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leder

billedligt talt
 
Hygger du dig ved at se 
billeder af et par 
bedårne brune 
hundeøjne, der kigger 
ind i telelinsen, hunde 
på sejltur, solnedgangs-
billeder og hunde 
”in action” – så har du 
lige åbnet et blad, der 
giver dig alt det, du 
hygger dig ved. Igen i 
maj måned, er bladet 

sprængfyldt med gode fortællinger og fantastiske 
billeder, som åbenbarer en lang række af de ting, der er 
del af mit indlæg i denne leder. Billederne er med til at 
understrege ordet, og vores kognitive evner til at omsætte 
ord til billeder bliver ikke dårligere af, at de mange
 fortællinger i bladet blive ledsaget af billedemateriale. 
Jeg har sagt det før – men gentager det derfor gerne. 

Bliv ved med at tage og bringe de mange gode billeder 
fra de mange gode aktiviteter i foreningen.
 
Det har vel heller ikke aldrig været nemmere at tage 
billeder, end det er i dag. Før i tiden var det ikke nemt. 
Der anvendte man et camera obscura, som nok bedst hu-
skes som en firkantet kasse, hvor fotografen stod bagved, 
indhyllet i et sort klæde for at forhindre lys i at trænge 
ind, hvorefter han stillede skarpt på objektet og tog et 
billede. En glasplade i kameraet skulle 
efterfølgende overhældes med en opløsning kollodium i 
alkohol og æter, hvorefter man havde et negativ. 
Det skulle så behandles med garvesyre, gallussyre 
eller pyrogallussyre, hvorved billedet blev fikseret. 
I dag kan vi klare det hele uden negativer og alene ved 
brug af kameraer på en mobiltelefon, og billederne er af 
høj klasse. Af samme årsag skal I huske at forevige de 
mange gode oplevelser, og gerne dele dem med os andre. 
Det er nemlig god hygge.
 
Billederne tjener også til at give eventuelle nye 
medlemmer ”et billede” af de mange påfund og 
aktiviteter, der er en del af Dansk Politihundeforening. 
Vi skal nemlig have fokus på hele tiden at udvikle 
foreningen og sørge for, at der kommer nye medlemmer 
til, som kan videreføre alt det, vi i fællesskab har 
opbygget.
Derfor er det en fornøjelse at læse artiklerne i dette maj-
nummer, for det fremgår næsten tematisk, at det er noget, 
som foreningens medlemmer har stort fokus på.
 

I Grenå blev der afholdt et Åbent Hus – arrangement 
netop med det formål at vise, hvordan vi træner og 
socialiserer os, så nye medlemmer kan drive foreningen 
videre på sigt. 
Samme sted kan I læse et rigtig godt indlæg fra Astrid og 
Semper, der har oplevet, hvordan man blev og også bør 
modtages i foreningen, selv om man måske ankommer 
med en hund, der fortsat har en del at lære. 
I en anden artikel får vi en rejse ind i PH, der handler 
om at komme fra en IGP verden til PH programmet. 
Dette suppleres med, at opvisningstruppen endnu en 
gang gør opmærksom på deres muligheder for at vise 
vores forening frem, og de fremhæver i øvrigt, at flere 
gerne må deltage.
 
Skulle det ikke være tilstrækkeligt, kan vi i både tekst og 
billeder bevidne, at medlemskab af Dansk 
Politihundeforening også giver mulighed for ture til 
Sommerland Sjælland og Bonbonland, vel og mærke 
med det formål at miljøtræne vores hunde. 

Medlemskab i sektion I giver herudover mulighed for at 
blive udtaget til deltagelse ved de nordiske mesterskaber. 
Her har der netop været udtagelseskonkurrence, og I 
kan i bladet læse, hvem der skal repræsentere os ved de 
nordiske mesterskaber, både som deltagere og som
dommere.
 
Alt i alt er maj-nummeret vel et billede af en sund 
forening med gode formål og højt til loftet, som det må 
og skal være attraktivt at melde sig ind i. 
Fortsæt med at vise os frem på den gode måde og tag 
godt imod nye interesserede.  
 
Og så lige en sidste ting. I en af artiklerne stilles der 
spørgsmål til, om man siger ”en strip” eller ”en strips”. 
Jeg har fundet ud af det, men prøv lige at gætte med, 
inden i eventuelt ”googler” svaret.
 
God læselyst.
 
Lars Bræmhøj
Formand
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Leder

indbyddelse til seminar

Nyt fra d&p udvalget

sek. 1 til nordisk mesterskab

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:
Anja Mortensen fra Sønderborg 
med Fur And Paws Glamorous 
Geronimo som er på øvelse 8 fra 
om morgen i det skønneste vejr. 

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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indbydelse til foreningsseMinar

sted:  scandic hotel odense

dato:  den 21 - 22 Maj 2022

Seminaret er tiltænkt alle lokalafdelings kassere, formænd, områdeledere, områderepræsentanter, 
samt HB, AU, DPU. 
Hvis en lokalafdelings kassere, formand, områdeleder eller områderepræsentant er forhindret i at 
deltage må der gerne sendes en anden deltager i stedet for. 

Seminaret vil bl.a. omhandle foreningens struktur, vedtægter, medlemskartotek, hjemmeside m.m.

Seminaret er fra lørdag kl. 09.00 til søndag kl. 14.00

Endeligt program vil blive tilsendt alle deltagere.

Tilmelding til Hovedkassereren, senest d. 2. maj 2022 på kassereren@danskpolitihundeforeng.dk 

Indkvarteringen vil blive på dobbeltværelser, så skriv ved tilmelding hvem man ønsker at dele 
værelse med. Der er ikke mulighed for enkeltværelse. 

Ophold er betalt af hovedforeningen, transport betales af områderne. 
Drikkevare er for egen regning.  

Medbring godt humør

Pfv. 

hovedkasser
Bo meLgaard rasmussen

indbydelse til foreningsseMinar



5

nyt fra doMMer og PrograMudvalget

nye doMMere i oMråde 5

Efter forudgående deltagelse i dommerkursus i Område 5 v. instruktørerne Johnny Klærke og
 Dennis de Fries har jeg i dag søndag d. 3. april i Ringsted godkendt nedenstående som dommere i 
Unghunde- og Patruljeklassen, ligesom de fik en gennemgang af de øvelser som gør sig særligt 
gældende for Kriminal- og Vinderklassens program.

De kan derfor nu, jævnfør de nye retningslinjer, dømme Unghunde- og Patruljehunde samt alle 
klasser i øvelse 1-6 og 11. Sammen med en erfaren dommer i Alle klasser kan de tillige dømme 
øvrige øvelser i Kriminal- og Vinderklassens program.
 
