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leder

så hæver vi 
Pokalerne igen
 
Overskriften i denne leder 
henviser ikke til et indslag 
i et gammelt ”skåle-pot-
pourri” fra Pølsekroen, 
men det faktum, at der 
fortsat – selv i disse kolde 
måneder – afholdes en del 
konkurrencer og uddeles 
pokaler. 

Der stilles gerne op til billeder, hvor man hæver pokalen og 
stolt viser, hvad man efter lang tids hård træning har opnået 
sammen med sin hund. Den stolthed må vi aldrig undertrykke. 
Det er præcis den stolthed og kultur, der bærer 
Dansk Politihundeforening videre. 
Vi skal være en stolt forening, hvor vi byder til med hver vores 
viden og kompetencer, hvor der lyttes og udvikles og skabes 
rammer for samvær, velværd og samhørighed. Derfor vil  netop 
emnet ”udvikling” være et emne for et seminar i 2022, hvor 
en række repræsentanter fra foreningen kigger på, hvordan vi 
skaber fortsat positiv udvikling af Dansk Politihundeforening.
 
Der er i forvejen mange gode formål med vores 
forenings virke. Hovedformålet er fortsat at skabe 
interesse for opdræt og dressur af politihunde og deres 
praktiske anvendelse inden for politiets arbejde og blandt civile 
medlemmer. Det formål kan vi nu byde videre ind på. 
Der mangler nemlig frivillige figuranter til uddannelse og 
videreuddannelse af Politiets sprængstofhunde og 
Kriminalforsorgens narkotikahunde i patruljesøg, og derfor 
efterlyses der i en artikel i bladet figuranter, der vil hjælpe med 
denne samfundsvigtige opgave.
 
Vi er nået marts-nummeret af vores foreningsblad. 
Marts måned er opkaldt efter Mars, der er en romersk krigsgud. 
Nogle af artiklerne i dette nummer af vores blad indeholder 
udfordringer med sne og frost, men her er marts en årstid 
helt for sig selv. Det er nemlig mellemmåneden, der danner en 
gråzone mellem vinteren og foråret. På den ene side kan marts 
måned fortsat forsyne os med sne, blæst og en kulde, der kan 
sætte begrænsninger i vores træning, og på den anden side 
kan den virkelig animere os til at komme ud i naturen, når 
vintergækker og erantis dukker op, eller for at undgå besøg af 
udklædte unge mennesker ved hoveddøren, der forventer at få 
deres raslebøsser fyldt op med penge eller godter i forbindelse 
med festligholdelsen af fastelav
 Marts-nummeret indeholder igen en række forskellige artikler. 
Efter skarpt opdrag af mor Grethe har hunden ”Ayo” sat sine 
islandske fårehundepoter til de 

randrusianske taster og givet et indblik i en søndagstur i 
Tuborgskoven sammen med gamle venner fra hvalpeholdet. 
Artiklen er skrevet fra et hundeperspektiv tilsat et gran af 
humoristisk sans og leveret med gode billeder, der gør, at man 
hele tiden føler, at man selv var en del af den pågældende dag.
 
Forestil jer, at scenen til en rigtig god gyser er sat. 
Man ankommer til en lokalitet på et meget øde sted med sin 
sorte skygge. Det er halvmørkt, tåget og diset. Frosten sætter 
sig straks i hænderne, når man stiger ud af bilen. 
Og måske forbliver man som part i en gyser resten af 
dagen. I kan nemlig læse om ”Wanja”, der skulle til en kåring 
i Aabenraa, og trods gode øvelser kan der jo ske points fradrag 
”hist og pist”. Hvordan Wanja klarede de mange små chok 
i gyseren, og hvordan det  hele endte, kan I læse meget mere 
om i artiklen fra område 3, men sørg for ikke at læse det lige 
inden I går til køjs.
 
Der er i bladet en rækkefine  beskrivelser fra debutantkonkur-
rence i Skovbo, træningsdag i Maribo og julekonkurrence i 
Brovst. Derudover har Thisted afdelingen revitaliseret sin 
lokalredaktion efter halvandet år i hi under corona-pandemien. 
Der er faktisk foregået en del aktiviteter i perioden, herunder alt 
fra samtræning til konkurrencer, udfordringer med skovarealer 
og pakning af Brygmesterens julekalender for Thisted Bryghus. 
Vi takker for artiklen og tilhørende billedmateriale.
 
Danmarksmesterskabet, som i 2022 afholdes med 
udgangspunkt i Fuglsøcenteret i Ebeltoft, er under 
tilrettelæggelse. Styregruppen giver i et indlæg i bladet et 
foreløbigt bud på, hvad deltagere – og for den sags skyld 
tilskuere, medhjælpere mv. – kan forvente sig, når stævnet 
afholdes i perioden 23. – 26. september i år.
 
Glæd jer også til at læse, hvordan man gøre op med 
konservative holdninger til valg af hunderace. 
Måske en ”grå schæfer” alligevel kan noget, selv om vejen til 
beslutningen kan være lang.
 
Endeligt har en gruppe medlemmer sat sig ned at drøftet 
reglerne for anvendelse af signalpistol. 
De er måske ikke ene om at være uklare på reglerne, og 
derfor har tilladt mig at ikke at stoppe ved lederen, men også at 
forklare reglerne for at eje, besidde og anvende en signalpistol.
 
God læsning.
 
Lars Bræmhøj.
Formand.
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Leder

Gør en forskel- bliv frivillig

Løse skud ? 

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:
På banen i lydighedsøvelserne

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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gør en forskel - bliv frivillig

gør en forskel, vi Mangler frivillige 
til hundetræning
 
I forbindelse med uddannelse/videreuddannelse 
af Politiets sprængstofhunde, 
Politiets og Kriminalforsorgens Narkotikahunde 
i patruljesøg, søges der frivillige figuranter.

Vi kan byde på en spændene dag, hvor I vil stå 
på rækker, linier, grupper osv. der vil være en 
sandwich og sodavand til frokost og kaffe i løbet 
af dagen. 
Har I lyst til at tage børn og børnebørn med, er I 
mere end velkommen. 
Man skal sætte hele dagen af fra kl. ca. 09.00 til 
ca. 15.00. 

Det hele foregår i Storkøbenhavn, det kan f.eks. 
være Københavns Lufthavn, færgerne ved 
Helsingør, et butikscenter. 

De dage på ugen, hvor vi har behov for hjælp, 
er tirsdag, onsdag og torsdag, kan I 1 dag er det 
meget fint, og kan I flere dage er det super.

I skal selv kunne transportere jer selv, er I flere 
fra samme klub, så kør evt. sammen. 
Det er vigtigt at I ikke medbringer hund, da der 
er ikke lufte muligheder. 
Påklædningen er almindelig civilt tøj, ikke hun-
detræningstøj.
Har dette vagt din interesse så send en mail til 
Pa. John Thorup som sidder på Kildegården som 
er Politihundeskolen. Så vil I komme på en mail-
liste. Kurset er ca. 2 til 3 gange om året og der 
vil blive sendt en mail ud til jer der er tilmeldt, 
ca. 10 uger før kurset, hvor der også står hvor vi 
har behov for hjælp.

