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leder

søg – og du skal 
finde
 
Ovenstående er et citat fra 
Matthæusevangeliet, som 
understreger, at den, som 
har den rette tro, 
kompetencer og viden, 
deler ud af de materielle 
goder. Det er netop, hvad 
vi løbende oplever, når vi 
stiller os til rådighed for 
borgerne omkring os. 

Jeg tror, at vi alle kender den specielle følelse det er, at besidde 
genstande med en vis affektionsværdi. 
Alene fordi vi ofte anvender udtrykket, når vi har overtaget 
eller købt en genstand, som vi synes har en stor betydning for 
en selv. Affektionsværdi er i henhold til Den Store Danske en 
juridisk betegnelse for interesse, der knytter sig til en ting, 
men som ikke giver sig udslag i genstandenes værdi i handel 
og vandel, og af samme grund ydes der ved beskadigelse eller 
bortkomst ikke erstatning for affektionsværdien, men alene 
den reelle værdi, genstanden har.
 
Har man prøvet at miste en genstand med affektionsværdi 
finder man også ud af, at erstatning og penge ikke kan fjerne 
følelsen af at have mistet, og derfor skal vi aldrig underkende 
vigtigheden af, at arbejde med at få genstanden tilbage frem 
for at få den erstattet. 
Det er derfor varm læsning, når man i denne udgave af vort 
blad kan læse, hvordan ”Folmer” blev sendt ud og lede efter 
et tabt guldarmbånd med stor affektionsværdi. 
Et armbånd der desuden var blevet tabt af en brud i 
forbindelse med hendes bryllup. Hvor er det dejligt, at vi stiller 
os til rådighed for sådanne opgaver, når vi nu alligevel træner 
vores hunde til at blive dygtige til at finde genstande, som man 
ellers ikke ville få øje på. Hvor er det også dejligt, at
 muligheden for at kontakte os er kendt langt ud over vores 
forenings grænser. Det betyder, at vi kan noget, og at borgere 
ude i landet værdsætter os. Alene det er en anerkendelse, som 
vi godt kan tage til os. Det er ikke kun guldarmbånd, der er 
blevet ledt efter af vores hunde. ”Messi” var ude at lede efter 
et høreapparat, der var blevet tabt. Det har nok en anden slags 
værdi, og historien melder ikke noget om, hvorvidt det var 
konen eller manden, der havde anmodet om hjælpen.
 
Da I jo sidder med oktober-bladet i hånden, er der selvsagt en 
lang række beskrivelser af udtagelseskonkurrencerne til dette 
års DM, der netop har været afholdt ved Fuglsøcentret i Mols 
Bjerge. Resultaterne af udtagelseskonkurrencerne har været 
gode, og man fornemmer i såvel billede som tekst en vis stolthed 
over de fine resultater. 

I kan også læse en artikel om, hvordan Julie siden 2019 har 
kæmpet med at kvalificere sig til DM. En periode med hård 
og målrettet træning, der meget gerne skulle udmønte sig i en 
udtagelse. Hvordan det gik Julie, kan I læse mere om i artiklen.
 
Mens nogle forbereder sig på DM, er der andre medlemmer, 
der netop har deltaget i deres første konkurrence. 
En af dem er Sara, der stillede til sin første konkurrence 
sammen med 3 andre ekvipager. En ting er løbende at 
gennemføre øvelserne og få tilbagemeldingen fra dommerne 
– noget helt andet er at skabe fornemmelsen af, hvordan man 
klarer sig i forhold til de andre. 
Man kan godt lægge sine egne points sammen og skabe sig 
billedet af, om det gik godt, nogenlunde eller dårligt for én, men 
når man nu er blevet et konkurrencemenneske er det mindst 
ligeså interessant at vide, hvordan de andre klarede sig. 
Der var ”svipsere” hos Sara, men hvordan konkurrencen 
forløb, fremgår af hendes artikel. 
Andre gennemfører aktiviteter for personer uden for 
foreningen. Som jeg tidligere har omtalt, er det en god idé at 
promovere vores forening og forsøge at gøre andre interesseret 
i vores forenings aktiviteter allerede fra barns ben. 
I Roskildeafdelingen har man gennemført ”Politihundefører 
for en dag” for skoleelever i 5. – 10. klasse, der kunne deltage 
i dagen med hvilken race for hund, de nu en gang besad. 
Her fik de stor indsigt i vores allervigtigste aktivitet – hunde-
træningen, men også i den næst vigtigste. 

Hvad den er, er jeg sikker på I selv kan gætte jer frem til, når 
I læser artiklen, men jeg er ikke selv i tvivl. 
Alle artiklerne er som sædvanligt fulgt af en række gode 
billeder fra konkurrencer, bidetræning og plejehjemsbesøg mv.
 
Vi er på vej ind i efteråret, og den koldere tid er ved at sætte 
ind. Mange af jer har allerede oplevet både regn og blæst i 
forbindelse med udtagelseskonkurrencerne til DM, og man 
kan undre sig over, hvordan man i et så lille land som Danmark 
kan opleve så forskelligt vejrlig på samme dag. 
Heldigvis har det ikke afgørende betydning for vores lyst og 
vilje til at træne og konkurrere, og jeg ønsker jer derfor alle 
god vind med den fortsatte træning, konkurrencerne og det 
gode sociale sammenhold. Skulle der komme en enkelt eller to 
henvendelser fra borgere, der har mistet genstande, håber jeg, 
at vi fortsat sætter vores hundefaglige dygtighed til rådighed. 
Det har alle muligheder for både at gøre os selv og borgeren 
glad.
 
Lars Bræmhøj
Formand.
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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:
Crympe Knald på Kenzo

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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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

oMrådeturnering for kriMinal- og 
vinderhunde
Søndag den 7. august blev områdeturneringen for 
kriminal- og vinderhunde afholdt i PH Dronninglund med 
Jette Noes, som tilrettelægger. J
ette havde lavet en rigtig fin konkurrence, hvor bl.a. 
genstandene på spor, felt, rundering og apport kunne 
henføres til et smedeværksted. 

Felt og spor var en kombi, dvs. vi startede med ½ felt, 
hvorfra sporet gik ud og et ½ halvt felt midt på sporet, 
og vi skulle selv holde styr på tiden. 
Udfordringen var at sporet gik tilbage fra 2. felt.

øvelse 9 og 10 var også en koMbi. 
Vi startede med rundering, hvor der var en nedgravet 
næsten på baglinjen. Da vi var kommet et stykke ind i 
arealet lød et skud, og øvelse 10 var i gang. 

Efter øvelse 10 fortsatte runderingen, ja og der var mega 
langt til den næste genstand, og herefter over i et nyt areal, 
hvor den 3. genstand var næsten ved slutningen af 
runderingsbanen, og 4. genstand en gående figurant til 
slut.
De sidste øvelser blev taget i omvendt rækkefølge nemlig 
11, 6, 5, 4, 3, 2 og 1.

stort tillykke til de 7 hundefører og deres hunde.