Karin Dencker Hansen
Holbæk Afdeling
 
Birgit Mandrup-Poulsen
Maribo Afdeling
 
Som hundeførere på dagen deltog Allan Mandrup og Jan Priess.
 
med venLig hiLsen
axeL ahm, Formand
dommer- og ProgramudvaLget

nyt fra d&P-udvalget



sektion 1

Hele holdet
sektion 1́ s udtagelse til nordisk Mesterskab
aF mads skoruP

Fredag og lørdag den 18. og 19. marts afholdt sektion 1 udtagelser til Nordisk Mesterskab. 
Det blev afholdt på hundeskolen, hvor i alt 7 hundeførere stillede op. Arbejdsudvalget tilrettelagde 
konkurrencerne med en stor hjælpende hånd fra Søren Bjeverskov og Mette Lindegaard. 

Fredagen gik med spor og rundering, som begge blev afviklet i Gribskov.

Lørdag stod den på gerningsstedssøg, lydighed og magtanvendelse, hvilket blev afholdt på selve 
hundeskolen. 

Med syv deltagende hundeførere, må tilslutningen nærmest karakteriseres som historisk. 
Ud over et kæmpe engagement fra såvel dommere/figuranter som hundeførere, så kunne vi
 konstatere, at niveauet over hele feltet var tårnhøjt, og vi stod i det ”luksusproblem” at rigtig 
dygtige hundeførere ikke blev udtaget, men forhåbentlig klarer skærene næste år. 
De udtagne hundeførere blev Jørgen Weinkouff, Thomas Ritter og Christoffer Andersen. 
Med som dommere kommer Mette Lindegaard og Mads Skorup. 
Holdfører bliver arbejdsudvalgets Simon. 

Det stærke hold skal repræsentere Danmark i Værnemo I Sverige i uge 22.     

sektion 1





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

oMråde konkurrence for unghunde

Søndag den 6. marts afholdt PH Hjørring Område kon-
kurrence for Unghunde med Niels Jensen som tilrettelæg-
ger. Han havde lavet rigtig gode opgaver til hundene.
Der var 9 deltagere og alle fik en rigtig god oplevelse.

stort tillykke til alle Med resultaterne.
1. Charlotte Svendsen med Bayogi Maja, 
 Vendelbo   165,8 p

2. Johnny Kallehauge med Schæfergaarden Chili,  
 Hjørring   161,6 p

3. Tina Veisene med Møllers Dixie, 
 Hobro    157,4 p

4. Jan Ø. Hansen med Cavaking’s Black Kira, 
 Dronninglund   154,9 p

5. Kim Bonde med Crympe Gogo, 
 Hjørring   146,0 p

6. Jens Jensen med Hulgaards Silje, 
 Aalborg    139,9 p

7. Flemming Jespersen med Smedebakkens Whoopi, 
 Dronninglund   130,2 p

8. Marian Lottrup med Ginny,
 Hjørring   129,3 p

9. Tina Kirkeby med Zerberuzdks Honey Ally, 
 Hjørring   114,7 p

Charlotte får pokal for 1. pladsen

Johnny får pokal for 2. pladsen

Tina får pokal for 3. pladsen

Jan får pokal for 4. pladsen



område 1

Område 1 9

Omr 1 bil 5: Fra v.: Charlotte/Maja, Johnny/Chili, Tina/Dixie, Jan/
Kira, Kim/Gogo, Jens/Silje, Marian/Ginny, Flemming/Whoopi, 

Tina/Ally

fællestræning i vendelbo

Lørdag den 19. marts var der fællestræning i Vendelbo 
for områdets hunde. 
Der var mødt mange hundefører med deres hunde op, og 
alle fik fine og udfordrende arealer. Stor tak til Vendelbo 
for det store arbejde med at 
tilrettelægge fællestræningen. Alle blev delt op på hold 
efter hundens niveau.

Johnny havde 2 opgaver – nemlig at byde velkommen og 
sørge for godt vejr. Det klarede han rigtig godt.

Jan Bredevang, Pia Lund Klitgaard og Mette Thomsen 
var et hold. Vi skulle først have rundering på et rens-
ningsanlæg. 
Her kunne vi rundere udendørs og i flere forskellige 
lokaler. Det gjorde hundene fint uden at hoppe i 
bassinerne. Vi lavede også gerningssted på skrænter. 

Efter frokost lavede vi spor og kørte derefter til en 
grusgrav, her var bid. I grusgraven var en sø med en pram 
i og for at komme derud, skulle vi gå på en smal jernbro. 
Det skulle prøves. Vi gik først derud uden hunde og smed 
så nogle genstande, så prammen blev et gerningssted. 
Alle 3 hunde klarede opgaven i fin stil, selv om Pia og jeg 
var lidt bekymrede, om vores hunde ville gå på broen.
Efter denne udfordring skulle sporene klares. Nu kørte vi 
til en ny grusgrav også med en sø.

Her lavede vi vandapportering og så skulle der stoppes en 
figurant ude i søen. 

Stor tak til Vendelbo for en rigtig god dag.

Omr 1 bil 6: Pia og Tessa på gerningssted

Pram og bro

Moar – du kan da ikke forlade mig, bundet til den stor 
betonklods



område 1

Pia og Tessa på vej ud til prammen

Tessa har fundet en genstand

En genstand mere

Gipsy søger efter genstande på prammen



område 1

Område 1 11

Figurant i søen funde

Birger står i vand til rumpen

Se jeg kan næsten gå på vandet

Tøjklemme fundet  (sidder ca. 30 cm oppe)



område 1

billeder fra et andet hold ved fællestræningen:

Så er der bid

Asti har fundet figuranten 

Jette - du er fundet

Kikka 

Nick – også fundet

En hund mere har fundet Birger i vandet



område 1

Område 1 13

dronninglund 
oMråde konkurrencen for unghunde

Søndag den 6. marts var der Område konkurrence for 
Unghunde i Hjørring, og vi havde 2 hundefører med til 
konkurrencen – Jan Ø. Hansen med Kira og Flemming 
Jespersen med Whoopi. 
Det var første gang de stillede i PH’s program, og de fik 
en oplevelse og mange gode erfaringer med hjem.

Stort tillykke til jer begge med resultatet.

Junior

Jan og Kira Flemming og Whoopi

Så er vi vist færdig for i dag

Den døde genstand (dukke) er fundet







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

aktiviteterne er i fuld gang rundt 
oMkring i oMråde 2

Netop her sidst i marts, hvor bladet produceres, er det 
vigtigt, at der kommer nogle nye medlemmer til at 
fastholde foreningen på længere sigt. 