Send en mail til jta004@politi.dk 

 På vegne af Personsøgsinstruktørene 
Fb. Bo Jørgensen    Kriminalforsorgen 
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løse skud ? 

når vi skyder Med løse skud

Vi stiller store krav til vores hunde ved henholdsvis 
træning, kåring og konkurrence. 
Ikke nok med at vores hunde sendes på “Stop”, hvor vi 
forventer, at den fastholder sit bid til trods for stokkeslag, 
men vi sender dem også ud i anholdelsesopgaver i øvelse 
10, hvor hunden tilmed kan opleve, at der bliver afgivet 
skud fra “gerningsmanden”. Når vi afgiver skud for at 
sikre os, at hunden ikke er “skudræd”, sker det ved 
anvendelse af løse skud fra en signalpistol. 
Det er der ikke noget nyt i, men der er alligevel 
medlemmer, som nu i en stille stund har sat sig ned og 
drøftet, hvordan reglerne for lovligt at besidde og 
anvende en signalpistol under øvelser egentlig er skruet 
sammen. 

Spørgsmålene har blandt andet været: 
Hvis man har en bærertilladelse - hvor længe gælder den 
så? Kan man have én bærertilladelse til klubben og ikke 
pr. person til samme våben?, og skal man anmelde det 
til nogen, når man anvender signalpistolen i 
øvelsesøjemed?

For de, som ønsker at “nørde” reglerne, fremgår de af 
lov nr. 1736 af 26. august 2021 - våbenloven § 2, stk. 1, 
jf. § 1, stk. 1 nr. 8, samt § 6b, stk. 1, nr. 8.  

For de, som hellere vil bruge tid på at træne hund, end 
at læse juridiske spidsfindigheder kommer her en hurtig 
og forhåbentlig let tilgængelig beskrivelse af reglerne på 
området. 
Indledningsvist skal det slås fast, at man SKAL have 
tilladelse til at eje og bruge et signalvåben. 
Tilladelse til våbnet er personlig og hver ejer/bruger skal 
have deres egen tilladelse. 

Det betyder, at ejeren skal have en ejertilladelse/flerejer-
stilladelse, og i de tilfælde, hvor våbnet skal anvendes af 
andre end ejeren, så skal personen have en bære/anvende 
tilladelse, som gør det lovligt for brugeren at modtage og 
anvende våbnet, og så efterfølgende aflevere det tilbage 
til ejeren. 

Tilladelserne har en gyldighed på 10 år.

Så skulle alle kende lovgrundlaget, og at man altså skal 
have en ejertilladelse, hvis man vil eje et våben eller en 
bære/anvende tilladelse, hvis man blot vil bruge en anden 
persons eller foreningens våben, men hvordan søger man 
så om tilladelserne? 
Det er ret nemt og gøres digitalt. 

Det betyder, at ingen behøver at møde frem på den 
lokale politistation som i gamle dage, men at man kan 
sidde derhjemme og tilgå politiets hjemmeside 
“Politi.dk”, hvorfra man kan ansøge om tilladelse. 

Tilladelse til våbnet er personlig, og hver ejer/bruger skal 
have deres egen tilladelse. Foreningen kan godt stå som 
ejer af et våben. 
Her er det foreningens CVR nr., der skal anvendes. 
Det enkelte medlem kan også stå som ejer af et våben, 
og her anvender man sit CPR nr. 
Hvis man kun ønsker en bære/anvende tilladelse til et 
våben, som man låner af foreningen eller en ejer, skal 
man anvende CPR nr. 

Husk at man ikke søger en tilladelse til generelt at 
anvende en hvilken som helst signalpistol, men en 
bestemt signalpistol med angivelse af våbnets registre-
ringsnummer.

Og bedst af alt - Ansøgningsprocessen omkring en 
ejertilladelse/flerejerstilladelse eller en bære/anvende 
tilladelse til signalvåben er gratis.

Når man anvender signalpistolen under øvelser, er der 
ikke pligt til at meddele det til nogen, eksempelvis 
politiet. Generelt set er det dog altid godt at underrette 
personer, som kan blive utrygge ved lyden af skud, om 
at der alene er tale om anvendelse af signalpistol i 
øvelsesøjemed. 
Såfremt man afgiver et meget stort antal skud bør man 
tillige overveje at underrette det lokale politi, men det 
er som nævnt ikke lovpligtigt.

God fornøjelse med øvelserne.



Område 1
Områdeledere

SeK. II
konstitueret områdeleder Johnny Nielsen 
fra Vendelbo 

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

Julekonkurrence i brovst

Lørdag den 27. november kørte vi spændte og lettere 
nervøse hjemmefra for at deltage i Julekonkurrencen i 
Brovst Politihundeforening. 
Det er vores første konkurrence, vi stiller til, så nerverne 
sad uden på tøjet og det var tydeligt at mærke på Maja, at 
hun IKKE var i tvivl om, at der skulle ske noget. 
Selvom det er allerførste konkurrence jeg stiller til, så er 
konkurrenceprogrammet i Politihundeforenings regi ikke 
helt nyt for mig. Jeg er opvokset med schæferhunde og en 
far, som altid har trænet i Politihundeforeningen og har 
deltaget i mange konkurrencer. 

Det betyder, at jeg rigtig mange gange har hørt om disse 
konkurrencer, og om alle de finurlige påfund 
tilrettelæggerne har fundet på at udsætte hunde og 
hundefører for. Særligt til DM kan jeg forstå, at de er meget 
kreative. Maja og jeg håber på, at vi får lov til at opleve 
det en skønne dag.

Vi startede den pågældende dag med øvelse 1-6. 
Det gik rigtig fint og Maja var helt på dupperne. 
Vi mistede dog 0,7 på nogle skævtsidninger, så her har 
vi lidt at arbejde videre på. Efter en fin start i øvelse 1-6, 
med et pointtab på 0,7, kørte vi direkte videre til øvelse 8. 
Vi kommer ud i skoven, jeg sætter halsbåndet med 
klokken på og er indstillet på at påbegynde rundering. 
Her tager jeg dog grueligt fejl. 

Jeg bliver informeret om, at vi skal starte med 
pistol-stoppet, førend vi går videre til rundering. 
Jeg forbereder Maja på, hvad der skal ske og hun er helt 
klar på opgaven. Hun laver et rigtig fint stop, desværre 
er hun lidt “kørt op” så hendes ører fungerer ikke i første 
omgang. 

Det resulterede i et pointtab på 1,6 på grund af ekstra 
kommandoer. 
Efter stoppet går vi direkte videre til rundering. 
Vi starter runderingen op, og det går rigtig fint. 
Vi får dækket området fint med mange udslag. 
Maja får færten af noget, løber derud og giver hals. 
Jeg orienterer dommerne om, at min hund har noget. 
Jeg får lov til at løbe derud. Her ser jeg, at Maja har fundet 
en siddende nissepige, der hører julemusik og som har en 
fancy nissehue på, der kan vippe fra side til side. 
Det går rigtig fint, selvom vi ikke har øvet på figuranter 
med bevægelig hovedbeklædning før. 

