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Stemning foto fra område 6
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Side om Side ApS
sideomside@sideomside.dk

Vedrørende Annoncer

Alle spørgsmål vedr.
annoncer bedes rettet til:
Side om Side ApS
grafik@sideomside.dk

Deadlines

Den 21 hver måned

Kvalitetsprodukter siden 1988
Tlf.: 87110090
www.multitek.dk
Branddøre

Sikkerhedsdøre

Ståldøre

Brandporte

Brandvinduer

SØGER DU LEJLIGHED I
AARHUS ELLER HORSENS?
Tjek vores hjemmeside www.egnsinvest.dk
og se, om vi har noget ledigt.

Cradle to Cradle princippet udgør et vigtigt grundlag for bæredygtigt byggeri. Miljøvenlighed, social ansvarlighed
og recycling uden kvalitetstab kendetegner RHEINZINK og dets titanzinkprodukter. Derfor er RHEINZINK blevet
Cradle to Cradle Bronze-certificeret. RHEINZINK kan genanvendes uden kvalitetstab som et fuldgyldigt
RHEINZINK-produkt og bevare sin værdi gennem mange livscyklusser. Certificeringen indebærer, at
RHEINZINK har fået foretaget en miljøvurdering af alle anvendte materialer i produkterne. Download
eller rekvirer RHEINZINKs brochuremateriale om bæredygtighed og Cradle to Cradle certificering.
RHEINZINK Danmark A/S

· Sintrupvej 50 · 8220 Brabrand

· Danmark · tlf.: +45 87451545

· fax: +45 87451565

· info@rheinzink.dk

www.rheinzink.dk

VÆLG AFLØBSRIST MED STIL
”Usynlige” TOKYO er kun synlig som
en smal ramme i rustfrit stål, fordi
risten er beklædt med samme fliser som
gulvet. Læs mere om de mange spændende
muligheder med ”usynlige afløb” på
www.blucher.dk

”USYNLIGT” AFLØB
NYT BAdeværeLSe med reNe LINIer

RZ _ 4132-4C-DK

RHEINZINK – Cradle to Cradle certificeret

Område 1
Områdeledere
SEK. I

Henrik Jensen
Tlf. 72 58 15 94
hjensendk@gmail.com

SEK. II

Møller Christensen
Tlf. 40315213
kennelmc@outlook.dk
Områderedaktør -Mette Dalsgaard Thomsens
m.j.thomsen@klarupnet.dk
Tlf 41 93 02 00

Og så er vi i gang

DRONNINGLUND

Hvalpehold

Af Mette Thomsen

Lørdag den 12. januar startede et nyt hvalpehold op i
PH Dronninglund. Hele 15 hvalpe var tilmeldt, og efter
starten kom der 3 mere til. Alle racer er velkommen, så
der er både små og store hunde.
Jeg synes det er fantastisk, hvor lærenem en hvalp er, og
de er dejlige at arbejde med.
Den første gang er en introduktionsdag.

Halvdelen af holdet

Kontaktøvelse

Lidt info inden vi skal ud

Hundene skal luftes, inden de
skal på banen

Stor og små hunde
Så er vi ved at være samlet på banen

område 1

Koncentreret kontaktøvelse

Der skal laves noget for at holde varmen

Spor er der også gang i

Aftentræning
Af Mette Thomsen

Her er nogle få billeder fra vores aftentræning en meget
kold onsdag aften.
Vi 2-benede synes det er rigtigt koldt, men det virker som
hundene har ekstra energi.

Møller prøver at varme ørene med telefonen

Godt der er lys på banen

Område 1
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område 1
At træne i PH som sektion 1ér
Af: Anne Bjørnstrup

I februar 2017 blev et livsmål en realitet – jeg blev ansat i
Københavns Politis Hundesektion. Flere måneder tidligere
havde jeg modtaget min kommende tjenestehund,
Makker, der som 8-ugers hvalp allerede spolerede alt med
og uden puls i mit hjem, og jeg var selvfølgelig i den 7.
himmel. Makker var super trænbar, meget driftig og vi
havde en god start sammen.
Det tog ikke mange måneder før jeg indså, at lidt træning
i fritiden, herunder særligt i mit lokalområde, ville blive
en nødvendighed, både fordi jeg gerne ville lave en rigtig
dygtig hund, men også fordi, at jeg virkelig brændte for
det her hundetræning. I min afdeling blev jeg anbefalet
at søge medlemskab i PH, og efter et søg på internettet
fandt jeg PH i Holbæk. Inden længe var jeg medlem og
blev tilknyttet et træningsteam, der måske var på et andet
niveau end mig, men som var lige så ambitiøse med deres
træning og rigtig hyggelige at bruge tid sammen med. I
tiden frem til kåringen i december 2017, hvor Makker blev
kåret i en alder af 15 mdr., brugte jeg mit træningsteam til
at hjælpe mig med den træningsplan, som jeg havde aftalt
med min daglige træningsleder; herunder lagde spor, var
figuranter, kommanderede rundt med mig på dressurpladsen og meget mere.