Som det fremgår har bl.a. Grenå PH afholdt et åbent 
hus-arrangement med opvisning, så kommende 
hundeførere med egne øjne kan se, hvor dygtig den lille 
hvalp/unghund kan blive ved flittig træning.
Viborg PH’s hvalpehold har været ude og promovere sig i 
gadebilledet og er der noget der tiltrækker folks 
opmærksomhed så er det hundehvalpe.

I Thisted går Astrid rundt og glæder sig til at komme til 
træning med Semper, han skal nok blive ”dyrevenlig” med 
den rette instruktion.

Endelig har der været Unghundestævne i Herning for de 
hunde, der nu efter megen træning er blevet så dygtige, at 
de kan deltage på dette niveau. 

Læs om Rikke H. Johansens oplevelser på sidelinien, både 
i skrift og med fotos – om da Jago og hans far skulle i 
ilden den 27.marts. 

Tak til Rikke for hurtig ”udrykning”,- det var allersidste 
frist, inden disse sider skulle sendes videre til
Politihunden 5.

de Bedste hiLsner
grethe s.

grenå
åbent hus lørdag d. 26. Marts 2022 i grenaa. 

Vellykket ÅBENT HUS i Grenaa med opvisning og 
tilmelding til nye hold: 

2-4 Tekst: Velkommen til Grenå PH



område 2

Område 2 17

hvalPeMotivation og lydighed

Adfærdskonsulent Susanne, som underviser på Hvalpe-
motivation, stod for præsentationen af programmet for 
Åbent Hus og præsentation af Instruktører på Lydighed.
Opvisning viste en del af de øvelser som hvalpe og 
unghunde lærer på de 2 hold.

Hvalpemotivation viste Opstart af kontakt og Indkald 
vha. baglænskæde med skål og ske. 
Derefter viste Tage med Ares også Kombi4 øvelsen: 
Sit, Dæk, Stå og Fri.

Indkald, opstart afdækning og Gå pænt i snor bliv vist 
på Lydighed 1. 

Bo er klar til lidt opvisning
På Lydighed viste flere hundeførere: Apportering, Halsgivning, 

Spring og Afdækning.

Tekst: flot afdækning

belønningen er vigtig

Øvelser på Bedømmelseshold og Kåringshold blev også 
vist som f.eks.: Fremadsendelse og spor intro. 
På der Videregående hold blev vist forskellige apport 
genstande og Gerningssteds søg.

Derefter blev der mulighed for tilmeldinger til 
Hvalpemotivation og Lydighed. 

Der var stor tilslutning til begge hold  



område 2

viborg

Hvalpeholdet var en tur rundt i den indre by, hvilket jo er 
en rigtig god socialiserings øvelse.
Masser er fremmede lyde og dufte.

thisted
det at være ny i en lokalafdeling i dansk 
Politihundeforening
aF astrid med semPer, thisted Ph

For lidt over to år siden sendte jeg en mail til Lotte fra 
Thisted afdelingen og spurgte, om hun kunne hjælpe mig?

Jeg havde en dejlig schæfer på daværende tidspunkt, 7 
måneder, som ikke kunne finde ud af, at gå forbi andre 
hunde,- katte eller andre dyr, for den sags skyld 
(….og ja, det er selvfølgelig ikke hunden, der er noget galt 
med - jeg ved det! :0)

Lotte sagde, at jeg bare kunne møde op næste søndag kl. 
9.00 ved klubhuset. Jeg pakkede min hund, Semper i bilen 
sammen med lækre godbidder og en flaske med vand og 
kørte spændt afsted.

Semper

Jeg kan lige så godt med det samme afsløre, at Semper 
stadig har svært ved at være i nærheden af andre hunde, 
men hvis afstanden er stor nok, så går det fint, hvis bare 
jeg afleder med lækre godbidder og en bold. 

Jeg fik nogle redskaber til, hvad jeg kunne gøre - det er et 
langt, sejt træk, men når jeg kan se fremskridt, så er 
motivationen der også til at fortsætte. 
Vi øver os i at mindske afstanden til de andre firbenede 
og vi er på rette vej. Jeg har lært mange ting sammen med 
Semper, mens jeg har gået i klubben - men der er (heldigvis) 
meget, meget mere at lære. 

Det, jeg egentlig ville fortælle er, at vi, Semper og jeg, blev 
taget rigtig godt i mod af medlemmerne og jeg følte mig 
med det samme velkommen og som en del af foreningen. 
Det betyder meget, at man føler sig som en af holdet, når 
man skal gøre noget sammen med andre….



område 2

Område 2 19

Jeg er en novice udi hundetræning og følelsen af, at “alle 
de andre ved meget mere om det her, end jeg gør” - eller 
“bare jeg nu ikke dummer mig” kan være en irriterende 
medspiller, når man skal lave forskellige øvelser og andre 
står og kigger på…. Men den følelse blev jeg hurtig fri 
for - for det viste sig, at også andre hundeførere havde 
forskellige udfordringer, der skulle arbejdes med …. Også 
de, der havde været i “gamet” i mange år. 
Der er fokus på at træne positivt (både når det gælder at 
træne hunden, men også føreren ;0)

Her er der plads til alle hunde og førere på det niveau, man 
nu er på - og der er plads til at grine sammen.

hvad laver den fotograf her?

Jeg er virkelig glad for, at jeg fik skrevet til Lotte den dag 
i januar - for det er ikke bare Semper, der bliver glad af en 
dag på træningspladsen, det gør hans “mor” også.

unghundeoPrykning herning d. 27/3-2022
tekst og Foto: rikke hundBorg johansen, 
siLkeBorg Ph

Det er tidlig søndag morgen og jeg har ikke sovet ret 
meget, da min mand Mikael Hundborg Johansen skulle 
til konkurrence i Herning. 
Han havde èt mål inden vi tog afsted og det var at komme 
hjem med en halv oprykning til patruljeklassen. 
 
Det er anden gang han stiller til unghundeoprykning og 
første gang han stillede var i november 2021 og der måtte 
jeg ikke kører med rundt, da jeg har en tendens til at blive 
meget nervøs på Mikaels vegne og det stresser jo så Mikael 
meget mere end godt er. 