Maja gjorde det hun skulle, og jeg husker også min del 
med visitering osv., så vi får fuldt hus i rundering. 
Jeg kan dog godt forstå, at flere af hundene kiggede en 
ekstra gang, da de så figuranten.

Efter rundering kører vi ud på spormarken. 
Det var en græsmark, som var lidt våd. Det går fint derud 
af i et S og vi får en fin markering på genstanden. 
Genstanden, var i julestemningens ånd, en klementin. 
Vi får fuldt hus i øvelse 7. 
Efter sporet kører vi tilbage på lydighedspladsen, hvor 
sidste øvelse skal foregå. 
Det er øvelse 9, stop med stokkeslag. Stoppet går godt 
og Maja holder et fint greb. Hun har desværre ikke fået 
renset ørerne i mellemtiden, så hun hører stadig ikke så 
godt da slip-kommandoen kommer. 
Det resulterede i et pointtab på 2 point. 

Der har vi lidt at arbejde på. Vi ender med et resultat på 
105,7. Ud over at jeg var så heldig at vinde konkurrencen, 
så vandt min holdkammerat og jeg også vandrepokalen 
med til PH Vendelbo. 

En rigtig sjov 
konkurrencedag,som jeg gerne vil rose Brovst 
Politihundeforening for. 

Herudover vil jeg gerne sige tak til mine 
træningskammerater, det er skønt med hjælp og gode in-
put fra jer.

Hilsen
Charlotte og Maja.



område 1

Område 1 7

Charlotte og Maja med 
pokal

Stolt Maja med sin pokal 

Holdet fra Vendelbo Charlotte og Nadia med vandrepokalen

stort tillykke til alle Med resultaterne i Julekon-
kurrencen:
1. Charlotte Svendsen med Maja, Vendelbo 105,7 p
2. Knud Jensen med Kenso, Hjørring 104,1 p
3. Søren Smalbro med Kaya, Brovst  .98,4 p
4. Winnie Vest, Vendelbo   89,3 p
5. Emma Lindgaard med Nala, Dronninglund    86,8 p
6. Anette Broich med Odin, Brovst   84,0 p
7. Nadia Vest, Vendelbo   83,4 p
8. Lone Rosengren, Hjørring   81,5 p
9. Jens Holm, Hjørring    72,0 p
10. Marianne Pedersen med Prima, Dronninglund    64,8 p

dronninglund afdeling
afslutning På hvalPehold
Lørdag den 11. december havde vi afslutning på vores 
hvalpehold. Det var et rigtig dejlig hold, hvor alle hunde 
gerne ville arbejde og de havde næsten samme alder. 

Vi kunne også se fra gang til gang, at hundeførerne trænede 
med deres hunde derhjemme.

Til afslutningen havde vi en lille prøve til dem, så de kunne 
se, hvor langt de var kommet med deres hunde. 
Det blev en rigtig god dag, selv om der var en del sne på 
banen. 
Og et snespor havde de ikke de store problemer med.

Vinderen af konkurrencen blev Jimmi med Delta.



område 1

natøvelse
Fredag den 21. januar havde vi natøvelse, og 
tilrettelæggere var Jette Noes og Nick Jensen. 
Der var tilmeldt 7 hold, hvor et hold består af 2 hunde-
fører med hunde. 

Sådan en natøvelse kræver mange hjælpere, og de kom fra 
egen klub og vores naboklubber – kæmpe stor tak til alle 
hjælpere og tilrettelæggere for en rigtig god aften. 
Og så lidt om øvelserne vi blev udsat for. I næsten alle 
øvelser var det den yngste hund, som skulle på først. 
Og lys skulle bruges mindst mulig.

Øvelse 1 – Autoværksted
1. figurant var gemt i et lokale
2. figurant var gemt i en gl. bil udendørs, sidegenstande 
skruetrækker og bilnøgler
3. figurant med ærme – afståelse

Øvelse 2 – Forfølgelsesspor med skud
Da halvdelen af sporet var gået, var der en dukke, som 
havde brug for førstehjælp.
Da anden halvdel af sporet er gået lyder der et skud og 
figuranten skal fanges.
Genstand på sporet var en patron.

Øvelse 3 – Krybskytter
En bil stikker af i en juletræsplantage, og da bilen næsten 
stopper, hopper der en person ud, og bilen kører lidt 
videre, hvorefter den stopper og føreren stikker af fra bilen.
Et gevær skulle findes.

Øvelse 4 – Pyromanbrand
2 figuranter skal findes. Den ene figurant havde en lighter 
på sig.
Gerningssted med 12 genstande, alle ting som kunne 
henføres til en brand.

Øvelse 5 – Minkhaller
Her skulle findes 2 figuranter og et brækjern. 
Personerne havde stjålet minkskind, som figurant nr. 2 
havde på sig.
Hvis hundeføreren kom forbi den 1. figurant, uden denne 
var fundet, blev hundeføreren slået ned.
Hvis figurant blev fundet var det med, at få våbnet 
(isoleringsrør) med.
Jøsse det var et stort areal.

Øvelse 6 – Markedspladsen
Her skulle findes 1 figurant ude og 1 figurant inde i hallen. 
Figuranterne havde en cola og en blyant som genstand.
Og så skulle der laves lydighed, apport, afdækning og 
halsgivning udenfor.

Konkurrencen blev vundet af Dorthe med Kikka og 
Marianne med Vinder.

Stort tillykke til alle med resultaterne og tak for kampen.

Nr. 1:  Dorthe med Kikka og Marianne med Vinder
Nr. 2:  Pia med Tessa og Flemming med Whoopi
Nr. 3:  Marianne med Prima og Mette med Gipsy
Nr. 4:  Pauline med Vanja og Michael med Bianca
Nr. 5:  Peder med Eddy (hans makker var syg)
Nr. 6:  Sandra med Laban og Brian med Qudo
Nr. 7:  Louise med Dax og Niels med Wendy

Dorthe og Marianne med vandrepokalen





Område 2
Områdeledere

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

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

Områderedaktør - Grethe Schnell
ph2nyt@gmail.com

kære hundevenner
Eftersom jeg ikke havde så meget som et komma på 
skærmen, da jeg skulle starte dette blad op den 21. januar, 
så lykkedes det alligevel- ved gode venners hjælp - at få 
samlet lidt forskelligt stof til dette nummer af Politihun-
den. Det er jo begrænset, hvad der sker i klubberne rundt 
omkring fra jul og til den 21. januar.
Denne gang har jeg sat min egen hund til tasterne, - hidtil 
har det kun været en trussel, men nu blev det så 
virkelighed.

Tak for hjælpen.
De bedste hilsner

Grethe Schnell
Områderedaktør

til nytårskur i randers Ph
af ayo schnell (islandsk fårehund)

Søndag den 23. januar skulle vi alle tre – mig, far og mor 
ud på den sædvanlige søndags luftetur, og i dag så det ud 
som om, at turen ville gå til Nordre Fælled Hundeskov, 
hvor jeg har et masse hundevenner, ”vi” kan sagtens være 
10-15 hundehoveder sådan en søndag.
Men, - men… far glemte at dreje, så vi endte ude ved det 
sted, hvor jeg engang gik til hvalpetræning med min mor. 