Efter kåringen blev en helt ny verden jo mulig, for nu kunne
vi deltage i klubbens natøvelser, små hyggekonkurrencer,
træningskonkurrencer og reelle oprykningskonkurrencer,
og jeg deltog i løbet af 2018 i lidt af hvert, og fik gode
læringspunkter med mig hjem hver eneste gang.
Vigtigste læringspunkt var nok det med at skulle præstere
med sin hund under den form for pres, som en
konkurrence jo giver, og fedest var, at det var en hel dag
med øvelser inden for alle genrer, som andre havde lagt
tanker og kræfter i, og som jeg og Makker høstede
oplevelsen af.
Makker og jeg blev mønstret i august 2018 lige efter han
blev 2 år, og deltog allerede få uger efter ved DM, som vi
havde kvalificeret os til kort forinden.
En stor oplevelse, som vi måske ikke helt var skrappe nok
til endnu, men som vi alligevel fik en masse med hjem fra,
om end ikke en weekend i godt selskab og en masse nye
ting, som vi vist lige skulle træne på.
Makker var fx ikke særlig god til at gå lydighedsøvelserne
på samme plads, hvor han lige havde lavet en øvelse 11
(modløbsstop med stokkeslag og indtransport), men det
klarer vi langt bedre næste gang.
Jeg mødes stadig troligt med mit træningsteam og
deltager ved de af klubbens sociale arrangementer, som
jeg kan finde tid til. Jeg har netop været ved første del af
vinterens natøvelse, som bød på 800 m. forfølgelsesspor
på en pløjemark med små genstande (behøves jeg sige,
at vi kun fandt halvdelen), en afsøgningsbane med intet
mindre end 9 figuranter (herunder både ældre mennesker,
kvinder og unge) gemt i en mørk lagerhal, flere færtstop,
udendørs- og indendørs rundering i miljø, og endeligt en
hyggelig afslutning med suppe og pointfordeling.
Næste del af natøvelsen deltager vi i om få uger – og jeg ser
allerede frem til 2019’s udbud af gode træningsmuligheder
og sociale oplevelser.

Makker

Byens Auto • St. Torvegade 96 • 3700 Rønne

Tlf. 56 95 24 68 • Mail. byensauto@byensauto.dk • www.byensaouto.dk

Transport af teknisk udstyr
Kurerkørsel

Full load

Distributionskørsel
Expresskørsel

flemming@flemming-thisgaard.dk

Dansk Boligforsikring A/S
Kanalstræde 10. 1 sal, 4300 Holbæk
Tlf: 59 49 88 44 - Fax: 59 49 88 22
E-mail: info@danskboligforsikring.dk
www.danskboligforsikring.dk

Milotec Rørisolering
v/ K Jacobsen

Harboes Vænge 2 - 4230 Skælskør
Info@milotec-rorisolering.dk

Tlf. 22 32 32 56

Område 2
Områdeledere
SEK. I

Fællestræning nordvest i Område 2

Allan Jørgensen
Tlf. 22 62 83 21
al.jo@smedebakken.com

Af Thomas Kristensen, Skive –

SEK. II

I regn & blæst skal hundene ud.
…og det kom de!