1. Henrik Buchardt 
 med Schæfergaarden Aslan, Brovst 224,4 p

2. Mette Thomsen 
 med Møllers Gipsy, Dronninglund 206,5 p

3. Pia Lund Klitgaard 
 med Møllers Tessa, Dronninglund 195,9 p

4. Birger Christensen 
 med Møllers Unni, Vendelbo  180,8 p

5. Heidi Søndergaard 
 med Møllers Nabiha, Brovst  165,6 p

6. Pauline Johansen 
 med Møllers Vanja, Dronninglund 164,0 p

7. Marianne Bredevang 
 med Møllers Vinder, Dronninglund 153,9 p

Fra venstre: Henrik/Aslan, Mette/Gipsy, Pia/Tessa, Birger/Unni, 
Heidi/Nabiha, Pauline/Vanja, Marianne/Vinder
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Område 1 7

udtagelser
Så har der været udtagelser til DM 2022. 
Det var 3 godt tilrettelagte udtagelser, og tilrettelæggerne 
havde fundet rigtig gode arealer, så de blev afviklet i 
fineste stil. 
Stort tillykke og pøj pøj til de 9 hundefører og deres hunde, 
som skal til DM.

de 9 hundefører er:

Patruljeklassen:
Britt Boholt med Schæferhaven Donna, Vendelbo 
Brian Kronborg med Glarbo Qudo, Dronninglund 
Hans Jørn Bentsen med Dobergaarden Forever Lafiet, Vendelbo

kriMinalklassen:
Marianne Bredevang med Møllers Vinder, Dronninglund
Pauline Johansen med Møllers Vanja, Dronninglund

vinderklassen:
Mette Thomsen med Møllers Gipsy, Dronninglund 
Pia Lund Klitgaard med Møllers Tessa, Dronninglund
John Hansen med Hesselballe Eiko, Brovst 
Henrik Buchardt med Schæfergaarden Aslan, Brovst

udtagelse i vinderklassen

Søndag den 28. august blev udtagelsen i Vinderklassen 
afholdt i PH Brovst med deltagelse af 5 hundefører med 
deres hunde.
Jøren Knudsen var tilrettelægger og Claus Sørensen var 
overdommer.

stort tillykke Med resultatet til alle:
1. Mette Thomsen 
 med Møllers Gipsy, Dronninglund 223,0 p

2. Pia Lund Klitgaard 
 med Møllers Tessa, Dronninglund 219,0 p

3. John Hansen 
 med Hesselballe Eiko, Brovst 218,5 p

4. Henrik Buchardt 
 med Schæfergaarden Aslan, Brovst 218,0 p

5. Heidi Søndergaard 
 med Møllers Nabiha, Brovst  206,0 p

Mette modtager pokal for 1. pladsen

Pia modtager pokal for 2. pladsen

John og Eiko – cykeløvelsen
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John og Eiko – spring

Mette og Gipsy – afdækning

udtagelse i kriMinalklassen
Lørdag den 27. august blev udtagelsen i Kriminalklassen 
afholdt i PH Vendelbo med deltagelse af 4 hundefører 
med deres hunde.
Johnny Nielsen var tilrettelægger og Minna Pedersen var 
overdommer.

stort tillykke Med resultatet til alle:
1. Marianne Bredevang 
 med Møllers Vinder, Dronninglund 207,5 p

2. Pauline Johansen 
 med Møllers Vanja, Dronninglund 201,7 p

3. Birger Christensen 
 med Møllers Unni, Vendelbo  172,2 p

4. Jan Bredevang 
 med Møllers Trump, Dronninglund 165,5 p

Pauline og Vanja, Marianne og Vinder kvalificerede sig 
til DM

Marianne modtager pokal for 1. pladsen

Pauline modtager pokal for 2. pladsen

Fra højre: Marianne/Vinder, Pauline/Vanja, Birger/Unni, 
Jan/Trump
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Område 1 9

udtagelse i Patruljeklassen
Søndag den 4. september blev udtagelsen i Patruljeklassen 
afholdt i PH Dronninglund med deltagelse af 9 hundefører 
og deres hunde.
Jan Bredevang var tilrettelægger og Henriette Aarhus var 
overdommer.

stort tillykke Med resultatet til alle:
1. Britt Boholt 
 med Schæferhaven Donna, Vendelbo 227,7 p

2. Merete Hansen 
 med Hesselballe Gilla, Brovst 218,0 p

3. Brian Kronborg 
 med Glarbo Qudo, Dronninglund 217,5 p

4. Hans Jørn Bentsen 
 med Dobergaarden Forever Lafiet, Vendelbo 217,3 p

5. Jesper Andersen 
 med Working Malinois Boss, Hjørring 207,2 p

6. Kent Larsen 
 med Smedebakkens Spacey, Hjørring 198,9 p

7. Anne Marie Pedersen 
 med Team Englunds Hiba, Vendelbo 197,3 p

8. Anne Kjærsgaard 
 med Team Englunds Gabby, Vendelbo 193,6 p

9. Bettina Pedersen 
 med Møllers Nina, Dronninglund 180,5 p

Hans Jørn og Lafiet, Brian og Qudo, Britt og Donna 
kvalificerede sig til DM

Britt modtager pokal for 1. pladsen

Merete modtager pokal for 2. pladsen

Brian modtager pokal for 3. pladsen

Fra venstre: Britt/Donna, Merete/Gilla, Brian/Qudo, 
Hans Jørn/Lafiet, Jesper/Boss, Kent/Spacey, Anne Marie/Hiba, 

Anne/Gabby, Bettina/Nina
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Niels Jensen – dommer på felt

Anne og Gabby på felt

Kent og Spacey på felt

Merete og Gilla – genstand fundet på felt
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Jesper og Boss

Brian og Qudo klar til lydighed

Merete og Gilla

Kent og Spacey

Bettina og Nina

Britt og Donna klar til afdækning







Område 2
Områdeledere

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

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

Områderedaktør - Grethe Schnell
ph2nyt@gmail.com

randers
bidedag i randers Ph. - for kategorien hvalPe til 
Patrulje
aF Tanja henseL oLesen

Søndag den 21. august havde aktivitetsudvalget 
arrangeret bidetræning med David Mach som instruktør.
Dagen handlede om teori, såsom sanser, drifter, god og 
dårlig stress, nelønning m.v.
Vi havde en meget lærerig dag, hvor både hunde og deres 
førere fik en masse nye ting med sig hjem til videre brug.
Tak til David for at bruge en søndag på os
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grenå
åbent hus i grenaa Ph Med tilMelding til nye hold.
aF Tage skiFTer

Ved hver sæsonstart holder Grenaa PH Åbent Hus med 
opvisning så kommende hundeførere kan se, hvad PH 
programmet indeholder.

Hundeførerne viste også de færdige PH øvelser

Næstformand Leif bød velkommen og adfærdskonsulent 
Susanne, som også underviser på Hvalpemotivation, stod 
for præsentation af opvisningen og forklarede de enkelte 
øvelser for publikum.