Jeg er med rundt denne gang og har lovet at holde mig i ro 
og på afstand, så både Mikael og Jago ikke bliver forstyrret 
af mig. Jago plejer ikke at lade sig mærke med, at jeg går 
med rundt, da vi lige -fra han var hvalp - har gjort det, at 

når vi er ude til træning, så ignorerer jeg ham. 
Jeg snakker ikke til ham og jeg får ikke øjenkontakt med 
ham, førend de er helt færdige.

Nå, men “vi” starter på spor og derefter gerningssted. 
Det var en godt start på dagen, ingen point til dommerne 
på sporet og de fik kun 1,5 af ham på gerningsstedet for 
lidt ukoncentreret søg, så god start på dagen. 

Gitte fortæller kort om opgaven

Så går vi igang

“vi” skal derefter ud og have en øvelse 9 og 10…
Vi kommer ud til skoven, Mikael og Jago bliver sat i gang 
og jeg sniger mig stille og roligt bagefter, for det kunne jo 
være, at jeg kunne få et par gode billeder i skoven. 

Jamen Camilla sidder du da der!



område 2

Far,- jeg har fundet Camilla
Jago finder som det første den sødeste lille Camilla, der 
sidder og slapper af i en campingstol. Jago mener i første 
omgang, at det skulle hun da bare nyde og begynder at gå 
væk igen, meeen kommer nok lige i tanke om, at det nok 
er bedst, at han går tilbage og gø af hende. 

ahr, mon hun gemmer på noget farligt?

Ska’  vi videre eller hva’

“Vi” runderer derefter videre efter den døde genstand. 
Jago finder den og kommer med et enkelt vov og Mikael 
markerer, at Jago har fundet noget og derefter går Jago 
igen i gang med at sige vov. Dommerne snupper 9 point 
fra Mikael. Øv. 

Vi fik ham!

Videre til øvelse 10, som går rigtig godt. Tænker ikke der 
er så meget at sige til den øvelse ud over, at hvis der skulle 
være nogen, der finder et par lunger i skoven, så er der 
altså min mands. Efter hans egen udtalelse skal der vist lige 
arbejdes en lille bitte smule på kondien. men det positive er, 
at dommerne ikke fik nogen point af Mikael og Jago her.

dommerhold på øv. 9 og 10

Vi kører nu igen ind til klubhuset hvor resten af øvelserne 
skal foregå. 

De er delt op så han først skal ned og lave øvelse 1-3 +6. 
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Cykeløvelse.

En enkelt lille skævtsidning, et lille tab på apporteringen 
og så valgte Jago at tage en æresrunde omkring cyklen 
da de skulle afslutte den øvelse fordi hans far ikke kom 
hurtig nok af cyklen så det kostede lige et enkelt point der. 
Så alt i alt på de fire øvelse fik dommerne 2,3 point. 

De sidste tre øvelser 4,5 +11 er nu de sidste “vi” mangler. 
Spring, ingen point til dommere. 
I afdækningen fik de sørme heller ikke nogen point. 

Ærme i sigte!

jo, den er god nok!!

jeg har ham!
  

Jamen, det gik jo helt godt

Dagens sidste øvelse er øvelse 11 og den har Mikael 
frygtet en lille smule, for Jago vil gerne have helt styr på, 
at figuranten ikke lige smutter inden, Mikael kommer ud 
til dem, så han bider lige et par ekstra gange og støder lige 
lidt til Jan. Dommerne tager så 4,8 point. 

Far, hvad fik vi??
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“Vi” slutter dagen af med 162,4 point og en halv 
oprykning til patruljeklassen og tilmed en fjerdeplads og 
en fin pokal til hylden derhjemme. 

Stolt Jago og far

Det har været en helt igennem dejlig dag med masser af 
glade smilende hundefolk og hvis jeg er heldig, får jeg 
måske lov til at kører med rundt en anden gang. 

Tak for i dag

Dagens deltagere

Der ønskes tillykke

resultat unghundestævnet:

aktivitetsPlan oMråde 2

08. maj  Kåringskonkurrence, Viborg 
27. august  Kriminal udtagelse, Herning 
28. august  Vinder udtagelse, Randers 
04. september  Patrulje udtagelse, Mors 
23 - 25. september Danmarksmesterskabet,  Århus/Grenå
02. oktober Unghundebystævne, Silkeborg 
16. oktober  Elitehundestævne, Randers 
06. november  Unghunde oprykning, Odder 
18. november  Natøvelse, Grenå 

1.Jesper Kjellerup og Amagers 
Cody, Herning

2. Rita Andersen Team
 Englunds Qimmi, 

Odder

3. Erling Korgaard og
 Møllers Odett, Mors

4.Michael Johansen og Jags, 
Silkeborg
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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 mu-
lighed 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

koordinator 
oPvisningstruPPen 
område 2







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

horsens 

Afdelingen har brugt det tidlige forår med sportræning. 
På billederne se Charlotte Boye og schæferhunden Hul-
gaard’s Urban, samt Kirsten Rørmose og hendes makker 
den tigerstribet hollandske hyrdehund Zhadow. 

 

Det er tid til snak om dagens spor på vejen tilbage. 

indsendt aF 
marianne Baden

unghundeoPrykningskonkurrence 
afholdt d.05.03.2022 i horsens 

Tilrettelægger: 
Brian Bjørnskov og Linda Christiansen, 

Dommere:
Peter Christensen (Overdommer), Horsens
Benny Lund, Aabenraa
Brian Bjørnskov, Horsens 
Knud Jensen, Sønderborg
Connie Birk, Tønder
Britta Pedersen, Sønderborg

Figuranter: 
Kent Jacobsen, Sønderborg
Gunnar Kvistgård, Tønder
Annika Pagård, Tønder
Charlotte Sild, Horsens
Marianne Baden, Horsens
Frank Jensen, Billund

 

Urban med fuld fart ud over 
marken

Markering af genstand med 
foder som belønning

 Urban med fuld fokus på 
genstanden

 Zhadow og Kirsten på vej ud 
af dages spor
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resultater:

Nr. 1  Charlotte Boye (Horsens) 
 og Hulgaard’s Urban med 174,0 point 
Nr. 2 Kasper Andersen (Billund)
  g Møllers Carma med 170,5 point
Nr. 3  Anne Marie Kæstel (Sønderborg) 
 og Team Englund´s Hailey med 162,0 point
Nr. 4  Johanne Kolbæk Møller (Billund)
  og Smedbakkens Wanja med 158,9 point
Nr. 5 Per Høisæt (Sønderborg) 
 og Crympe Finke med 158,0 point
Nr. 6 Torben Svejstrup (Horsens) 
 og Kweo’s Navajo med 145,2 point
Nr. 7  Anja Mortensen (Sønderborg) 
 og Fur And Paws Glamorous Geronimo med 141,5 p.