Jan Skov
Rønne Alle 14, 8670 Låsby
jsph@gefiber.dk
Tlf. 22 89 10 88
Områderedaktør - Grethe Schnell
ph2nyt@gmail.com

Kære Læser
I skrivende stund, - her sidst i januar,- daler sneen ligeså
stille ned. Men når dette blad er ”på gaden” er foråret
forhåbentlig så småt ved at være på vej.
Det der med sneen står jo ikke i vejen for vores træning, læs
den flotte reportage fra fællestræningen i det nordvestlige
hjørne af Område 2, her er tre klubber nu fundet sammen
og har lavet træningsaftaler, hvilket er en super god ide, da
man jo herved får prøvet en masse øvelser af i forskelligt
terræn og situationer.

foto: Holgerd Virenfeldt,Viborg

Sidste år gik Thisted, Viborg og Skive sammen om
afholdelse af en træningsweekend i Thisted området.
Vi var så heldige at kunne låne en konkursramt efterskole,
som blev rammerne for weekenden, men man skal jo passe
på med at tænke nye tanker og føre dem ud i livet, da der
er risiko for, at det kunne blive lærerigt, udfordrende og
sjovt. Og det blev en rigtig god weekend med
hundetræning, hvor det sociale samvær også var i højsæde.
Denne weekend skabte også en synergi, som vi har valgt
at arbejde videre med og som har medført, at vi i de tre
klubber nu mødes til en gang fællestræning den anden
søndag i hver måned for dem, der har tid og lyst.
Vi skiftes til at være vært for dagen, så der er mulighed for
alle kan komme rundt og prøve nye områder og miljøer
for hundene.
Den anden søndag i januar var det Skives tur til at være
vært for træningen.

I Randers har man, som traditionen byder det, holdt
nytårsappel i et fantastisk flot vejr den 20. januar,- og som
det fremgår af billederne er lørdagstræningen heller ikke
lagt på hylden her.
Thisted havde faktisk 40års jubilæum i 2018,- læs
Charlottes artikel om, hvordan det hele begyndte, dengang
i gamle dage,- der er heldigvis løbet meget vand i åen siden
dengang,- ændringer /nye indstillinger og udvikling er
kommet til undervejs.
(For os, der har været med hele vejen, har det været en
spændende proces at være med til og følge og være en
del af (red.))
De bedste hilsner
Grethe Schnell

Områderedaktør

Dagen blev startet klokken 9.30 med morgenmad i
klubhuset, hvor vi var 18 hundeførere, der satte sig til
bords. Under morgenmaden blev dagens træning planlagt
- på dagen var der mulighed for at gå spor, lydighed samt
bid. Det er klubben på dagen, der planlægger rammerne
for træningen.
Efter endt morgenmad kørte hovedparten på
spormarkederne for at lægge de første spor og i takt med,
at folk blev færdige, kom de retur til klubben igen, imens
sporene fik noget alder på sig.

område 2
På pladsen valgte nogle at gå lydighed

Solveig Christensen og Crympes Elite (Koda)
træner lineføring i regn og blæst

Selvom To Slow Fister (Sako)
er 11 år, er det stadig vigtigt
med kontakt med fører Claus
Thidemann

Fri ved fod, Susanne Baisner
og Bushhouse Labradors Aya
Af Jasper (Aya)

Indlæring og repetition af dækøvelse

Kehlet Amy i fuld fart med apportbukken

Møllers Houston (Houston)
afdækning, med forstyrrelse af
en ivrig fotograf

Susanne Carlsen og Brigadens
Gaby (Gaby) går Fri ved Fod

”Fremad gå!”
Thomas Kristensen
og Kehlet Amy

”Får jeg snart den belønning”
Havrevingens Pepsi (Pepsi)

Indlæring af dæk, Havrevingens Pepsi (Pepsi)
Område 2

13

område 2
Andre kastede sig over bid, hvor der var to bidefiguranter
klar til at gribe hundene, så der var god mulighed for at
bide på en anden figurant, end den man altid bruger i
egen klub.
Bushhouse Labradors Aya Af
Jasper (Aya) i fuld fart

Dogdancing? Billy (Billy)
Solveig Søvang, Billy (Billy) og Claus
Thidemann,
Linedance? eller er det Dans i Line?

Bushhouse Labradors Aya Af Jasper (Aya) trækker godt i ærmet

Desværre blev vi på pladsen reduceret til 16, der kunne
fortsætte den videre træning, da Carsten og Lotte var nødt
til at vende snuden hjem med uforrettet sag, da Carsten
fik et maveonde og for en kort bemærkning måtte gøde
botanikken med maveindhold.
Vi har ladet os fortælle siden, at han har lejet fuglen Fønix
og har rejst sig fra sygesengen igen.