Irina viser en øvelse med skål og ske mens Susanne fortæller om 
de enkelte øvelser på Hvalpemotivations holdet og på 

Lydighedsholdet.

Som et ekstra tilbud, der findes i Grenaa PH, blev der også 
vist en gennemgang af en bane til Rally Lydighed.
Begge hold blev fyldt op med nye hundeførere, som fik 
udleveret en lektionsplan for hele sæsonen.

Åbent Hus blev afsluttet med kaffe, hvor de ny tilmeldte 
kunne stille spørgsmål til programmet.
 

udtagelser i oMråde 2
vinderklassen 2022

Vinder  Henrik Andersen, Viborg Afd. med 
Crymoe Bedste snothvalp 190,1

kriMinalklassen 2022

Vinder Claus Holm Sørensen, Silkeborg Afd. 
med Argi, 188,2 p. (arkivfoto)
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Patruljeklassen 2022

Nr. 1 Knud Nielsen og Team Englund’s Nala (Nala),
 Viborg Afd. 227,0 point

Nr. 2 Simon Saugmann Emborg og Møllers Wega (Luna), 
Viborg Afd. 226,3 point

Nr. 3 Rita Andersen og Team Englund’s Qimmi (Qimmi), 
Odder Afd. 208,2 point

Nr. 4 Jens Henrik Haagensen og Crympe Frække Frederik 
(Frække), Randers Afd. 207,3 point

Nr. 5 Jim Dons Thrane og Hulgaard’s Theo (Theo), 
Grenå Afd.  199,0 point
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Område 2 17

så tæt På og alligevel så langt fra 
aF juLie B. BirkeFeLdT, siLkeBorg Ph 

Team Otkjær’s Ezzi og jeg stillede i dag til vores anden 
DM udtagelse, på Mors, i område 2. 
Da vi startede som makkerpar for 6 år siden var målet blot 
en kåring, men siden vi blev kåret har det givet mulighed 
og blod på tanden for at deltage i konkurrencer. 
Vi har været igennem nogle konkurrencer nu og det har 
gået meget blandet. 
Men alle konkurrencerne har givet os endnu mere 
konkurrence erfaring og oplevelser sammen. 
Ezzi blev patrulje hund i 2019 og siden har målet været at 
komme med til DM. Jeg mener en DM plads er drømmen 
inden for vores konkurrence program, og ikke mindst at 
vinde DM selvfølgelig. 

Vi har siden sidste år, trænet på det vi tabte point på året 
forinden og trænet på alt det vi er gode til. 
Formen har været i top og vi har ikke kunne gøre mere 
for at forbedrede os. 

Vi gjorde vores bedste og arbejde sammen igennem alle 
øvelserne. Desværre får vi heller ikke en plads i år. 
Vi opnåede ikke nok point på landsplan til at få en af de 
eftertragtet DM pladser. 

Vi fik en flot 7 plads i området og endnu en Træning/
konkurrence dag mere til samlingen. 

Vi håber tredje gang er lykkens gang og 2023 er vores 
lykke år. 

knud og nala’s vej til dM 2022
- aF PoLiTihundens udsendTe medarBejder

Interview med Knud Nielsen ejer og fører af 
Team Englund’s Nala (Nala), Viborg Afd. som stillede til 
DM Udtagelsen i Patruljeklassen på Mors.

Hvordan har Jeres træning været?
Nala har været en fantastisk hund at træne, og det har 
været nemt at træne med hende.

Hvilke højdepunkter har der været i Jeres træning?
Bidet, hun har været så nem, og dette er pga. at jeg har før 
har haft en hund med udfordringer i bidet. 
Nala var 8 mdr. inden jeg begyndte at træne bid med hende. 
Jeg ville have lydigheden på plads, inden vi begyndte at 
træne bid.
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Hvilke højdepunkter har I haft sammen?
Hver dag er et højdepunkt, hun er en fantastik 
familiehund. Da jeg var syg, lå hun ved siden af mig hver 
eneste dag. Jeg er ikke i tvivl om, at hun kunne mærke, 
at jeg var syg.

Julie Birkefeldt og Team Otkjærs Ezzie på felt

Hvordan trænede i frem til DM udtagelsen?
Simon, Henrik og jeg har haft en ugentlig træningsdag, 
hvor vi har trænet alle øvelserne igennem. 
Vores klubkammerater har været utrolig flinke til at 
hjælpe med træningen og skaffe arealer.

Julie Birkefeldt og Team Otkjærs Ezzie på felt

Patruljeudtagelsen

Hvordan gik Rundering?
Det gik godt, og vi fandt hurtigt det første objekt, en 
figurant og en sidegenstand på figuranten. 
Vi mister desværre en sidegenstand (en Underberg flaske), 
vi finder den ikke, da vi søger gerningssted, hvor 
figuranten var. Så runderende vi videre, og pludselig 
stikker hun, og løber ud og finder jakken, som hun gør 
af. Jeg måtte løbe ud til hende, og det tog meget hårdt på 
mine kræfter. Efter at vi havde søgt gerningssted, måtte 
tilbage og starte op igen. 
Hvor vi runderer ud, og Nala finder ølkassen og gør af 
den, og derefter søger vi gerningssted.

Knud Nielsen og Team Englunds Nala venter på 1-6 + 11

Hvordan gik Øv. 10?
Den forløb præcis, som den skal.

Fri ved fod, Knud Nielsen og Team Englunds Nala
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Hvordan gik Lydighed?
Det gik over alt forventning, dog mister 2 point, i 
afdækning, fordi Nala laver to kryb. Ellers ingen fradrag.

Apportering af ølflaske, Knud Nielsen og Team Englunds Nala

Hvordan gik Øv. 11?
Den er vi rigtig stolte af, da vi ingen fradrag får i denne 
øvelse.

Spring, Knud Nielsen og Team Englunds Nala

Afdækning, Knud Nielsen og Team Englunds Nala

Hvordan gik Felt?
Nala finder rigtig hurtigt de først 5 genstande, jeg føler, at 
der går rigtig lang tid, før hun finder den sidste. Jeg har 
efterfølgende fået at vide, at alt i alt tog feltet knap 5 min.

Klar til Cykeløvelse, Knud Nielsen og Team Englunds Nala

Hvordan gik Spor?
Jeg vælger at køre direkte fra felt og ud mod spor, og på 
vej ud til sporet, har vi et uheld. 
Vi punkterer, en stor sten i dækket, så vi må holde stille. 
Jeg måtte ringe til Tilrettelæggeren, og høre om hun kunne 
gøre noget. Et af Mors’s medlemmer tilbyder sin hjælp. 
Kathrine kom med sin bil med hundebur, og hjalp mig. 
Hun kører Nala og jeg ud til sporet. 
Det passede lige med tiden, at vi nåede frem til tiden. 
Tusinde tak for hjælpen Kathrine.

