtale mig til at skulle have en hund 
nummer to. Denne træner havde hollandske hyrdehunde. 
Vi så en del til dem og på den måde kendte vi til racen. 
Men var det en ide med endnu en hund der krævede godt 
med træning.

Tvivlen var stor ved mig for den lille Jack Russel vi havde 
var helt bestemt sin egen og en dominant lille diva der gik 
sine egne veje. Ville vi kunne finde en hvor de to kunne 
fungere sammen?
Men overtalelsesevnerne fejlede ikke noget og der blev 
arbejder på højtryk for at overbevise mig om vi da skulle 
have hund nummer to.

Da trænerens tæve endte med at blive parret og var med 
hvalpe var det en god mulighed for at få hjælp til at vælge 
en passende match, følge hvalpen fra helt lille og få hjælp 
og gode råd i forhold til racen. Så jeg sagde ja og så star-
tede en helt ny rejse.

Der gik lidt tid før det stod helt klart hvilken af hvalpene 
der passede bedst ind i vores familie, men da vi var så 

heldige at kunne skabe bånd med alle da vi lå på 
campingplads med opdrætteren og kendte dem privat 
også. 

Introduktionen mellem vores Jack Russel og den nye hvalp 
gik så fint og nerverne lagde sig så forventningens glæde 
kunne over tage.

Min kæreste havde jo nok håbet det blev “hans” hund, 
men vi mærkede hurtigt at det lille energibundt reagerede 
rigtig positivitet når jeg prøvede at træne med ham. Så 
derfor blev der aftalt at starte på hvalpe hold og deref-
ter ville opdrætter og jeg melde os på kursus hold i PH 
Horsens med vores hvalpe, da de selv havde beholdt en 
hvalp fra kuldet.

Zirius som til daglig hedder Zhadow flyttede ind og så 
gik vores rejse for alvor i gang.
Det var en fagre nye verden både med racen, sindet og 
træningen.

Vi startede på kursus hold i PH Horsens i januar 2019. 
Desværre bestod vi ikke prøven første gang men nu var 
vi blevet mere interesseret i hvad det kunne fører til og 
gav derfor ikke op. Vi meldte os igen på kursus holdet så 
vi kunne komme til ny prøve med henblik i at komme 
ind i klubben. Desværre stødte vi ind i lidt udfordringer 
samtidig med en graviditet. Så vi endte med at gå af med 
vores Jack Russel for at kunne koncentrere os om Zhadow 
og give ham det han havde behov for. 

Da vi efter sommerferien mødte op ved klubben for at 
tage et nyt kursus hold blev vi mødt at en klub der var 
havde snakket sammen og derfor ville byde os velkom-
men i klubben. 
Zhadow og jeg startede hurtigt op i klubben, blev modta-
get med åbne arme og smil og kom i fuld gang med endnu 
mere træning. 

Og trænes det skulle der. Det var en helt ny verden og måde 
at have hund på så vi skulle have så meget ud af det vi 
kunne inden den lille I min mave ville melde sin ankomst.

Så snart jeg måtte gå i gang med træning igen mødte vi ind 
i klubben. Bilen blev pakket med hund, baby og udstyr til 
dem begge og så gik vi i gang. Jo mere træning vi fik og jo 
mere vi mærkede fællesskabet i klubben jo mere blev vi 
bidt at det hele. Vi har haft en masse at arbejde med for at 
både jeg og Zhadow kunne vokse med opgaven. 

Desværre blev vi jo ramt af Corona, men heldigvis fik vi 
stadig mulighed for at træne med forskellige klubkam-
merater mens alt var lukket ned så vi ikke gik helt i stå.
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Der sidste ca. 1,5 år er der sket rigtig meget. 
Zhadow har flyttet sig utrolig meget og udviklet sig 
positivt. Og vores rejse har givet os mange positive 
oplevelser og ris fra alle sider af. Så jeg står nu tilbage som 
en rigtig stolt hundefører.

Alle vores fremskridt og den udvikling vi begge har været 
igennem har ovenikøbet ledt til at vi I år vandt årets hund/
hundefører pokalen i klubben hvilket vi selvfølgelig er 
mega stolte over.

Lige nu venter vi pænt på nummer to baby kommer ud af 
maven og så håber og stiler vi selvfølgelig efter at vi også 
skal kåres og se hvor langt vi kan nå. 
Vi har i hvert fald fået blod på tanden for at gå så langt 
som vi kan og nyder samarbejdet og sammenholdet vi til 
hver træning oplever i træning. 
Og så håber vi at vi kan blive ved med at overraske folk.

Zirius aka Zhadow

Zhadow ved et af de først besøg på i det nye campinghjem

 Første møde med vores Jack 
Russel Zoey

Zhadow i det nye hjem

Med tiden er man blevet så 
gode venner at man kan deles 

om en stol på camping

 Miljøtræning i Legoland

Zhadow vokser med rollen 
som ”storebror”

Der trænes selvfølgelig også 
med baby
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Sofahygge      Et træningsbillede fra klubben

Et træningsbillede fra klubben      - Vores første pokal: Arets hund/hundefører 

hILsEn 
KIrstEn QuIst, horsEns
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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

unghundeoPrykning i Middelfart 
Politihundeforening forÅr 2022.

Søndag den 20. marts afholdte Middelfart Politihundefor-
ening årets første unghundeoprykning.
Det blev en succesfuld dag med 3 nye patruljehunde på 
dagen, samt 2 der fik en halv oprykning. 
Stort tillykke til de 6 hundeførere fra område 4, og tillykke 
til Martin der gæsteoptrådte. 