Bærefase og ro, Weedfald Frodo (Frodo) John Sigh Pedersen

Evaluering, Bjarne Gøttrup, Thomas Kristensen
og Hanne Lauridsen

Dagen igennem blev der hygget, grinet og sparret, til trods
for, at vejerguderne var i det lunefulde humør, som gjorde,
at det til tider både blæste meget og piskede ned med vand
fra oven - men det er jo ingen hindring for hundefolk for at
få en sjov og god træningsdag med gode træningskolleger.
Billy (Billy) ”Er jeg ikke sød?”

område 2

Formanden er på vej

Klokken 13 blev grillen tændt, og der var mulighed for at
få stillet sulten og tørsten i klubhuset.
Efter endt frokost var der igen mulighed for at træne videre
med det, man ønskede.
Sidste hund spyttede ærmet ud klokken 16, og det var tid
til at sige tak for i dag og på gensyn.
Næste gang er det Thisted, der er vært for
fællestræningsdagen, og vi glæder os til at se, hvad de
finder på til os alle.
Så gik vi første den enen vej….

RANDERS

Nytårsappel 20.januar 2019
Som altid var der rigtig mange hunde, der havde taget deres
førere med til årets nytårsappel i Randers, hvor alle var
glade selvom kulden bed lidt,- men det klarede de 2-benede
med en god omgang suppe med boller i klubhuset efter
den korte træning,- der igen i år blev ledet af formanden
Torben Støvring, der også benyttede lejligheden til at ønske alle en god sæson, desuden bød han velkommen til de
nye medlemmer og orienterede også lidt om arealer m.v.

Yes, der er kontakt!

Juhuuu nu skal vi i gang!!
Hvad ska’ vi så nu?
Område 2

15

område 2

Så tog vi lige en tur mod midten

Hvad med den bidepølse, skal den ikke i brug?

-og så ud igen

Vi skulle også vise halsgivning….solo!

Mor har Kong med –god karma!

3 skridt fremad gå
Så er vi vist ved at være igennem programmet!

område 2
TILLYKKE!
Bestået lydighedsprøve d. 20. januar 2019

Jens Henrik Haagensen med Crympe Frække Frederik
116,9 point ud af 120 mulige

LØRDAGSTRÆNING I SKOVEN VED FUSSINGØ

Område 2
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område 2
THISTED
Med et års forsinkelse….
Af Charlotte Frost

Denne artikel burde være skrevet sidste forår – men tiden
ikke bare går – den flyver afsted og lige pludselig, er der
igen gået et år.
Sagen er nemlig den, at Thisted afd. i foråret 2018 kunne
fejre 40 års jubilæum i Dansk Politihundeforening.
Desværre er alle de gamle protokoller gået tabt og vi har
ikke endeligt kunne stadfæste stiftelsesdatoen.
Vi er i mange år gået ud fra en dato i efteråret 1978, men
efterhånden, som alting bliver digitaliseret, kan vi nu konstatere at afdelingen blev stiftet i foråret 1978.
I de elektroniske arkiver på Nordjyske aviser har jeg
fundet en fin artikel fra fordums tid om foreningens
stiftelse.
Foreningens første formand var Poul Erik Bjerregård,
Nørhå (nu tidligere skovløber v. Naturstyrelsen Thy),
første kasserer var Palle Hüttel (dengang bosiddende i
Vesløs). Palle blev senere formand Morsø afd. og første
sekretær var Henning F. Poulsen. Poul Erik Bjerregård har
været kendt i Rottweilerkredse tilbage i 70’erne og blev
senere sammen med sin kone Hanne, en dygtig avler af
ruhårede hønsehunde under kennelnavnet Ny Ramskov.
I efteråret 1978 blev der holdt ekstraordinær
generalforsamling, hvor Palle Hüttel blev valgt som
formand for Thisted afd., med følgende
bestyrelsesmedlemmer - Kurt Leander Jensen, Frøstrup
og Frede Søgård Nielsen, Thisted og Bodil Hüttel, Vesløs.
Foreningen havde i de første år træningsplads i Kronborg
plantage, lige øst for Thisted, men pladsen blev allerede i
1980 udvidet med en træningsplads i Østerild
Plantage ved Tovsig Sø
Vi kan ud af de forskellige smånotitser i avisen også tyde
os frem til at der må have været en træningsbane på Mors,
for alle skulle samles til prøver i Østerild plantage.
I 1982 blev foreningen delt i to og en regulær afdeling af
PH blev oprettet på Mors og Thisted afdeling fik permanet
træningsbane på de nuværende arealer i Østerild.
I 1981 stiftede jeg mit første bekendtskab med PH, da en
venindes mor gik til træning med deres boxer i Østerild
plantage og jeg flere gange var med veninden til
hundetræning. Et par andre gange, der først i firserne,
stødte jeg også på Thisted afd. – nemlig, når de gav
opvisning til de lokale by- og strandfester i Frøstrup og