Så kom vi på sporet, Nala finder hurtigt sporet og den de 
første 3 genstande. 
Det føltes som om, at der var langt ud til den fjerde og 
sidste genstand. 

Jakob Henningsen, Bo Rasmussen og Conny Sander voterer
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Hvad skete der bagefter?
Kathrine kørte os tilbage til min bil, hvor min søn kom 
med et hjul, som vi kunne sætte på.
Derefter kører vi ind på Hovedstandpladsen, hvor der kom 
mange og ønskede tillykke med resultatet. Jeg ventede 
spændt på, at Simon og Luna skulle blive færdige, da de 
også havde mange point før sidste øvelse. 
Heldigvis går det også godt med Simon og Luna på sporet, 
og de ligger også godt pointmæssigt.

Fri ved Fod, Simon Saugmann Emborg og Møllers Wega

Apportering af ølflaske, Simon Saugmann Emborg 
og Møllers Wega

Vi afventede også spændt på den sidste hund på rundering, 
da den også lå rigtig godt pointmæssigt. 
Desværre mister de 18 point. 

Afdækning, Møllers Wega

Ellers går tiden med snak, mens vi afventer 
præmieoverrækkelse. 
Så var der en fin Præmieoverrækkelse, og derefter fik jeg 
vanen tro lov at give omgang.

Cykeløvelse, Simon Saugmann Emborg og Møllers Wega
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Tak til alle, en speciel tak til Mors for en god konkurrence 
med gode arealer.

Tak til dommere og fig. for uden dem, er der ingen 
konkurrence.

Øvelse 11, Jakob Henningsen, Simon Saugmann Emborg og 
Møllers Wega

Apportering af ølflaske, Team Englunds Nuka og 
Anne Marie Husted

Øv. 11, Jakob Henningsen og Team Englunds Nala

hvordan skal træningen være freM til dM?
Simon og jeg vil fortsætte med en ugentlig træningsdag, 
hvor vi skal have mere miljø, blandt andet med vores 
afdækninger, vi begge mister point i denne øvelse. 

Vi glæder os til at deltage, og ser frem til det.

Knud Nielsen er meget glad 
efter 1-6 + 11







Område 3
Områdeledere
SeK. I

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

OMRÅDEREDAKTØR: 
Lotte Maj Hendriksen
omraade3politihunden@gmail.com

fællestræning

Søndag den 14. august var der fællestræning for de hunde, 
der påtænkte at stille til udtagelserne. 
Det blev en varm dag i granplantagen, alligevel blev der, 
udover rundering, trænet feltsøg, apportering, afdækning 
og øvelse 10.
Runderingsgenstandene kan ses på gruppebilledet, især 
spejlet var en oplevelse.

Tak til figuranterne og bageperson Kirsten.

deltagende hunde og hundefører var:
Lars Overgaard m Egons Yari (Kato), Sønderborg 
Michael Balslev m Ibanez White Shepard Dizzy, 
Sønderborg 
Peter Caspersen m Hesselballe Frej (Bob), Aabenraa
Keld Nissen m Team ChaTho Alpha, Aabenraa
Kasper Andersen m Møllers Carma, Billund

Vi ses derude.
marianne Baden, horsens 

Fællesbillede 

steMningsbilleder fra dagen:
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horsens 
resultat ved udtagelseskonkurrencen i 
kriMinalklassen d. 27.08.2022
TeksT og BiLLeder: jane Bjørnskov

4 hunde stillede til start.  3 fra område 3 og en enkelt fra 
Fyn.
Vejret var med os, i modsætning til andre dele af landet, og 
det blev en rigtig god dag med masser af flot hundearbejde. 
Der var meget at være imponeret over. 
Vinderen af konkurrence præsterede en hel oprykning og 
landets bedste resultat. Anden og tredje pladsen fik hver 
en halv oprykning, og selv om fjerde pladsen ikke helt 
rakte til en halv oprykning – der manglede kun 0,6 point 
– så var resultatet lige akkurat godt nok til at udløse en 
billet til DM. Det i sig selv er et flot resultat, men det er 
ret imponerende, når man tænker på at hundeførerens 
dåbsattest er fra starten af 2. verdenskrig.

Tillykke med resultatet og DM-billetterne til alle 4. 
Vi krydser fingre for jer.

Nr. 1 Eline S. Beck (Aabenraa) 
 med Tigerdyrets Alvin,  222,6 point

Nr. 2 Peter Hjorth (Sønderborg) 
 med Weedfald Birka,  213,5 point 

Nr. 3 Klaus Malmos Nørgaard (Odense 
 (Område 4)med Dederthing Mourits,  206,2 point

Nr. 4 Bent Nydahl (Aabenraa) 
 med Vom Wolfsmoor Caddie  199,4 point

 Bent på Rundering

Der er fart på

 Eline Beck med Alvin på spor

Godt samarbejde
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Peters lydighed - jo hun springer

Klaus i øvelse 11

De fire deltagere

Peter m. Birka og Eline m. Alvin

udvikling i horsens, nye hvalPe og unghunde På vej
TeksT og BiLLeder: kirsTen QuisT

Her i Horsens bliver der trænet på livet løs. 
Meget er sket og mange har fået nye hunde. 
Faktisk har vi lige nu en stor del unge hunde. 
Nogle tæt på deres kåring og andre helt nye. 
Vi har lige nu 5 unge hunde som allerede har nået 
rigtig langt med deres træning og nærmer sig deres kåring. 
Samtidig har klubben fået ikke mindre end 4 nye hvalpe 
i løbet af sommerferien hvor målet selvfølgelig også står 
på at få trænet hen imod en kåring. 

Vi har det altid sjovt når vi træner og alle hjælper hinanden 
og byder ind med tips og tricks. 

Nu hvor vi er så mange der er samme sted gøres der ekstra 
brug af hinanden og der gøres godt brug af al erfaring der 
er i klubben. Det giver mange gode samtaler, hyggelige 
stunder og ikke mindst mange grin når der skal trænes 
halsgivning, indkald, rundering osv. især til de små hvalpe. 
Det er rart at have nogle at læne sig op ad og søge 
inspiration fra og vi håber og tror at det giver pote så vi 
alle ende med gode hunde.

Når træningen skal i gang findes stolene frem så der kan 
blive observeres og kommenteres fra “klogebænken”. 
Så er alle klar til at komme med råd og vejledning ja og 
måske en joke en gang i mellem.