Først fik jeg en luftetur i Tuborgskoven, ikke fordi der 
drikkes øller,- men træerne til skoven er for mange år siden 
skænket af Tuborgfonden. 

Vi mødtes på P-pladsen

Så begyndte formand Jens-Henrik at råbe, at nu skulle alle 
hunde ud af bilerne og så var det bare med at komme op 
at sidde, jeg var helt klar.

Luk mig ud!

Ahr, sagde far, det var ikke lige ”os” Jens-Henrik mente. 
Men min mor syntes, at vi skulle være med, det var 
meget længe siden, at min far, havde haft en hund i snor 
i trænings øjemed.
Der var godt nok mange hunde og jeg kendte da også et par 
stykker fra den gang for ca. 5 år siden- de gik der endnu!!

Mig og Sif, vi gik på hvalpehold sammen
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Så vi stillede op på rækken sammen med alle de andre 
langbenede ”hunde”. 

så skal vi i gang

Det gik jo rigtig fint, jeg kunne huske det hele, - men det 
havde nu været rart, hvis den der line kom af. 
Det kom den så ikke.

Torben Støvring, - der er skyld i, at jeg fik min far og mor,
- stod ude midt i det hele.

Tænk, så begyndte han at stå og råbe, at nu skulle vi gå 
til venstre og så til højre og så rundt og så mod hinanden, 
han kunne slet ikke bestemme sig.

Godt jeg havde min far i den anden ende af snoren, så 
vi kunne finde ud af sammen, hvad Torben egentlig nok 
mente. Vi skulle også lave dækøvelsen, her blev min far 
heldigvis ved siden af mig, - man ved aldrig, hvad jeg eller 
de store langbenede hunde kunne finde på.
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Til sidst skulle vi stå i en rundkreds og så sagde Torben, at 
nu skulle vi gi’ hals, så højt vi kunne! Men jeg har strengt 
forbud mod at gø, så jeg blev helt forvirret. 
Jeg ville ikke helt skille mig ud så  jeg kom da også med 
lidt småbjæf. Havde de nu sat et egern eller endnu bedre en 
kat ud på banen, så skulle i høre, så havde jeg fået ”fuldt 
hus” i halsgivning.

Min far og vores nu tidligere kåringsmand Niels Jørgen P. 
blev enige om, at hvis jeg nu bare kunne klare øvelse 11 
(hvordan kommer ned fra ærmet igen?) og halsgivning på 
kommando og så var der lige et par andre ”småting”, -så 
kunne jeg nok godt kåres med lidt held, - men der ville jo 
nok gå nogen tid (år). 

Sidste øvelse var sammen med Tanjas Rocky vi både løb
 og tissede i kor.

Nu blev der tid til afslapning!

Bagefter var der suppe og samvær for de 2-benede i 
klubhuset. 
På hjemvejen blev ”vi” sat af I Støvringgårdskoven og så 
gik far og mig de sidste 4 km hjem til Mellerup. De bedste hundehilsner og mange tak for en dejlig dag

Fra Ayo og hendes far, der nu er støvet af for et helt år igen.
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thisted
det har været svært i en corona-tid…

”Det er længe siden vi har hørt noget fra Thisted” – skrev 
Grethe Schnell – vores kære områderedaktør i Område 2.
Og det har Grethe da fuldstændig ret i. 
Jeg har lige konstateret at Thisted afd. ret faktisk ikke 
har skrevet til Politihunden siden juli 2020 – ja, du læste 
rigtig – juli 2020 – det er halvandet år siden. 
Der er blevet ”rystet” noget ud af ærmet på l
okalredaktøren og at der er i løbet af de halvandet år ikke 
rigtig ”rystet” noget ud af medlemmernes ærmer ej heller 
– så alt i alt er det jo tankevækkende, at vi kan gå sådan 
helt i stå henover en lang corona periode.

Og lidt nyt er der vel altid. Hvis vi starter tilbage i efteråret 
2020, ja, så forsøgte vi, Carsten og jeg, at få Isla trænet op 
til en kåring. Det betød køreture til både Viborg og Skive 
og en tur til Claudia og Morten Bramming, Herning afd. 
og det er jo ikke lige i nabolaget  – for at få noget hjælp 
og træning med bidearbejdet

Selve prøvekåringen bistod Herning med, men ak den 
kære Isla ville ikke slippe ærmet men allerede før da, var 
vi dumpet, da Isla forlod figuranten før tid for at gå på 
plads ved mig – desværre i for stor afstand.

Men så var det jo nemt at træffe beslutningen om, at hun 
skulle pensioneres. Isla fylder 8 år lige om lidt og nyder 
tilværelsen som pensionist, men deltager stadig lidt i 
hyggetræningen – i sporene er hendes helt store 
favoritøvelse.

Hygge på en forårsdag - pensionisthunden/prinsesse Isla og 
”lille” søde Nemo.

bJarne og houston deltog i også i Jysk 
Bjarne og Huston deltog i DM-udtagelsen i 
patruljeklassen i Randers den 30. august og jeg 
overraskede Bjarne ved at køre til Randers og overværede 
hele stævnet. En hyggelig dag hvor vi fik hilst på gode 
venner fra de øvrige klubber. 

Bjarne Gøttrup i samtale med Claus Mortensen og 
Bo Rasmussen efter patruljeudtagelsen efterår 2020.

I efteråret 2020 deltog Bjarne Gøtterup, Carsten og jeg 
selv også i samtræningen mellem klubberne i Viborg, Skive 
og Thisted. En super fin dag på helt nye og sjove arealer 
– nemlig en kæmpe mark med juletræer. 
Og endelig deltog jeg med Isla i Bystævnet for Unghunde 
på Mors; hvor jeg dannede par med Pia fra Herning, som 
havde efterlyst en makker og selvom Isla jo ikke var 
kåret, fik vi lov til at stille til konkurrencen. 
Men det var nu ikke noget at råbe hurra for, da Pia lavede et 
super flot resultat og det kan man ikke sige om Isla og mig. 
Isla havde mange spændende løsninger på de enkelte 
øvelser. Men vi have en go’ og sjov dag omend ventetiden 
på 3 timer til første øvelse var noget lang…. 

Og endeligt så pakkede klubben henover efteråret for 
sidste gang Brygmesterens Julekalender for 
Thisted Bryghus – vi er efterhånden blevet for få og for 
gamle/skadet til at kunne holde til det tunge arbejde, så 
vi ser efter andre indtjeningsmuligheder, engang når vi 
begynder at have lidt lavvande i kassen.