Anja Mortensen og Fur And Paws Glamorous Geronimo på 
dagens første spor i det smukkeste morgenvejr 

 Kweo’s Navajo i meget sikker stil med apportbukken

Charlotte Boye og Hulgaard’s Urban i fuld fart over springet

Per Høisæt og Crympe Finke viser hvordan en cykeløvelse 
skal se ud

Crympe Finke holder skarpt øje med figuranten
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Torben Svejstrup og Kweo’s Navajo har fået på Gunner Kvistgård 
i øvelse 10

 Øvelse 9+10 dommer og figurant, Benny Lund, Knud Jensen og 
Marianne Baden

 Kasper Andersen og Møllers Carma er på sporet af noget

 Johanne Kolbæk Møller og Smedbakkens Wanja har fået øje på 
en forbryder

 Øvelse 1-6+11 figurant og dommere, Kent Jacobsen, 
Peter Christensen og Brian Bjørnskov

 Anne Marie Kæstel (Sønderborg) og Team Englund´s Hailey 
tager springet
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 Møllers Carma får sig en svingtur af Kent Jacobsen

Alle deltager klar til præmieoverrækkelse 

Dagens TOP 3 

dagens vinder: Min rejse ind i Ph

Denne rejse har ikke været og er ikke uden store
udfordringer. 
Vi startede på et kursushold og jeg blev hurtigt bidt af PH 
programmet særligt runderingen i skoven.
At komme fra IGP verden og pludselig skal lære hunden 
at arbejde selvstændigt i runderingen har været en svær 
øvelse. Men det gik og vi blev kåret. 
Så pludseligt skulle den lære feltsøg, gø af den døde og 
ikke mindst at cykle uden at vælte mig, puha det gik jo 
også Så skulle man tro at alt var godt..... Men nej nu er 
der 2 døde, en nedgravet og apporten er både af glas og 
metal. Jo jo vi er kommet på arbejde. Men mon ikke det 
også går godt?

Der er stor forskel på at træne IGP program og 
PH-program, men syntes nu fint de to verdner kan 
kombineres. Så tænker ikke min rejse slutter her for så 
længe det er sjovt og hunden trives vil Hulgaard’s Urban 
og jeg fortsætte vores rejse både i PH og 
schæferhundeklubben.

med venLig hiLsen
CharLotte Boye og huLgaard’s urBan.

Unghundekonkurrencen i Område 3 faldt i år sammen 
med repræsentantskabsmødet. 
Derfor kunne vores Område formand Martin Blaabjerg 
desværre ikke stille op. Men takket være det fine 
samarbejde mellem de forskellige områder, fik Martin og 
Hulgaard’s Ulrik mulighed for at stille op i Område 4 
søndag d. 20.03.22. 
Her opnåede de en 6. plads med 150,5 point. 

Desværre ikke nok til at komme i patruljeklassen i denne 
omgang. 

Tak til Område 4 for at Martin og Ulrik fik lov til at stille 
hos dem.  
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aabenraa

En fed dag i ruinbyen, hvor hundene, alt efter niveau, også 
prøvede at færdes i et togsæt, være i ro, selvom der skete 
en masse omkring dem og søge i meget fremmed miljø.

Metla’s Lucca. Hun er ung tjenestehund i Flyvevåbnet og går 
under navnet 565 Lotte. Hendes fører Jette Qvade, er til daglig 

bevogtningssoldat ved Fighter Wing Skrydstrup.

Lotte kikker på en overtændings-container med ild og brandfolk 
i. Mange nye dufte, og brandfolk med røgdykkerapperater.

Min egen Dederthing Terkel, der kikker på brandfolk og ild. 

Jeg kom lidt for tæt på Logan, da vi gik ud til området. 
Det resulterede i, at han bed mig i måsen. Bogstaveligt talt. 
Skarpe hvalpetænder, som resulterede i et par hullede buk-
ser, og et solidt hul i bagdelen og efterfølgende blå mærker. 
Jeg venter stadig på en meget stor blodkage fra Anders. 

Gert Holm og Lindahl’s Aske tager alting med ophøjet ro!
Tak for en skøn dag 

indsendt aF
Britt Pedersen 
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sønderborg
ny bestyrelse og badedyrs Pokalen

Torsdag den 24. marts holdt vi generalforsamling og fik 
valgt en ny bestyrelse i Sønderborg. 
Den nye bestyrelse består af Jørn Nurkka (Formand) 
Peter Hjorth, Søren Petz Christiansen, 
Anne Marie Kolmos Kæstel, Knud Jensen, 
Lars Mortensen, Per Joachim Høisæt og Dorit Rasmussen 
som suppleant.

I dagens anledning blev den nystiftede pris 
”Årets badedyr” uddelt for første gang. 
Prisen gik til Lars Overgaard og Per Høisæt for deres tur 
i det jyske, som involverede noget med et spabad – hvis 
du vil vide mere må du spørge de to badedyr.
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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

Middelfart:
uddannelse af nye figuranter i oMråde 4 2021/2022

Efter 2 gange teori i efteråret og 1 gang praktisk øvelse og 
en masse lagte spor og anbragte gerningssteder, ankom 5 
halvnervøse personer til figurantprøve i Svendborg søndag 
den 27. februar 2022. 

De teoretiske øvelser til 10 og 11 startede vi med, og det 
gik jo fint. 

Vejret var med os, og det anbragte gerningssted i 
hvedemarken, var heldigvis meget overskueligt. 
6 genstande på gerningsstedet blev lagt efter tegningen, og 
alle 6 genstande blev fundet igen for næsten alle. 

Genstandene var en vatpind som skulle nedgraves, en clips, 
en strips (eller hedder det en strip?) en lille grøn klud, 
metalclipsen fra en dåse og et sort stykke plastik på 3 cm 
i længden og 5 mm i bredden. Clipsen var ikke nem at se 
på den våde jord, men det lykkedes.

Vores instruktør Didde var så venlig at fortælle os, at det 
som regel var på sporet man dumpede, så med den sætning 
i baghovedet lagde vi 4 genstande ud efter tegningen, og 
fik lov til at finde dem igen. Især sidste genstand som var 
en tynd skrue, var det vigtigt at få med hjem, ellers ville 
landmanden hjemsøge os om natten. 

Papstykket før skruen blev hurtigt vådt og fik samme farve 
som jorden, så de aftalte skridt og pejlemærkerne var
 vigtige at have styr på. 
Den nedgravede halve svamp skulle vi finde, og det gjorde 
vi så. Og tøjklemmen som var første genstand, var der 
heldigvis farve på. 