Følgende billeder er fra træningen hen over sommeren. 
Håber I vil nyde dem 
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 Aica fra Kennel Hulgaard 

Charlotte Sild med Joliie fra Kennel Weedfald og figurant Martin 
Blaabjerg

Charlotte Sild med Jollie fra Kennel Weedfald

Charlotte Sild med Jollie fra Kennel Weedfald i vandkanten på en 
af de varmeste sommerdage

Chia fra Kennel Koga
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Der bliver dyrket fællestræning og ro på alle hundene 

Julie Østergaard med Aisha fra kennel Kongsdal. 
Et flot makkerpar

Julie Østergaard med Aisha fra kennel Kongsdal. 
Se mor hvad jeg har vundet

Julie Østergaard med Aisha fra kennel Kongsdal. Både hund og 
fører har helt klar fået øje på noget.
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Kirsten Quist med Krumme fra Kennel Crympe 
samt figurant Pia Poulsen

Kirsten Quist med Krumme fra Kennel Crympe

 Krumme fra kennel Crympe med figurant Pia 

Knald På Kenzo fra Kennel Crympe og figurant Kirsten Quist

Krumme fra Kennel Crympe tager lige en lur 
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Medlemmerne gør klogebænken klar til træning

Pia Poulsen med Knald På Kenzo fra Kennel Crympe
 samt figurant Kirsten Quist

Tina Jacobsen med Chia fra Kennel Koga samt Torben Svejstrup 
som figurant

Tina Jacobsen med Chia fra Kennel Koga.

Pia Poulsen med Knald På 
Kenzo fra kennel Crympe

Tilde Blaabjerg med Jazz (aka 
Wilma) fra Kennel Bøggild

Marianne Baden med Aica fra 
kennel Hulgaard

 Jazz (Wilma) fra Kennel 
Bøggild og figurant Torben 

Svejstrup
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aabenraa

TeksT og BiLLeder: dorTe WeisserT

hvor heldig har Man lov at være? 
MEGET, hvis nogen spørger disse 3 medlemmer fra 
Aabenraa PH.

Eline med Alvin, Flemming med Hollie og Peter med den 
skønneste hvalp, Max, som I kan se på billederne, har 
nemlig besøgt et plejehjem, hvor de gav beboerne en på 
opleveren. 

Beboeren på billedet, har selv haft schæfer og fældede en 
tåre af glæde, da han så Max og fik ham op på skødet. 

Max viste sig selvfølgelig fra sin bedste side og gav nogle 
gevaldige smækkys til den glade beboer.

Billedeet er tilsendt og det takker vi meget for, men ikke 
mindst takker de 3 medlemmer for, at de måtte besøge 
plejehjemmet, som også har givet dem nogle virkelig 
dejlige timer.

juhuuuu……. dM billetter i hus
KÆMPE tillykke til vores 2 medlemmer i Aabenraa PH, 
Eline og Bent, som stillede til udtagelsekonkurrencen i 
kriminalklassen i Horsens.

Begge to kvalificerede sig til DM og Eline og Alvin har 
sågar vundet på landsplan.

Eline S. Beck med Tigerdyrets Alvin fik 222,6 point og en 
hel oprykning.

Bent Nydahl med Vom Wolfsmoor Caddie fik 199,4 point

Eline med en meget fortjent pokal i hånden

En stolt Bent, som netop har kvalificeret sig til DM
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Bent & Caddie på gerningsstedet
 

Eline & Alvin, tager springet
 

Vi er klar. Nik så….

Alvin henter apporten

Bent & Caddie klar til rundering

Vi er trætte nu, men vi GJORDE det
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Værsgo´ fundne genstande

Så tager Bent & Caddie springet

 Sådan.

så blev oPgaven lige en tand sværere
Aabenraa PH fik afholdt en veloverstået udtagelseskon-
kurrence i Vinderklassen.
Tak, for super god planlægning til Benny Lund, som var 
tilrettelægger.
Gudrun og Peter fra Aabenraa PH, gjorde sammen med 3 
andre sit til at kvalificere sig til DM.
Det blev dog kun til én billet med adgang til DM til Peter 
Caspersen.

Udtagelseskonkurrencen i vinderklassen blev afholdt i 
Aabenraa med deltagelse af:

Peter Caspersen med Hesselballe Frej, 
Aabenraa - opnåede   218,1 point 

Connie Mølgaard Birk med Møllers Natan, 
Tønder - opnåede   197,6 point 

Steen Riewe Henriksen med Smedebakkens Pike, 
Odense - opnåede   174,4 point

Bitten Wittendorff Lorentzen med Dederthing Jiro, 
Vestjylland - opnåede   175,1 point

Gudrun Holt med Egons Rinna, 
Aabenraa - opnåede   151,2 point 

Kæmpestort tillykke til Peter Caspersen & Hesselballe 
Frej aka Bob

Så gives der point i øv. 1-6
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 Der gives point i øv. 9-11 

Gudrun og Egons Rinna

Egons Rinna i afdækning

Veloverstået Øv. 1-6  
 

Møllers Natan på jagt efter figuranten

Møllers Natan i en flot markering af genstand
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Møllers Natan på rundering

 Endnu en genstand fik Møllers Natan snuset sig frem til

Gudrun Holt og Egons Rinna har sat efter figuranten

 Egons Rinna fik ham fanget

Gudrun indtransporter figuranten til dommerne

 En glad formand, Jørgen Rasmussen, som er med i skoven
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Peter Caspersen og Hesselballe Frej (Bob) er ved at få instrukser 
inden øvelse 9

Peter Caspersen skridter baglinjen af

Kom nu far skal vi ikke i gang? 

Benny Lund den må du vist selv forklarer

Skal jeg være seriøs nu?
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Var det sådan du mente?

Ok 1,2,3 NU er jeg seriøs. Vinder på dagen og klar til DM.

Gudrun & Peter efter en god, hård og udfordrende dag

Fællesbillede af alle dagens deltagere.

Pyyyy…… nu skal de 2 herrer nok hjem og ha´ en ordentlig 
slapper



område 3

udtagelsekonkurrence i Patruljeklassen

Atter en dag i udtagelseskonkurrencens tegn i Aabenraa 
PH med hele 9 deltagere.
Endnu en gang tak for super god planlægning til 
Benny Lund, som var tilrettelægger.

Denne gang var udtagelsen i patruljeklassen med 
deltagelse af følgende hunde & hundeførere:

Annika Pagård 
med Cæsar, Tønder.  224,4p

Lars Overgaard 
med Egons Yari, Sønderborg.  216,5p

Kasper Nikolaj Andersen 
med Møllers Carma, Billund.  215,0p

Michael Balslev 
med Ibanez White Shepard Dizzy, Sønderborg. 191,3p

Lars Bjerregaard Mikkelsen 
med Crympe Enten Eller aka Egon, Aabenraa.  186,8p

Kjeld Søndergaard Nissen 
med Team ChaTho Alpha, Aabenraa.  186,8p

Svend Rohde 
med Haslan Ulancia of Haely´s Future, Vejle.  185,7p

Charlotte Boye Lorans 
med Hulgaard´s Urban, Horsens.  178,2p

Marianne Fog Ballegaard 
med Smedebakkens Molli, Vejle.  176,0p

Super flot arbejde af jer alle, som denne gang var med 
deltagelse af 2 medlemmer fra Aabenraa PH, som dog må 
prøve at kvalificere sig til DM igen næste år.