2021 bød ligesom 2020 på afholdelse af 
patruljeoprykningen i april med stor hjælp og assistance 
fra Viborg i form af en altid velorganiseret Holgerd  som 
nu i en årrække har bistået Thisted afd. som tilrettelægger 
og listefører, da vi ikke har kapaciteterne hertil i Thisted 
(læs: ingen dommeruddannede ;0) Men på denne måde 
kan vi også bidrage til afholdelsen af de officielle 
konkurrencer i område 2.
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Julekonkurrencen den 12. december blev med begrænset 
deltagelse, men til stor fornøjelse for tilrettelægger og 
hundeførere, som havde lavet et gerningssted og 
efterfølgende et ”forfølgelsesspor” med ”vejvisning” i 
form af spillekort fra røveriet i den lokale kortklub, hvor 
røveren også havde løsnet skud mod naboer til 
klubhuset. Det skal jo lige nævnes at der fortsat lå sne på 
dette tidspunkt og derfor var det ekstra udfordrende for 
hunde og førere.
En lille gruppe af de mere standhaftige medlemmer har 
holdt træningen i gang i hele 2021 og her i efteråret har der 
været gået en del spor i mørket – som har været en rigtig 
god udfordring for både hunde og førere. Og ellers går 
det med rundering, fremsendelser og lidt lydighed – men 
mon ikke aktivitetsniveauet kommer lidt op her i foråret?
Vi har lidt udfordringer med skovarealer lige nu – da en del 
”vores” skov er fældet til brug for Nationalt Testcenter for 
Store Havvindmøller – men vi arbejder på sagen og håber 
selvfølgelig at vi kan ”beholde” den resterende del…..
Desuden har der været medlemsmøder, bestyrelsesmøde, 
div. afslutninger når corona tillod det og vi glæder os til 
at året kan køre i sin normale gænge igen. Lige om lidt er 
der jo nytårstaffel, områdegeneralforsamling, og 
generalforsamling og foråret er på vej… og dermed igen 
afholdelse af patruljeoprykning for område 2 efter samme 
opskrift som altid! 

grenaa
aften MilJø træning i grenaa Ph
Af Tage Skifter,- foto Bo Johansen

Hver onsdag aften træner vi i Grenaa i Miljø træning. 
Vi mødes på forskellige steder og træner i mørke både 
indendørs og udendørs. Formålet med miljøtræningen er 
at få en hund der med meget selvtillid møder ukendte 
miljøer.

grenaa 
nytårs aPPel

Søndag d. 9. januar var der Nytårsappel og Medlemsmøde 
i Grenaa Afdelingen. 14 hundefører
mødte op til parade på træningspladsen og til det 
efterfølgende medlemsmøde deltog der 20.
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stor succes Med bidetræning i grenaa Ph.
Foto Tage Skifter 

Hver søndag træner op til 15 Hunde på træningspladsen i Grenaa. Hver hund får individuel træning og evalueres af 
bidetræner Bo.
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dM 2022

Så er forberedelserne til årets DM i gang, her ses nogle af 
arrangørerne på vej ind i Fuglsøcentret,  i Ebeltoft.

Styregruppen til DM-2022 var lørdag den 22. januar på 
inspirationstur til Fuglsøcenteret, som er ”vores” sted fra 
den 23. til den 26. september 2022.

Centeret er utroligt smukt beliggende i skøn natur. 
Beliggenheden er en kontrast til sidste års centrale 
placering i Ringsted, men begge beliggenheder 
”kan noget”, og så kan der ikke drages sammenligning. 
På hotellet har vi alt under samme tag, og hovedstandplads 
kun et par hundrede meter fra indkvartering.

Vi føler, vi grundlæggende er kommet godt fra start, og 
turen var både besigtigelse, men i høj grad også en 
brain-storm, som gav yderligere gode input til det videre 
arbejde frem mod at gøre DM-2022 til et forhåbentligt 
fantastisk DM, som gerne skal kunne måle sig med andre 
arrangørers tidligere succeser. 

På billedet ses (fra venstre mod højre) 
kasserer i Aarhus PH, Eva Bang Rasmussen. 
Sekretær i AaPH, Richard Leth. 
Områdeleder sektion 1, Allan Jørgensen. 
Formand i Grenå PH Lene Thomsen. 
Formand i AaPH Peter E, Jensen. 

Billedet er taget af kasserer i GPH, Tage Skifter.

Vi glæder os til at sige VELKOMMEN til DM-2022 i 
september.

 

Bo fik lige et par pletskud i farten
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Områdeledere
SeK. I
Jesper Steffensen - Esbjerg
steffensen99@gmail.com

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

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

aabenraa
Mindeord
gitte borring Würfel

Det er med stor sorg, vi må meddele, at et kært medlem 
Gitte Borring Würfel er sovet ind d. 15.01.22.
Gitte var en ildsjæl der brændte for hundeverdenen både 
i PH, IGP og ikke mindst arbejdet med hundene i deres 
kennel vom Wolfsmoor
Hun var en varm og favnende person, der accepterede 
folks forskelligheder, og altid stod klar til at hjælpe, både 
som træner og med andre gøremål i klubben, man gik 
aldrig forgæves til Gitte. Hun var åben og ærlig, og hendes 
udstråling fik alle til at føle sig godt tilpas i hendes selskab. 
Gitte efterlader et tomrum, der er svær at fylde.
Vi vil savne hendes latter og altid gode humør.

Vores tanker går til hendes mand Finn Würfel og familie.

ære være hendes Minde.

På bestyrelsens vegne
Diana Rasmussen
Dansk Politihundeforening
Aabenraa og Omegns 
afdeling

Fanebærer ved Gittes bisættelse

fotohilsen 
Kweo’s Navajo og Torben Svejstrup fra Horsens har 
indsendt en række billeder fra deres vinter sammen, som 
er gået med bl.a. træning, miljøtræning, en kåring og 
selvfølgelig en masse ture i skoven.
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fra høJavl til sPortModel 

Jeg gik på hvalpehold med vores første schæfer i 1996 
(en brun/sort/stockhåret/udstillingsmodel/højavl, 
kært barn har mange navne). Rico og jeg rendte af med 
pokalen for bedste makkerskab. Nøj, jeg var stolt, min 
første pokal! Planen var, at jeg ville fortsætte efter barsel, 
men måtte desværre sande, at tiden ikke var til det og hey, 
Rico var jo lydig osv.

Da Rico nærmede sig ”den sidste milepæl”, vidste jeg 
bare, at jeg måtte have en ny schæfer. Jeg har aldrig været 
nervøs for at være alene, når manden arbejdede nathold. 
Jeg var tryg ved, at Rico passede på drengene og mig. 
Jeg kunne mærke, at jo ældre Rico blev, jo mere utryg blev 
jeg – det var mig, der hørte de underlige lyde og Rico, der 
snorksov – omvendt verden.
Efter sommerferien i 2008 dukkede han op, Balou den 
fantastiske. En flot fyr med masser af charme, frækhed 
og lækker pels. Ham måtte jeg/vi bare eje! 
Der var ingen tvivl, jeg vidste, hvor jeg ville på hvalpehold 
– i PH Horsens og det kom jeg, endda ved selvsamme 
hvalpetræner, Lone, som i 1996.
Da hvalpeholdet var gennemført, ville vi fortsætte på 
lydighedsholdet. Det var her, jeg, sådan for første gang, 
stødte på de grå schæfere. Jeg var ikke imponeret, jeg var 
nærmest rystet. Rystet over hvor larmende, de var – de 
gøede og gøede – og min Balou sad bare og kiggede. 
Ærligt så tænkte jeg, at havde det været min hund, havde 
jeg ”rykket hovedet af den” eller noget i den stil!
Jeg svor højlydt, at jeg aldrig, som i ALDRIG, skulle have 
en grå schæfer! 