Pyha, så langt så godt. Afsted til Svendborg PHs trænings-
plads i Skårup. Her var der bidetræning med instruktør. 
Den praktiske del af prøven til øvelse 10 og 11 skulle 
også bestås. 
Og runderingen gik så stærkt, så vi knap lagde mærke 
til den. 

Alle bestod og område 4 er nu 5 figuranter rigere. 

Felt og sporprøver

Figuranttræning Lars og Sika

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

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

holbæk afdeling
teMatræning i bid/figurantkrævende øvelser

Den 20. februar afholdt Anne Bjørnstrup et kursus for 
Holbæk ph i bid eller andre figurantkrævende øvelser. 
Vi var heldige at det foregik i et ridehus for selvom dagen 
startede godt med sol, så begyndte det at regne da kurset 
skulle afholdes. Jeg var heldig at få en plads på kurset.

Anne startede med at gennemgå teorien og de forskellige 
faser i byttedriften sådan at der var styr på hvornår hunden 
var i de forskellige faser i øvelserne. 

Holdet var lille med 4 personer så der var masser af tid 
til at dyrke de forskellige deltageres hunde, som alle var 
forskellige steder i øvelsen. 
Der var virkelig mange gode fokuspunkter, som deltagerne 
kom med, alt fra 
bevogtningen, biddet, figurantusikkerhed, rundering, 
miljø, lydighed efter slippet og mange flere.

Anne sluttede af med at klæde os på til SELVTRÆNING 
af de mange fokuspunkter. 

Selv kom jeg hjem med en masse øvelser og gå på mod 
til at få styr på plads efter slip og her en lille måned efter 
kurset er Keyla og jeg godt på vej til at have styr på det. 
Vi er endelig nået til at få vores figurant i klubben med i 
øvelsen og Keyla har rykket sig meget langt på kort tid. 

Så en kanon træningsdag for alle og ikke mindst Keyla 
og jeg. 

hiLsen juLie maaLøe
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teMadag rundering

Knælende figurant med cirkler om denne. 

Per afprøver 2 figuranter og går i cirkler om disse

Line går væk fra hunden og lader figurant klare arbejdet

Bo afprøver 2 figuranter (Han har 2 hunde og kender ikke
 hundens navn)

Snak under belønning af Aicha (Allan)

Helle med opstart af rundering (Kan ikke huske hundens navn)
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Morgenmad (Teori)

Jakob taler for meget (teori) 

Søndag den 30. januar blev der af Jakob Nørager holdt 
temadag omkring rundering. 
Kurset var sat til 8 deltagere men desværre måtte 2 melde 
afbud på dagen – den ene pga Corona og den anden pga 
stormen havde gjort det umuligt at komme ud af indkørsel 
da et træ var væltet. 
Med godt mod startede deltagerne med morgenmad og 
lidt teori om grundlæggende adfærds- og indlæringsteori. 
Her var emner om ”Hvad betyder ”kædning” – og behøver 
der være en kæde eller er de enkelte led i en kæde mere 
brugbart og hvorfor?”, ”Hvilke handlinger indebærer 
runderingsøvelsen?”, ”Hvilke kvaliteter?” og
 ”Hvilken adfærd skal man lægge mærke til under træ-
ningen?” 

Der blev også talt om miljø og hvilken betydning miljø 
herunder forskellige figuranter og hvad figurantens 
vigtigste opgave er når hunden er under oplæring.
Derefter blev det tid til at komme ud og lave noget med 
hundene. Der var øvelser omkring punktet ”fokus”, små 
fremadsendelser med flere på banen, HF forlader hund, 
siddende figurant, flere figuranter ad gange, syngende
figuranter og larmende tilskuere.

Alle hunde og hundefører klarede dagen til UG.

næstved afdeling

Patruljesamarbejde 6. marts i Kalundborg
Søndag d. 6. marts var vi 6 hundefører/hunde mødt op i 
Kalundborg klubhus for at deltage i 
samarbejdskonkurrencen for patruljehunde. 
Det var en rigtig skøn dag, med masser af hygge, 
hundefører-røverhistorier og en god konkurrence. 

Nr. Hundefører Hundenavn Point
1. Tina Kværnø 
 /Næstved Schøns Miro 222,5
2. Jytte Vognsvend
 /Nykøbing F. Weedfalds Fenris 210,6
3. Michael Karlsen 
 /Holbæk Jen-Agers Umberto 208,8
4. Bent Hougensen
 /Kalundborg Jinks Clever Fox 190,8
5. Axel Ahm
 /ØstSjælland Sch-Ca Bobby 187,6
6. Gitte Larsen
 /Vordingborg Fenja vom Roten Phönix 175,0

Jeg var heldig igen at kunne stille op igen efter 8 måneders 
pause pga en skade og sikke en dag. Alt flaskede sig. 
Vi vandt og alt hvad vi havde kunne træne/optimere kunne 
jeg se på dagen virkede. 
Det var så lækkert. 

Nu håber jeg Miro er klar til patruljeoprykningen. 

Tina Kværnø og Schön Miro med 
pokalen for 1. pladsen
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Gitte Skov Larsen og Fenja under lydighed

Michael Karlsen og Jen-Agers Umberto

Jytte Vognsvend og Weedsfalds Fenris

Tak til Kalundborg for en rigtig god konkurrence og tak til 
alle for at være med til at vi havde en super hyggelig dag.
Tina og Miro
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en tur i soMMerland sjælland
Johnny Sarka havde inviteret til træning i Sommerland 
Sjælland d. 12.  marts. Vi var 8 fra klubben der tog imod 
tilbuddet og kørte op og fik lavet noget god miljøtræning 
med hundene. 

Der blev lavet rundering ind igennem cowboybyen. 
Nogen hunde var upåvirket. Miro kunne ikke give hals 
når han var på 1 sal, af den døde genstand, andre skulle 
ikke springe i vandet for at fange figuranten med ærmet 
på den lille ø.

En super hyggelig dag, hvor hunde og førere fik rykket 
på en masse grænser. 

Her skal i få lidt billeder fra dagen.  

Jesper Kragh Hansen og Møller’s Feo på rundering. 
Kim gemmer sig i huset, men det har Feo ikke set.

Dajm har fundet en genstand på liften

Okay så kommer jeg! 

Dajm har fundet figuranten 
inden i rutchebanerøret

Ida Borberg og Dajm på run-
dering i Sommerland 

Sjælland. Her har Dajm fundet 
et reb på en bro.