 Aabenraa afd. ønsker stort tillykke til Annika som blev 
dagens vinder med 224,4 point. Hun fik en hel oprykning 
& samtidig også en billet til DM. Til DM får hun selskab 
af Lars Overgaard og Kasper Andersen som også opnåede 
point nok til en DM-billet. 

Her er en masse billeder fra en dejlig søndag i hundens 
tegn. 
Fra morgenstunden var både dommer, figuranter, 
tilrettelægger, listefører og hundefører friske og klar til 
dagen.
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 Lars Mikkelsen og Crympe Enten Eller i fuld spring

Michael Balslev og Ibanez White Shepard Dizzy i indtransport

Annika Pagård med Cæsar i gang med afdækning

Marianne Fog Ballegaard med Smedebakkens Molli
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Kjeld Søndergaard Nissen med Team ChaTho Alpha i
 apportering

Charlotte Boye Lorans og Hulgaard´s Urban i øvelse 11

Michael Balslev og Ibanez White Shepard Dizzy i øvelse 11

 Dagens vinder Annika Pagård med Cæsar

Præmieoverrækkelse

 

Præmieoverrækkelse 
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40-års jubilæuM

Torsdag d. 18. august blev Benny Lund fejret i Aabenraa. 
Vores formand, Jørgen Rasmussen, havde samlet fakta ind og holdt den fineste tale blandet med egne oplevelser han 
har haft sammen med Benny igennem årene.

STORT TILLYKKE Benny, ønskes du af os alle fra Aabenraa…. En lille én, ka´ du altid gi´
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Områdeledere
SeK. I
Niels Jørn Hansen 
Tlf 41 38 22 36
hansen-mollevej@live.dk

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

Områderedaktør - : Nete Bolander 
Politihundenomraade4@gmail.com

nyborg:
bidetræning i nyborg Politihundeforening.

I vores lille forening mangler vi en god fig. til indlæring 
af bid.
Heinz fra Middelfart Politihundeforening er rigtig 
dygtig til indlæring og har lovet at komme nogle gange og 
hjælpe os. Første gang var lørdag den 20. August 2022.

De fleste af de mest aktivt trænende medlemmer var 
tilmeldt dagen. Foreningen var sponsor for morgenkaffe 
og frokost til alle.Der blev en rigtig dejlig dag med høj sol 
fra morgenstunden.Hundene blev på skift kaldt frem til 2 
runder af ca. 15 min varighed.
Når hundene ikke var kaldt frem til bid blev der trænet 
lydighed og rundering under god vejledning af vores meget 
kyndige træner, Charly.

Lone og Sacha

Maria og Bella

Jan og Dinoso

Thomas og Zolo
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Villy og Jazz

Lone og Sacha

Bella bevogter Heinz

Thomas Charly og Jan
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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

stort tillykke til oMrådets
hundeførere der er udtaget til dM
Patruljeklassen

Mille Liv Hansen og Jabina Jolly, Nakskov
Tina Kværnø og Schöns Miro, Næstved
Hans-Jørgen Olsen og Jen-Agers Prins, Ringsted
Lisbeth Dahl og Hapia Epo, Næstved
Jesper Kragh Hansen og Møllers Feo, Næstved
Maria Christina Hansen og El Blans Trunte, Maribo
Gitte Skov Larsen og Fenja vom Roten Phönix, Næstved
Marianne Larsen og Flottenheimer Uron, Ringsted
Ulla Petersen og Skjødsholm Aske, Nykøbing F.

kriMinalklassen

Andreas Hare og Korskilde´s Auto, Nykøbing F.
Lyal Dumlu og Aslan, Næstved
Lasse Daugaard og Dederthing Mourits, Slagelse
Kjeld Kofoed og Sch-ca Bjarke, Maribo
Jytte Vognsvend og Weedfald Fenris, Nykøbing F.

vinderklassen

Anne Bjørnstrup og Team Englunds Jack, Holbæk
Dennis de Fries og Abardi Urban, Ringsted
Henrik Pedersen og Amager´s Kuno, Maribo
Henrik Hansen og Tobilas Bondo, Maribo

holbæk afdeling
lydighedscuP for ukårede

Lydighedscup for ukårede blev holdt hen over sommeren 
hvor deltagerne havde to gange til at score bedst muligt på 
de 6 lydighedsøvelser der er i kåringsprogrammet. 
Man kunne fravælge fuldt spring mod fratræk af point. 
Derefter kunne man udvælge bedste resultat af hver af de 
6 øvelser ud af de to gange, til det samlede resultat. 
Der var stor tilslutning og vi sluttede af med en samlet 
sidste gang den 10 august hvor vi efterfølgende spiste 
sammen. 

Marianne og Harly løb dog med pokalen, men det var et 
tæt ræs mellem de 3 øverst placeret. 

Nr 1. Marianne og Harly med  40,3 point
Nr. 2. Julie og Keyla med  39,8 point
Nr. 3 Per og Freja med   39 point.

klubMesterskab for unghunde

Den 14. august startede dagen med tåge og dis på pladsen, 
men det klarede da heldigvis op og blev en solrig og lidt 
varm dag til afholdelse af klubmesterskabet for unghunde. 
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Der var tilmeldt 3 hunde, men i sidste ende var det 
Maria og Jason som blev klubmester i år. 

resultatet blev
Nr 1. Maria og Jason med  173,2 point
Nr. 2. Michael og Rosa med  159,8 point
Nr 3. Jan og Bosco med   157,2 point.

Desværre er Maria forhindret i at deltage til 
sjællandsmesterskaberne, så Michael og Jan deltager i 
Ringsted. Held og lykke til dem. 
Hermed et på små solstrålehistorier fra Holbæk 
afdelingens eftersøgningstjeneste.

guldarMbånd forsvundet
Bjarne Langholm blev kontaktet af en far, Jim, hvis datter 
var blevet gift om lørdagen. I den forbindelse var der blevet 
taget bryllupsbilleder ved den gl. stubmølle i Strandparken 
i Holbæk. Efter hjemkomst til en fest på Vandtårnsvej i 
Holbæk opdagede bruden at hun havde tabt hendes 
guldarmbånd – et gammelt arvestykke -8 karat guld, der 
var gået i arv fra hendes mormor og mor. Udover en stor 
værdi havde det også stor affektionsværdi. 
Jim havde skrevet lidt om det på Facebook i en gruppe for 
Holbæk borgere. Der var politihundeforeningens 
eftersøgningsteam blevet nævnt, hvorefter han kontaktede 
Bjarne.

Bjarne aftalte at mødes med bruden om mandagen kl. 
1730 i Strandparken, så hun kunne påvise arealet, hvor 
selskabet havde været. Bjarne hentede Folmer og søgte i 
området -og efter ca. 1o min påviste han nævnte 
guldarmbånd mellem nogle trappetrin i blomsterbed tæt 
ved stubmøllen. Det fundne arvestykke blev behørigt 
afleveret hos bruden, som var utrolig glad for at det blev 
fundet igen.
Godt arbejde af Folmer og Bjarne.

høreaPParat
Niels og Messi har været 
ude og hjælpe en ældre 
herre, som havde tabt sit 
høreapparat i hans pænt 
store have.  
Messi fandt selvfølgelig 
apparatet. 
Vi kunne så ikke hjælpe 
med at herren igen kunne 
høre hvad hans kone sagde. 