Jeg havde fået blod på tanden for træningen, synes det var 
fantastisk og jeg blev meldt ind i PH. Her blev vi hjulpet 
godt på vej af andre medlemmer. Det lykkedes mig at få 
Balou lokalkåret (han havde jo ingen papirer). Min mand 
synes, at jeg skulle have en schæfer med papirer, som jeg 
kunne træne med og vupti det fik jeg – en med charme, 
lækker pels, fødedygtige hofter, og stiletter – Micadees 
frk. Mica.

Balou og Micadees Frk. Mica

Vi skulle selvfølgelig med på områdets Rømø-tur, nu 
papirerne var i orden. Sandheden er ilde hørt og da jeg fik 
at vide, at Mica aldrig ville ”blive til noget”, så blev jeg 
så umådelig ked af det. Hurra for gode klubkammerater, 
der ”samlede” mig op og heppede på min hund og jeg. 
Det blev lidt ”tungt” at arbejde med Mica, hun var en god 
pige, men det var svært at holde dampen oppe på hende. 
Det var her, jeg begyndte at overveje om en grå kunne 
være en mulighed for mig. Flere klubkammerater havde 
fået gode- og næsten rolige vapsere ud af de grå – kunne 
de, så kunne jeg måske også. 
Flere mente faktisk, at jeg godt kunne håndtere en grå.

Jeg gik stille med dørene, kiggede kenneler, spurgte ind til, 
overvejede 37 gange mere osv. og nåede frem til, at når 
jeg en gang skulle have ny hund, ville jeg seriøst overveje 
en grå. 

I marts 2020 måtte vi så sige farvel til Mica. Balou gjorde 
ikke meget væsen af sig længere, så ”kiggeriet” på 
kenneler tog til. Jeg faldt for nogle stykker, særligt en og 
jeg endte med at bestille en hvalp, før den overhovedet 
var undfanget. 
Det var der så ingen, der vidste.
Jeg løftede først sløret efter fødslen. 

Jeg glædede mig helt sindssygt til, at jeg, den 20. august 
2020, kunne hente min nye hund hjem, en lille grå 
(orange) tæve, Weedfalds Jollie Jumper.

Lille Jollie
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Hun var skøn, jeg var glad. Balou var træt, hun kunne jo 
ikke lade den aldrene herre være. Den første nat skulle hun 
putte i en flyttekasse ved siden af min seng…. 
Der startede det….. hun hoppede op af den, som var det 
den nemmeste ting i hele den store verden! 

Da der var gået 14 dage, tog jeg mig til hovedet og tænkte: 
”Hvad er det dog, du har rodet dig ud i fru Sild?! 
Er du overhovedet sikker på, at det er det rigtige? ”  
Og NEJ jeg var ikke sikker, tværtimod! 
Hun var en tasmansk djævle med MEGET skarpe tænder, 
som jeg følte ALTID skulle sidde i mig! 

Jeg har fra Day One sagt, at jeg ikke vil have en hund, der 
render på væggene, at så måtte tingene hellere tage lidt 
længere tid. Hun skulle have roen med.
Træningen har været- og er fortsat spændende og 
udfordrende. Jeg nyder samarbejdet og træningen med 
min hund. Vi er fælles om at arbejde hen mod en kåring, 
fælles om at tingene lykkedes.

Jollie er 1,7 år og ved I hvad? Jeg er den lykkelige ejer 
af en grå schæfer! Hun gør mig SÅ glad, hun er min lille 
”efternøler”, mors pige har fået en helt ny betydning. 
Alt det jeg havde svoret, at en hund hos mig aldrig ville 
få lov til osv., tjaaa….. hvad skal jeg sige? 

Hun har taget mig med storm.

Glæder mig, til vi ses
 derude.
De bedste hilsner 

Charlotte Sild – Horsens

Efternøler, Mors pige, 
Jollie – Ja kært barn har jo mange navne. 

steMMingsbilleder fra Januar træning i horsens
- Indsendt af Charlotte Sild
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billund - kåringer

D. 29/12-2021 havde vi to hundefører til kåring – stort 
tillykke til dem begge med de flotte resultater.
Kasper Andersen med Møllers Carma 104,9 point
Johanne Kolbæk Møller med Smedebakkens Wanja 105,3 
point
Det bliver spændende at følge jer.

/Bestyrelsen, Billund PH

De nykårede fra Billund

var det scenen til en gyserfilM eller var vi På veJ til 
kåring?

Da jeg i sommers begyndte at træne med min altid sorte 
skygge – da havde jeg ikke drømt om at vi knap et halvt 
år senere ville være på vej til Aabenraa for at se hvad 
resultatet af alle vores dejlige timers træning ville blive. 
Jeg havde heller ikke regnet med at efteråret skulle byde 
på en ny træningsmakker som også var på vej mod kåring 
med hans hund – endda samme dag som os.

Inden da havde vi i starten af december været til 
prøvekåring hvor vi fik ”grønt lys” til at stille til kåring. 
Naturligvis fik vores træning makker også grønt lys til 
at stille til kåring med hans hund. Fedt – så kunne vores 
drøm om at kunne følges ad til kåring blive en realitet og 
en fed oplevelse sammen.
Som oftest her i landet klager vi over at der ikke er sne 
til jul og når der så er sne – så er det også lidt ubelejligt. 
Kåringen var bestilt til d. 28. december, men grundet sne 
og frost var der megen usikkerhed om kåringen kunne 
blive til noget. Kåring om onsdagen blev aflyst og da der 
fortsat lå en del sne og det endnu var frostvejr – syntes 
udsigten til at kåringen blot kunne flyttes til dagen efter 
noget usikker. Med dette i tankerne, pakkede jeg bilen om 
tirsdagen og kørte til Fyn for at træne med et par gode 
kammerater.

Kl. 16:20 efter en god lang og kold træningsdag på Fyn 
tikkede der en besked ind fra kåringsmanden ” Vi afholder 
kåring i morgen. Vi ses kl. 9:00”
Bilen blev pakket tidligt om morgenen og der blev skåret 
godbidder ud af de bedste partypølser oppe fra 
købmanden. Nu skulle vi på tur ned i det sønderjyske og 
forhåbentlig tage to kåringer med hjem, én til vores 
træningsmakker og hans hund Carma og én til Wanja 
og mig.

Da GPS’en sagde 200 meter til ankomst, var det som at 
køre ind på scenen til en gyserfilm. Det var tåget/diset, 
endnu ikke helt lyst og det var stadig frostvejr. 
Vi var 3 som stillede til kåring, Wanja og jeg fik start nr. 2.

”Startskuddet” lød og så var vi i gang. Start med spor! 
Da vi kom afsted ud af sporet og Wanja lagde sig flot ved 
genstanden tænkte jeg ”så er vi i gang”. Efter spor skulle 
vi på rundering – en af favoritøvelserne, for den lille sorte 
elsker rundering. Men dog alligevel med en lille frygt for 
at Wanja kunne finde på at gå fra figuranten – i træning 
havde hun pludselig gjort det et par gange. 
Heldigvis blev min frygt gjort til skamme og hun holdt 
fint øje med at Henrik (figuranten) ikke kunne stikke af.