Nej tak! Den figurant henter 
du selv. 

Jeg skal ikke i vandet.

Nope, der er alt for langt 
der over. 

Jeg vil gerne op nu
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unghundeoPrykning i nakskov d. 27. Marts 2022
Intet mindre end 4 unghunde fra Næstved stillede til 
unghundeoprykningen i Nakskov. 
De fik fine resultater med hjem og 2 stk. tog afsted med 
unghunde og tog hjem med patruljehunde. 

Nr. 2 Jesper Kragh Hansen og Møllers Feo opnåede 168,9 point 
og fik den sidste ½ oprykning

Nr. 3 Leo Sørensen og Møllers Rex opnåede 168,4 point og fik 
den sidste ½ oprykning

Nr. 4 Mette Horn Sarka og Korskilde´s Cille opnåede 168,0 
point og fik ½ oprykning

Nr. 8 Tine Buus Bank og Smedebakkens Nathna opnåede 132,5 
point

her er lidt billeder fra dagen:

Henrik Pedersen giver Leo Sørensen instrukser i området der skal 
runderes

En glad Leo Sørensen. Feo har fundet og givet hals af den døde 
genstand. En sæk  med tøj.

Tine Buus Bank og Smedebakkens Nathan på rundering

Tina Kofoed fra 
Østsjælland, har fanget øvelse 

10 figuranten

Mette Sarka og Korskildes Cille 
har fundet figuranten på run-

deringen. Gitte Skov Larsen

: Mette Sarka og Korskildes 
Cille på øvelse 10

Møllers Feo er ikke videre 
begejstret for ventetiden. 

Henrik giver Jesper instrukser.
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Jesper sender Feo afsted på øvelse 10

Dagens pokalmodtagere: Fra venstre nr. 3 Leo Sørensen og 
Møllers Rex, nr. 2 Jesper Kragh Hansen og Møllers Feo og nr. 1 

Martin Blach og El Blans Wilde

Majbritt Gyrring og Team Lasina Anouk på felt

tur til bonbonland
Igen i år har vi været en tur i Bonbonland og have 
fællestræning i klubben. 
Vi blev delt op i små hold på 3-4 stykker pr. hold og på 
tværs af hvem vi normalt træner sammen med. 

Der blev hygget og trænet i de forskellige områder folk 
blev tildelt og vi fik spist fælles morgenmad og frokost. 

her får i lidt billeder fra dagen:

Bo starter en fremadsendelse op med lidt hetz inden Ruth sender 
hunde afsted ind i cowboyland

Dajm har fundet en af cow-
boydernes håndklæder

Dajm har fundet noget tøj der 
”hang til tørre”. Hun skulle helt 

ind i smøgen for at få fært!



område 5

Område 5 43

Ifølge med en voksen må du 
godt komme med!

Jeg kan lugte nogen, men 
hvor er han henne?

Vi var heldige at 
halloweenlabyrinten ikke var 

fjernet. Så inde i det mørke var 
der gemt figuranter hundene 

skulle finde. 

Og selv om Ruth gemte sig ved 
siden af et gespenst blev hun 

fundet.

 Vores nye medlem i klubben Ib Borberg kunne ikke 
forskrække hundene trods sit skæve ansigt

 De fleste af deltagerne på dagen
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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

oMrådeMesterskab - del 1
Områdemesterskabet 2022 blev skudt i gang søndag d. 6. 
marts 2022 hos Frederiksværk/Gribskov afdeling, hvor 
del 1 skulle foregå. Der var 4 forskellige klubber tilmeldt 
til denne første konkurrence for at indsamle point til fadet.

resultater
unghundeklassen
NR. 1: Gitte Kirstine Koch og To-se-ta´s Frigga 
 (Skovbo)  med 161,0 p.
Nr. 2: Martin Vestergaard og Amager´s Turbo 
 (Taastrup)  med 160,6 p.
Nr. 3: Charlotte Rath Hansen og Dutydog´s Agnes 
 (København)  med 137,6 p.
Nr. 4: Ole Norgil Jensen og Smøgens Gordon 
 (Frederiksværk/Gribskov)  med 123,0 p.

Patruljeklassen
NR. 1: Mikael Boamah og Smedebakkens Wasko 
 (Taastrup)  med 215,0 p.
Nr. 2: Ivalu Lennert Dahl Jensen og Møller´s Bendi 
 (Frederiksværk/Gribskov) med 189,0 p.
Nr. 3: Dennis Rasmussen og Zerberuzdks Gangster  
 (Skovbo)  med 182,4 p.

kriMinalklassen
NR. 1: Linda Mai Rasmussen og Sund Hund Honey 
 (Frederiksværk/Gribskov)  med 210,8 p.
Nr. 2: Rene Bo Lindhardt og Amager´s Harvey
 (Skovbo)  med 208,2 p.
Nr. 3: Lars Elias Nielsen og Amager´s Uran 
 (Taastrup)  med 199,2 p.

vinderklassen
NR. 1: Jens Andreasen og Amager´s Helga 
 (Skovbo)  med 191,2 p.

foreløbig holdscore
Efter afholdelsen af del 1 er klubbernes point som følger:

taastruP:  574,8 P.
skovbo:  560,4 P.
frederiksværk/gribskov:  522,8 P.
københavn:  137,6 P.

Men intet er afgjort endnu. Pointene fra del 2 skal også 
med inden vi kan finde den endelige vinder af 
holdkonkurrencen. 

De tre kriminalhunde(fra venstre): Rene, Linda og Lars

De fire vindere(fra venstre): Jens(V), Linda(K), Mikael(P) og 
Gitte(U)

Køkken og madpakke folkene
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område 6

oMrådeMesterskab del 2
14 dage efter afholdelsen af del 1, søndag d. 20. marts, blev 
vi alle samlet igen hos Roskilde afdeling for at få afgjort 
holdkonkurrencen samt fundet de sidste finaledeltagere. 
Taastrup havde føringen efter del 1, men nu skulle det 
afgøres om de kunne holde fast i føringen og få ”fadet 
hjem”.

resultater
unghundeklassen
NR. 1: Mohamed Lazaar Chriffi og Team Larnies Fisther
 (Taastrup)  med 171,0 p.
Nr. 2: Allan Pihl og Tigerdyret´s Delta 
 (Skovbo)  med 165,9 p.
Nr. 3: Gitte Karlsen og Baloo
 (Roskilde)  med 164,5 p.
Nr. 4: Sune Christensen og Ricla Daffy 
 (København)  med 155,2 p.