Messi med det fundne 
høreapparat.
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Områdeledere

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

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

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

område 6

Mindeord oM jackie jensen 
fra skovbo afdeling
Tirsdag den 16. august 2022 modtog bestyrelsen 
i Skovbo Afdeling underretning om vores 
mangeårige medlem Jackie Jensens alt for tidlige 
død.  

Vi var i bestyrelsen og blandt mange af vore 
medlemmer bekendte med, at Jackie var ramt 
af svær sygdom. En sygdom, som han selv var 
meget åben omkring. 
Uanset denne viden, er vi dybt berørte over 
Jackies alt for tidlige bortgang. 

Han blev 68 år. 

Man skal ikke have været medlem i klubben i 
ret mange år, før man vidste, hvem Jackie var. 

Jackie involverede sig over en bred front i for-
eningens aktiviteter. Eksempelvis i forbindelse 
med konkurrencer som stiller store krav til 
arealers beskaffenhed og størrelse, bød Jackie 
ind og støttede arealmand og tilrettelægger med 
løsninger. Når arealerne så var fremskaffet, 
tilbød han sig som en værdsat figurant især ved 
lange og svære sporopgaver. 

Ligeledes var Jackie en af de bærende kræfter, 
da Skovbo PH i 2012 afholdt Danmarksmester-
skabet i Dansk Politihundeforening. 
Han var ikke altid alene om dette engagement 
da fru Ulla ofte mødte ind og hjalp til. 
En dommeruddannelse blev det også til, og han 
rykkede op som dommer i alle klasser.  

En af foreningens afgørende aktiviteter er 
lydighedsholdene. 
Her tog Jackie en stor tørn som en aktiv og 
inspirerende instruktør. 
En opgave, han påtog sig i flere omgange. 

Jackie var også drivkraften bag foreningens 
årlige aktivitet i Køge Miniby og børnedyrskuet 
i Borup, hvor vores forening var præsenteret på 
fornem vis. 

På konkurrencesiden er det især Hulgårds Jessie, 
der huskes. 
Jackie konkurrerede i kriminalklassen med 
denne hund. 

Vi vil savne Jackie meget, og han vil blive husket 
både som det aktive medlem han var, men også 
for hans fremkommelighed. 

Han var behagelig at omgås, og samtidig med 
sine meningers mod. 

I denne svære tid, vil vore tanker gå til fru Ulla, 
børn, svigerbørn og børnebørn. 

Æret være Jackies minde.
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soMMerarrangeMent i roskilde
aF Linda eLnegaard Fra roskiLde aFdeLing
Torsdag d. 28 juli, i børnenes sommerferie, blev der afholdt 
”Politihundefører for en dag” (5 til 10 klasse) i Dansk 
Politihundeforening hos Roskilde afdeling.

En super spændende dag, hvor børnene med egen hund 
(alle racer var velkomne), skulle afsøge et gerningssted, 
lede efter spor, søge efter en gerningsmand/forbryder, 
samarbejde gennem en feltbane, samt lave 
lydighedsøvelser. I alt deltog 12 børn med hunde og
 forældre.
Vi havde vejret med os. Dejligt at se børnene samarbejde 
med deres hunde og vokse med opgaven. 
Børnene kunne en hel del mere end de voksne regnede 
med. Der blev grillet pølser, og politiet var lige forbi med 2 
biler, samt 4 betjente og 3 hunde. Betjentene gav opvisning 
med deres egne hunde, samt fortalte om deres arbejde/
træning med dem. Der blev stillet mange spørgsmål fra 
både børn og voksne. 
Om eftermiddagen skulle børne vise hvad de havde lært i 
løbet af dagen. Der blev holdt prøver i alle disciplinerne. 
Dagen sluttede med diplomer og gaver 
(venligt sponsoreret af “Dyr i centrum”) til alle og der blev 
udråbt en vinder. Forældrene har fået nogle trætte, glade 
børn og hunde med hjem. 

Vi I Roskilde afdelingen glæder os allerede til næste års 
arrangement, og mon ikke der skulle være et par nye 
medlemmer på vej
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kåringer i oMråde 6
Fredag d. 12. August kørte områdets kåringsmand, 
Carl Hulgaard, til Nordsjælland for at se de 3 ekvipager 
som stillede til start.
Kåret blev:

Inge Jørgensen og To-fast Felix 
(Taastrup) med    109,0 p.

Malene Satu Bonde og Le-Wan´s Ozzy 
(Frederiksværk/Gribskov) med  105,3 p.

Peter Svane og Korskilde´s Futte 
(Frederiksværk/Gribskov) med  98,4 p.

(Fra venstre): Malene+Ozzy, Inge+Felix og Peter+Futte

Tirsdag d. 30. august skulle Carl igen ud på tur. 
Denne gang dog på ”hjemmebane” i Skovbo. 4 håbefulde 
hunde og hundeførere var klar, men desværre gik ikke alt 
som det skulle for alle.
Kåret blev:

Niklas Midjord Mejlhart 
og Amager´s Nolan med   106,6 p.

John Buller Bager Nielsen 
og Tigerdyrets Devon med  101,4 p.

Niklas og Nolan 

John og Devon 
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udtagelserne til dM i oMråde 6
Så fik vi alle klaret dette års udtagelser. 
Og igen i år blev én af udtagelserne overøset med regn. 
De skybrud virker som en forbandelse, som altid rammer 
minimum en af udtagelserne i område 6 – en trend der 
egentlig gerne måtte stoppe. MEN på trods af vejret, og 1 
hund som forsvandt efter sin rundering, blev der lavet gode 
resultater, og selvom regnen gik udover kriminalhundene i 
år, kommer der 2 hunde med til DM i den klasse. 

Området´s kriminalhunde mødte lørdag d. 27. august kl. 
7:30 op i Skovbo´s klubhus. 
Der var tilmeldt 12 hundeførere.

resultater kriMinalklassen
NR. 1:  Mikkel Othar Olsen og Sund Hund Kira 
 (Taastrup) med    214,5 p., 
 og en DM billet+ vinderhund pr. 1/1-23.

NR. 2:  Anne Andersen og Tigerdyrets Albert 
 (Skovbo) med    210,6 p., 
 og en DM billet+vinderhund pr. 1/1-23.

NR. 3:  Rene Bo Lindhardt og Amager´s Harvey 
 (Skovbo) med    193,1 p.

NR. 4: Jeppe Fabrian Ditzel og Schæferhaven Debbi 
 (Skovbo) med    189,5 p.

NR. 5:  Linda Mai Rasmussen og Sund Hund Honey 
 (Frederiksværk/Gribskov) med  189,5 p.