Herefter gik turen til Aabenraas klubhus hvor vi skulle 
igennem lydighed og stop. Nu havde vi pludselig udsigt 
til de 2 øvelser jeg var mest bekymret for. 
For ingen hemmelighed, at det har holdt hårdt med 
afdækningen. Vi vidste også på forhånd, at apporten ville 
komme til at koste lidt.
Heldigvis er lydighed en af de øvelser vi virkelig godt kan 
lide. Med line og uden line – det gik fint og det føltes godt 
mens vi gik det. 
Så blev det tid til den berygtede apport øvelse og som 
forventet ville Wanja da lige ofre ikke bare ét point men 
hele to point på at løbe meget stolt forbi mig med apporten 
inden hun ville komme ind 
med den. 2 plads 
kommandoer fattigere – øv 
– havde kun regnet med at 
det skulle koste én. 

Til gengæld blev 
afdækningen en billig 
omgang da hun blev 
liggende. Halsgivning og 
spring gik fint.

På banen i lydighedsøvelserne
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Puha -så vidste vi at vi nok 
skulle nå i mål. 
Stop er altid en oplevelse 
og nok noget de fleste af os 
syntes er fedt. 

De gik som forventet fint. 
Stop var de sidste to øvelser 
i dagens program og det var 
en fed oplevelse at gå ud af 
banen mens tilskuerne 
klappede. 

Jeg fik helt kuldegysninger 
da folk begyndte at klappe. 
     Fra dagens sidste øvelse

Da vi alle 3 var kommet igennem hele programmet var 
det blevet tid til at få udløst spændingen.

Tror både Kasper og jeg var sikre på at vi nok skulle have 
klaret dagens udfordringer – men som alle ved ”mange 
bække små....” man kunne jo have smidt lidt hist og pist. 

Men det viste sig at både vi og Kasper med Carma havde 
klaret os ganske fint og vi kørte ydmyg, stolte og tilfredse 
hjem fra Aabenraa. Det var ikke en gyserfilm vi deltog 
i – men en helt igennem fed dag.

Tusinde tak til kåringsmand, kåringsfigurant, tak til dem 
der mødte op og heppede og tak til Aabenraa for god 
forplejning.

Tak til dem der har hjulpet i min træning.
Kæmpe tak til Kasper for at være den bedste ven og 
træningsmakker. 

Og kæmpe tak til Niels – tak for al din hjælp med træning, 
gode råd, lidt skæld ud, for at du udfordrer mig og for 
troen på mig og den sorte.

En kåring rigere og klar på flere eventyr med min altid 
sorte skygge.
Hilsen

Johanne Kolbæk Møller - Billund 

 Hesselballe Frej (Bob) og 
figurant Finn Würfel

Hesselballe Frej (Bob) følger 
Finn til dørs

Møllers Karma til bidetræning.  - Figurant Finn Würfel, 
hundefører Charlotte Wind 
Sild med Weedfalds Jollie, 

Horsens.

en vinteraften Med bidetræning
Indsendt af Marianne Baden 

Torsdag aften, bidetræning for konkurrencehundene i Aabenraa. 
Der bliver arbejdet for sagen så både hunde og figuranter fik varmen.
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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

nakskov afdeling

Så startede vi efter jul og nytår, med en gang walk & talk. 
Der var et godt frem møde. Super hyggelig dag i hyggeligt 
selskab. 

Skrevet af Denise Hansen 
Billeder taget af Birthe Toft
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holbæk afdeling

“PH Holbæk afdeling afholdt i år en fælles nytårstræning, 
hvor vi havde lejet os ind hos Mandsholm Hundemotion i 
Tølløse. Der var stor tilslutning til træningen med 
deltagelse af 15 glade hundeførere og deres hunde.

Vi havde en hyggelig formiddag, hvor der blev trænet spor, 
gerningssted, rundering og lydighed på Mandsholms 
arealer og i deres træningshal. 
Efter endt træning ønskede vi hinanden godt nytår med 
et lille glas cava og et stykke kransekage.

Vi havde alle en hyggelig formiddag sammen med 
klubkammerater og hunde, og træningen vil helt sikkert 
blive gentaget til næste år.

Godt nytår til alle ønskes I af PH Holbæk afdeling

Maribo afdeling
træningsdag for ukårede hunde
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Lørdag d. 22. januar 2022 var Maribo PH vært ved en 
træningsdag for ukårede hunde.

Vi mødtes på ”Margrete skolen” kl. 8.00. Her startede vi 
m ed morgenkaffe, en masse hyggesludder og snak, noget 
der har manglet lidt under Corona epidemien. 
Corona satte da også sit præg på dagen, da der jo var 
lidt frafald og el del grå hår til Svend Erik med hensyn til 
planlægningen.

Der var tre standpladser. 2 i skoven, hvor der blev arbejdet 
med rundering. I det ene skovstykke styrede Henrik og 
Karina slagets gang. Her deltog jeg med Buddy. 
Vi havde en lidt kold start, men meget hyggelig og lærerig 
formiddag, hvor vi havde et lille men målrettet hold. 
Derfor fik vi flere ture i skoven og som tiden gik, fik vi 
varmen. 

Det 2. skovstykke blev styret af Carsten og Kjeld og hvis 
jeg kender dem ret har de også udsat kursisterne for sjov 
og effektiv træning.

Bidarbejdet foregik på Anker Jørgensens vej ”Masten. 
Her var Torben, Henrik og Claus kravlet i bidebukserne 
eller hvad det nu hedder og Steen var ifølge ham selv 
hjernen bag. Han var god til at komme med brugbare råd. 
Jeg følte mig en del klogere da jeg gik derfra. 

Jeg takker for en dejlig dag. 

Vi havde haft planer om lidt apportering i skoven, men 
det var blevet glemt, så dem der syntes de havde brug for 
det, fik Carsten til at give lidt gode råd, da vi kom tilbage 
på skolen og der var 4-5 hunde igennem. 

Jeg lærte en masse, jeg havde haft en mistanke om og det 
blev bekræftet, at det er mor der er dum og ikke Buddy. 

Dagen igennem var vi velsignet med alletiders madhold. 
Johnny styrede holdet, der ud over ham selv bestod af 
Heidi, Allan og Søren. 

Tusind tak for mad. 

Til sidst men ikke mindst, stor tak til Svend Erik for 
initiativ og planlægning af dagen og tak til instruktører 
og deltagere. 

Tusind tak for en dejlig dag.

Pia Lützhøft og Buddy

næstved afdeling
generalforsaMling

Den 26. januar blev der afholdt generalforsamling i 
Næstved PH. Grundet corona afholdt vi dette i det i et stort 
lokale i Næstved hallerne. Så der var god plads til os alle.

Generalforsamling i Næstvedhallernes lokaler. 
Der var god plads til os.

Generalforsamling

Ved dette års generalforsamling havde Jesper Kragh 
Hansen valgt ikke at genopstille. Så der skulle vælges en 
ny ind i bestyrelsen. 