Patruljeklassen
NR. 1: Sanne Borgen og Daneskjold Sira
 (Taastrup) med 176,5 p.
Nr. 2: Per Due Jensen og Amager´s Rasko
 (Skovbo)  med 159,5 p.

kriMinalklassen
NR. 1: Mikkel Othar Olsen og Sund Hund Kira
 (Taastrup)  med 214,8 p.
Nr. 2: Erik Goth-Eriksen og Vi-to Vom Nessenberg
 (Skovbo)  med 187,6 p.
Nr. 3: Tove Leth og Smedebakkens Pelle 
 (Frederiksværk/Gribskov)  med 182,3 p.

vinderklassen
NR. 1: Line Holm Hels og Amager´s Qvalli 
 (Skovbo)  med 196,7 p.

steMningsbilleder fra del 2
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det endelige resultat af holdkonkurrencen
taastruP

del 1:
(U)Martin Vestergaard – 160,6 p.
(P)Mikael Boamah – 215,0 p.
(K)Lars Nielsen – 199,2 p.

del 2:
(U)Mohamed Chriffi – 171,0 p.
(P)Sanne Borgen – 185,5 p.
(K)Mikkel Olsen – 214,8 p.

I alt: 1146,1

skovbo
del 1:
(U)Gitte Koch – 161,0 p.
(P)Dennis Rasmussen – 182,4 p.
(K)Rene Lindhardt – 208,2 p.
(V)Jens Andreasen – 191,2 p.

del 2:
(U)Allan Pihl – 165,9 p.
(P)Per Due Jensen – 159,5 p.
(K)Erik Goth-Eriksen – 187,6 p.
(V)Line Holm Hels – 196,7

I alt: 1110,6 p.

frederiksværk/gribskov
del 1:
(U)Ole Jensen – 123,0 p.
(P)Ivalu Jensen – 189,0 p.
(K)Linda Rasmussen – 210,8 p.

del 2:
(K)Tove Leth – 182,3 p.

I alt: 705,1 p.

københavn
del 1:
(U)Charlotte Rath Hansen – 137,6 p.

del 2:
(U)Sune Christensen – 155,2 p.

Ialt: 292,8 p.

roskilde
del 2:
(U)Gitte Karlsen – 164,5 p.

I alt: 164,5 p.
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finalen

Efter afholdelsen af både del 1 og 2, var tiden nu 
kommet til finalen og dette års områdemestre skulle 
findes. Frederiksværk/Gribskov afdeling afholdte 
konkurrencen som bød på rigtig mange gode udfordringer 
i de forskellige klasser. Kriminal og vinderklassen skulle 
ud og rundere på ”Nordic Park”. En gammel nedlagt for-
lystelsespark med både vandrutsjebane, gokart bane samt 
flere gamle bade bassiner.  Faktisk var der ingen af klas-
serne der skulle rundere i en skov. 
Alle kom ud i noget ”industri”. Sjovt og udfordrende og 
prøve, og rigtig passende til finalen i områdemesterskabet 
hvor man kan lave noget andet end man plejer. 

Udover at dette års områdemestre skulle findes, så er der 
også tradition for at pokalen for Årets Hund det forgange 
år gives til finalen. Og da der hverken blev afholdt 
områdemesterskab i 2020 eller 2021, skulle hele 3 hunde 
modtage deres pokaler. Årets Hund i område 6 gives til den 
hund som har lavet det højeste procentmæssige resultat i 
en officiel konkurrence. 

resultater
unghundeklassen
OMRÅDEMESTER:
Allan Pihl og Tigerdyrets Delta 
(Skovbo) med 166,5 p.

Nr. 2: 
Gitte Koch og To-se-ta´s Frigga 
(Skovbo) med 161,5 p.

Nr. 3: 
Mohamed Lazaar Chriffi og Team Larnie´s Fisther 
(Taastrup) med 154,8 p.

Nr. 4: 
Martin Vestergaard og Amager´s Turbo 
(Taastrup) med 151,5 p.

Patruljeklassen
OMRÅDEMESTER: 
Mikael Boamah og Smedebakkens Wasko 
(Taastrup) med 206,4 p.

Nr. 2: 
Sanne Borgen og Daneskjold Sira (Taastrup) med 164,5 p.

Nr. 3: 
Dennis Rasmussen og Zerberuzdks Gangster 
(Skovbo) med 161,0 p.

kriMinalklassen
OMRÅDEMESTER: 
Linda Mai Rasmussen og Sund Hund Honey
(Frederiksværk/Gribskov) med 192,8 p.

Nr. 2: 
Mikkel Othar Olsen og Sund Hund Kira 
(Taastrup) med 187,0 p.

Nr. 3: 
Rie Weng Lind-Christensen og To-fast Farlig 
(Frederiksværk/Gribskov) med 184,5 p.

vinderklassen
OMRÅDEMESTER: 
Line Holm Hels og Amager´s Qvalli 
(Skovbo) med 183,2 p.

Nr. 2: 
Jens Andreasen og Amager´s Helga 
(Skovbo) med 175,3 p.

Nr. 3: 
Carsten Munk og Bayogi Gismo 
(Ringsted) med 109,6 p.
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..De 4 områdemestre(fra venstre): Allan(U), Mikael(P), 
Linda(K) og Line(V)

Skovbo´s deltagere til finalen(fra venstre): 
Gitte(U), Allan(U), Dennis(P), Line(V) og Jens(V)

Områdemesteren i 
patruljeklassen; Mikael og 

Smedebakkens Wasko

Områdemesteren i 
vinderklassen; Line og 

Amager´s Qvalli
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7 Vinderne af holdkonkurrencen: Taastrup afdeling

Fadet bliver overrakt til Taastrups
 formand

årets hund 2019,2020 og 2021
årets hund 2019
Årets hund i 2019 blev Møller´s Totti (HF: Torben Jensen 
fra Frederiksværk/Gribskov) med hans resultat til 
patruljeudtagelsen d. 1/3-2019. Totti fik 227,3 point.

årets hund 2020
Årets hund i 2020 blev Amager´s Figo (HF: 
Annitha Munkholm Alrik fra Skovbo) med hans resultat 
til unghundeoprykningen d. 21/6-2020. 
Figo fik 178,6 point.

årets hund i 2021
Årets hund i 2021 blev Dana von der Burg Bilstein
(HF: Eva Pedersen fra Skovbo) med hendes resultat til 
patruljeudtagelsen d. 5/9-2021. Dana fik 229,0 p.

Fra venstre) Årets Hund 2021 Dana von der Burg Bilstein og 
hendes datter Tigerdyrets Delta –

 Områdemester i unghundeklassen
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