Tak til MPH og ikke mindste Lasse, der havde tilrettelagt 
en god konkurrence med fine arealer. Alt klappede, selv 
et par nye figuranter blev fremskaffet om morgenen, da 
der var afbud på grund af sygdom.

Cykel Øvelse

Frank til unghund 2022

Dommerne i skoven og Per

Præmieoverrækkelse unghund 2022 mph
Balder instrueres i at blive 

liggende
Per og Uso fanger figurant i 

øvelse 9









område 6
Områdeledere

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

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

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

område 6

unghundeoPrykning forÅr 2022
Søndag d. 3. april mødte 7 hundeførere op hos Birkerød 
afdeling for forhåbentlig at kunne tage en patruljehund 
med hjem.

resultater
NR. 1:  Gitte Kirstine Koch og To-se-ta´s Frigg 
 (Skovbo) med 175,4 p. og en hel oprykning.

NR. 2:  Allan Kristian Pihl og Tigerdyrets Delta 
 (Skovbo) med 175,1 p. og en hel oprykning.

NR. 3:  Palle Viekær Nielsen og Møllers Gandhi
 (Taastrup) med 167,0 p. og en halv oprykning.

NR. 4: Charlotte Rath Hansen og Dutydog´s Agnes
 (København) med 158,7 p. og en halv oprykning, 
 og en halv i forvejen så Charlotte og Agnes er nu
  i patruljeklassen.

NR. 5:  Sune Christensen og Ricla Daffy
 (København) med 152,8 p.

NR. 6:  Gitte Karlsen og Schæfergaarden Baloo
 (Roskilde) med 149,1 p.

NR. 7:  Martin Vestergaard og Amager´s Turbo
 (Taastrup) med 133,6 p.

1: Gitte og To-se-ta´s Frigga 2: Allan og Tigerdyrets Delta

3: Palle og Møllers Gandhi 4: Charlotte og Dutydog´s 
Agnes



område 6

Område 6 43

kriMinaloPrykning forÅr 2022
Lørdag d. 23. april 2022 var der 10 tilmeldte kriminal-
hunde, som gerne ville prøve chancen og forhåbentlig få 
enten en halv eller hel oprykning i hus. Desværre udgik 
en enkelt hund pga. en skade. 
Konkurrencen viste sig at være udfordrende, også på land-
plan, men der kom da trods alt to halve oprykninger ud 
af denne lørdag. 

resultater
NR. 1:  Rene Bo Lindhardt og Amager´s Harvey 
 (Skovbo) med 213,4 p. og en halv oprykning
NR. 2:  Martin Lind og Laguso Hares 
 (Skovbo) med 204,0 p. og en halv oprykning
NR. 3:  Anne Andersen og Tigerdyrets Albert 
 (Skovbo) med 185,4 p.
NR. 4: Jeppe Fabrian Ditzel og Schæferhaven Debbi  
 (Skovbo) med 183,7 p.
NR. 5: Linda Mai Rasmussen og Sund Hund Honey
 (Frederiksværk/Gribskov) med 183,4 p.
NR. 6: Mads Nørgaard og Møller´s Leo 
 (Frederiksværk/Gribskov) med 178,0 p.
NR. 7:  Mikkel Othar Olsen og Sund Hund Kira 
 (Taastrup) med 175,4 p.
NR. 8:  Ann-Sophie Lemberg Carlsen og Amager´s Omega
  (Bornholm) med 174,3 p.
NR. 9:  Tove Leth og Smedebakkens Pelle 
 (Frederiksværk/Gribskov) med 173,2 p.

Dagens 2 halve oprykninger(fra venstre): 
Rene med Harvey og Martin med Hares

PatrulJeoPrykning forÅr 2022
Dagen efter kriminalhundene havde været ude, var turen 
kommet til områdets patruljehunde.
 Der var 4 hunde til start, og vejret var blevet lidt mere 
hundevenligt da temperaturen var faldet lidt fra dagen i 
forvejen.

resultater
NR. 1:  Dennis Rasmussen og Zerberuzdks Gangster
  (Skovbo) med 202,4 p. og en halv oprykning og
  kriminalhund pr. 1/7-22.
NR. 2:  Christian Duurloo og To-fast Gambler 
 (Taastrup) med 202,3 p. og en halv oprykning
NR. 3:  Sanne Friberg Borgen og Daneskjold Sira 
 (Taastrup) med 186,8 p.
NR. 4:  Charlotte Rath Hansen og Dutydog´s Agnes
 (København) med 159,3 p.

Dennis og Zerberuzdks Gangster



område 6

Christian og To-fast Gambler
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Område 6 45

lydighedscuP del 2
Lydighedscuppen hos Taastrup afdeling skulle d. 19. april 
afholde anden del af deres lydighedscup. Deltagerne skal 
igennem øvelserne 1-6. Der er både en vinder på dagen, 
men også en samlet vinder som har opnået flest point 
gennem alle lydighedskonkurrencerne. 

dagens resultat
NR. 1: 
Mikkel Othar Olsen og Sund Hund Kira med 60,6 p.

NR. 2: 
Christian Duurloo og To-fast Gambler med 55,6 p.

NR. 3: 
Palle Nielsen og Møller´s Gandhi med 53,5 p.

NR. 4: 
Mikael Boamah og Smedebakkens Wasko med 52,5 p.

NR. 5: 
Ditte Buhl og Vom Hause Neubrand Yosie med 40,5 p.

Dagens vindere: Mikkel og Sund Hund 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