Bestyrelsen er blevet som følger:

Formand  Tina Kværnø
Næstformand  Leo Sørensen
Kasserer  Jacob Kværnø
Bestyrelsesmedlem  Henrik Gehlert
Bestyrelsesmedlem  Lisbeth Jensen
Suppleanter: Morten Skou og Karina Jensen
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Jesper Kragh Hansen og Leo Sørensen fik overrakt blomster og 
vin og tak for deres arbejde i bestyrelsen gennem flere år. 

Som det sidste punkt under 
generalforsamlingens 
eventuelt, blev der 
traditionen tro uddelt 
Frederik Dahlman’s 
ærespræmie. 
Dahlman’s ærespræmie, i 
daglig tale ”Køteren”, går 
til en person som i årets løb 
har gjort et stort arbejde for 
foreningen, den tilfaldt i år 
Anette Johansen.

forMandsMøde d. 3. februar i næstved Ph

Torsdag d. 3. februar afholdt området formandsmøde i 
Næstved PH. Vi havde en god aften med rigtig gode drøf-
telser om hvad der rør sig i området og hvad der skal ske.

Med områdeleder Ulla Petersen for bordenden, 
blev formandsmødet afholdt. 

Næsten alle klubbers formænd var til stede.

standPunktsPrøve 
Lørdag d. 5. februar stillede 6 hundefører op med deres 
hunde til standpunktsprøve. 

Helle Bejrholm og Jesper Kragh Hansen var dommere/
tilrettelæggere af dagen. 

Helle og Jesper knokler med at tælle resultater sammen. 

Anette Johansen med Frederik 
Dahlman´s ærespræmie
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resultaterne blev soM følger:

Lyal Dumlu og Nirvana vom der Gewürzweise 105,4 point 
(bestået)
Bodil Hansen og Fuglsangs Celina   95,4 point 
(ikke bestået)
Mogens Borkfelt og Møllers Figo   80,8 point 
(ikke bestået)
Benny Petersen og Møllers Fenja   73,2 point 
(ikke bestået)
Kim Jensen og Nico vom Rehwinkel   71,5 point 
(ikke bestået)
Jan Jensen og Møllers Gonzo   63,7 point 
(ikke bestået)

Fra venstre: Kim Jensen og Nico vom Rehwinkel, Lyal Dumlu og 
Nirvana vom der Gewürzweise og Benny Petersen 

og Møllers Fenja

Fra venstre Mogens Borkfelt og Møllers Figo og Bodil Hansen og 
Fuglsangs Celina

nykøbing afdeling
kåring Martin & el-blans Wilde (blondi) d. 6-2-22 Ph 
nykøbing f 
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Lysten til kåringen da man åbnede øjnene om morgenen 
og hørte hvor meget det regnede udenfor, var ikke særlig 
stor må man indrømme. Heldigvis blev det tørvejr da vi 
ankom i klubben, solen viste sig endda i løbet af dagen. 

Vi startede med morgenmad i klubben, så hyggeligt. 

Først var det rundering. En lidt nervøs hundefører, fin 
rundering med lidt skønhedsfejl der hang sammen med 
nervøsiteten. Blondi gjorde det hun skulle, super flot 
bevogtning. 

Bagefter var det tid til sporet. Sporet var den øvelse Martin 
var mest nervøs for, da der forinden havde været føre fejl, 
som han havde lært af.  Blondi var 100 % på og gik sporet 
til ug, der var ikke en finger at sætte på noget. 
Meget stolt og tilfreds hundefører.

Ankommet til klubben igen og i gang med lydigheden. 
Blondi var på og ville bare gerne arbejde, super fin 
lydighed, lidt skønhedsfejl men ikke mere end det. 

Apporten gik som den skulle, der var en lille skævtsidning 
men Martin var tilfreds med øvelsen, så ved man hvad 
man skal arbejde med i fremtiden. 

Springet klarede Blondi super godt, igen var Martin 
tilfreds. 

Afdækningen var fin, Blondi lå fint og meget tålmodig. 

Da alle sammens stopure viste at tiden var gået, var 
Blondi’s stopur også gået så dommeren var ikke hurtig 
nok ifølge Blondi. Hun skulle altså bare tilbage til hendes 
far efter præcis 2 min. Så der var lidt minus på kontoen, 
ellers rigtig fin afdækning. 

Sidste øvelse var stoppene, fuld fart på Blondi op imod 
figuranten, lidt tænkende over at det var en ny og 
fremmed figurant ved bid. 
Men da hun havde fat i ærmet, ja så havde hun altså fat, 
super flot slip og fin passiv, flot arbejde fra Blondi. 

Blondi fik meget ros af dommeren, meget afbalanceret og 
rolig hund, et godt makkerpar ifølge dommeren. 

Blondi scorede i alt 104,6 point. 

Alt i alt super hyggelig dag, god stemning, støtte og 
opbakning fra medlemmer fra klubben, sød og behagelig 
dommer og figurant. 
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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

debutantkonkurrence i skovbo

Hos Skovbo afdeling er der tradition for, at man den første 
weekend i januar måned, afholder en konkurrence for de 
hunde der er rykket op i en ny klasse. 
Debutantkonkurrencen stammer helt tilbage fra 1987, 
hvor man første gang afholdte denne konkurrence. 

Konkurrencen har til hensigt at ruste hundeførerne til den 
nye klasse, og lade dem møde de nye udfordringer som 
kan dukke op i den pågældende klasse. 
Normalvis er det kun debutanter som kan stille op, men 
i år blev der gjort en undtagelse. 

Kun én enkelt debutant havde meldt sig til 
konkurrencen, og da ingen nye vinderhunde fra hele 
Sjælland kunne komme denne dag blev Rene og Harvey 
tilbudt en konkurrence til trods for de er i 
kriminalklassen. Det spillede dog ingen rolle, for de var 
rigtig gode konkurrenter.  

Årets konkurrence blev afholdt lørdag d. 8. januar. 
Jeg tør godt sige, at vejret den dag er noget er det værste 
jeg selv har oplevet som hundefører. 

Snevejr er normalvis hyggeligt, men det blev lige lidt meget. 
Da jeg selv startede min rundering var der ingen sne, men 
da jeg var ca. halvvejs var skoven fuldstændig hvid – så 
hurtigt faldt sneen. Og ude på sporet var det ekstremt 
koldt med meget kold og hård vind + sne. 

Om vejret havde en indflydelse på sporets resultater tør 
ikke siges, men det ene blev lagt før snevejr og gået med 
snedække mens det andet blev lagt under snevejr og gået 
med næsten bortsmeltet sne. 

Der kom flere kombinerede øvelser med felt på sporet, og 
øvelse 10 midt i runderingen.

resultaterne blev: 
NR. 1: René Bo Lindhardt og Amager´s Harvey med 195,7 p.
NR: 2: Line Holm Hels og Amager´s Qvalli (Luna) med 161,6 p.

En ekstra stor tak skal lyde til dagens dommere, figuranter, kantine samt tilskuere for at komme ud i det meget kolde 
og våde vejr!!
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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