NR. 6:  Tove Leth og Smedebakkens Pelle 
 (Frederiksværk/Gribskov) med  188,0 p.

NR. 7:  Erik Goth-Eriksen og Vi-to vom Nessenberg 
 (Skovbo) med    187,1 p.

NR. 8:  Lars Elias Nielsen og Amager´s Uran 
 (Taastrup) med    186,6 p.

NR. 9:  Helene Høyer og Rothmanns Joey 
 (Skovbo) med    163,5 p.

NR. 10:  Joy Christensen og Smedebakkens Spritte 
 (Birkerød) med    161,8 p.

NR. 11:  Dennis Rasmussen og Zerberuzdks Gangster
 (Skovbo) med    161,1 p.

NR. 12: Annitha Munkholm Alrik og Amager´s Figo 
 (Skovbo) med 1   42,7 p.

Det regner vist lidt!

Jeppe og Debbi(Soya) på øvelse 10
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Dennis og Gangster(Messi)

Smiiil!

(Fra venstre): Mikkel+Kira, Anne+Albert og Rene+Harvey



område 6

Om søndagen var turen kommet til områdets 
vinderhunde, som ligeledes skulle mødes hos Skovbo 
afdeling. 
Dagen blev knap så lang, da der kun var to hunde tilmeldt.

resultater vinderklassen

NR. 1:  Line Holm Hels og Amager´s Qvalli
 (Skovbo) med 219,2 p. + billet til DM

NR. 2:  Torben Jensen og Møller´s Totti 
 (Frederiksværk/Gribskov) med 203,9 p.

Møller´s Totti

: (Fra venstre): Line+Qvalli og Torben+Totti
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Den efterfølgende søndag var det patruljehundenes tur om 
at kæmpe om en DM billet. På trods af det gode hundevejr 
denne dag, kommer der desværre ingen patruljehunde fra 
sektion 2 i patruljeklassen med til DM i år… 

resultater Patruljeklassen
NR. 1:  Kim Jensen og Lucky Light Liam 
 (Birkerød) med  211,8 p. 
 og kriminalhund pr. 1/1-23

NR. 2:  Gitte Kirstine Koch og To-se-ta´s Frigga 
 (Skovbo) med  210,0 p.
  + en halv oprykning

NR. 3: Sanne Friberg Borgen og Daneskjold Sira 
 (Taastrup) med  201,8 p. 
 + en halv oprykning

NR. 4:  Christian Duurloo og To-fast Gambler 
 (Taastrup) med  196,0 p.

NR. 5:  Charlotte Rath Hansen og Dutydog´s Agnes 
 (København) med  192,6 p.

NR. 6: Per Due Jensen og Amager´s Rasko 
 (Skovbo) med  188,5 p.

NR. 7:  Morten Theodor Frederiksen og Terrorzone Zombie 
 (Skovbo) med  183,4 p.

Min første konkurrence
aF sara hoLm heLs – skovBo aFdeLing
Så kom dagen hvor Oya og jeg skulle stille i vores første 
konkurrence – og så oveni købet på min fødselsdag. 
Det var en lokalkonkurrence, hvor de to bedste bliver 
udtaget til dette års Sjællandsmesterskab.  
Jeg var meget nervøs og spændt på hvordan vi skulle klare 
det, for det var min allerførste konkurrence. 
Oya er en god hund, men hun kan også have en dårlig dag. 

Vi skulle starte med øvelse 11, hvor hun klarer det okay. 
Hun falder af og bider igen. Derudover tygger hun lidt. 
I indtransporten går hun for langt fremme, så jeg råber 
plads, men lige efter begynder figuranten at løbe, så hun 
bliver i tvivl så jeg ender med at skulle sige ”stop manden”. 

Derefter skulle vi skoven. Jeg har trænet mange 
fremadsendelser på genstande, men når jeg træner har jeg 
skulle støtte hende meget. Det første vi fandt i skoven var 
en figurant. Desværre havde Oya allerede været hos ham 
en gang, hvor jeg får kaldt hende væk. Vi forsætter videre 
i skoven, og mangler kun genstanden. 

Den finder hun og begynder at gø med det samme. 
Desværre gør hun ikke så meget, og begynder også at gå 
mig i møde. Derefter skal vi så i gang med en øvelse 10. 
Den klarer hun lige som hun skal, men jeg glemmer at 
visitere ordentligt, så jeg finder ikke kniven i hans lomme. 

Herefter skal vi så ud på marken, og gå spor og felt. 
Vi startede med feltet, og det klarede hun lige som hun 
skulle – endda på blot 4 min. Så skal vi bare gå sporet, 
hvor vi desværre går over en genstand. 

Nu mangler vi kun lydighed hvilket hun plejer at være god 
til. Det går også okay, og vi bliver kun trukket for nogen 
små fejl som f.eks. tyg i apporten. 

Overordnet er det gået okay, men har ikke nogen 
fornemmelse af hvordan jeg er i forhold til de andre i 
konkurrence. Jeg tror måske jeg bliver nr. 3. 
Dennis vores formand læser resultatet op og det bliver 
følgende:

1. Sara Holm Hels med Le-wan´s Oya  161,3 p

2. John Buller Nielsen med Tigerdyrets Devon  151,8 p

3. Thomas Larsen med Hulgaard´s Wela  151,6 p

4. Katharina Johansen med Kweo´s Ipanema (Troya)  120,3 p

Jeg er virkelig overrasket over at vi vinder i vores første 
konkurrence. Konkurrencen blev sluttet af med 
fødselsdagssang, kage og vinder øl. 

Tak til Line for at kører med og være min supporter. 
Ikke mindst tak til dem der hjalp til i konkurrencen, og 
var med til at gøre det muligt at holde en konkurrence.
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”I dag er det Sara´s fødselsdag – hurra, hurra, hurra!”

 (Fra venstre: Sara+Oya og John+ Devon)
Genstandene på feltet Le-Wan Oya
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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
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tak til vores sPonsorer

aP isolering aPs 
5580 Nørre Aaby

aalykke Markiser aPs 
5772 Kværndrup

revisorsaMarbejdet aMager - 
www.revisaMaMager.dk 
2770 Kastrup

laugskroen 
2400 København NV

bøgelund Maskinstation 
7700 Thisted

Mortens rengøring      
2750 Ballerup

scanfilter a/s 
2640 Hedehusene

sb gas & værktøj- 
www.sbnat.dk 
4700 Næstved

scanseason a/s 
4700 Næstved

j. P. storkøkken service 
4200 Slagelse

koruP vvs 
5200 Odense V

intension a/s 
6200 Aabenraa

serridslev tanktransPort a/s  
8300 Odder

bodotex a/s 
7100 Vejle

entrePrenørfirMaet børge 
juul 
8500 Grenå

vesterbo huse a/s 
8362 Hørning

gokart world - 
www.gokartworld.dk 
9230 Svenstrup J