Lildstrand. Føromtalte Kurt Leander havde en rigtig
”showhund”, som kunne springe gennem en ring med ild
og det mest berømte stunt af en ”øvelse 11” fra barnevogn,
hvor Kurts hund lå med babykyse på og ventede på at en
forbryder skulle stjæle ”mors taske”.
Meget lig det stunt alletiders Abora og Holgerd har lavet
med område to’s opvisnings-trup ;0)
I 1986 fik jeg min første schæferhund, Chicho og jeg var
helt på det rene med at jeg skulle gå til hundetræning
med ham. Men dengang sagde alle, at man skulle vente
til hunden var 12 mdr. – så det gjorde jeg.
I foråret 1987 startede jeg på lydighedshold i Thisted PH
og de to første gange jeg var til træning med Chicho, bed
han både formanden, som dengang var Mogens Thomsen,
Thisted og træningslederen Tage Pedersen, Vesløs. Chicho
brød sig ikke om, at fremmede rørte ved ham og knurrede
altid for at advare om, at det ville blive ubehageligt, hvis
man ikke holdt op, men både Mogens og Tage mente, at
de nok kunne nå at fjerne hånden, men det kunne de altså
ikke og på den måde var grænsen lige som sat :-0
Den 27. marts 1988 blev jeg meldt ind i PH i Thisted og
jeg kunne således også foråret 2018 fejre jubilæum – dog
”kun” 30-årsjubilæum i foreningens regi.
Så for Thisted PH var 2018 på alle måder et
jubilæumsår, men vi har i løbet af året haft gang i så
mange ting, at fejring og meget andet sikkert kommer
til at vente til 50- årsjubilæet og det er jo næsten bare at
blinke med øjnene ;0)
De forgangne 30 år om mit medlemskab har man jo kunne
læse om i først PH Nyt og sidenhen Politihunden – så en
længere historie bliver det altså ikke til denne gang.
Modsatte side: Udklip og fotos fra avisen anno 1978

AKTIVITETER I OMRÅDE 2
17. marts
12-14 april
27. april
28. april
12. maj		

Unghundeoprykning
Fællestræning		
kriminaloprykning
Patruljeopryking
Kåringskonkurrence

Grenå
Grenå
Århus
Randers
Viborg

Herudover er der aktiviteter i din lokalforening

område 2

Område 2
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Daruplund 37, 2. tv.
2660 Brøndby Strand
CVR: 25718720

Vi udfører alt i VVS-renovering,
udskifter varmesystemer samt
monterer nyt køkken
og badeværelse.

Telefon: 51 24 70 21
E-mail: info@nielsensvvs.dk
www.nielsensvvs.dk

STJERNE ISOLERING ApS
Ved at efterisolerer dit hus,
gør du ikke bare dig selv og din pengepung
en god gerning!
• Kalle Madsen har mere end 40 års branche erfaring.
• Firmaet beskæftiger kun folk med relevant uddannelse til faget hørende.
• Vi sørger løbende for efteruddannelse af vores ansatte så deres viden hele tiden
er opdateret indenfor faget.
• Vi udfører arbejde for private, virksomheder, boligselskaber og kommuner.

Kloakarbejde

Oversvømmelser

TV Inspektion

Slamsugning

Stjerneisolering ApS | Idrætsvej 68 - 2650 Hvidovre |
Tlf.nr 36 78 92 94 | Mobil: 26 72 92 94 | Fax nr. 36 78 94 74 |
mail: stjerneisolering@yahoo.dk

Ring for et uforpligtende tilbud.

KONTAKT OS
Telefon: 44 91 59 10 • Bjerringbrovej 112 2610 Rødovre
E-mail: post@herlevstilladser.dk • www.herlevstilladser.dk

DanContainer A/S
Orient Plads 1, Mezz. DK-2150 Nordhavn
Danmark
Tlf. +45 7023 4100
cph@dancontainer.dk

Få udarbejdet dit årsregnskab af kompetente fagfolk
for kun 329,- om måneden
inkl. Scanningsapp og bogføringsprogram

C. F. Richs Vej 99 D, st.
2000 Frederiksberg

• Gårdrenovering
• Fliser og granit
• Klimavej
• Vedligeholdelse af veje
• Brolægning
• Tagterrasser

• Terrasser
• Grundejerforeninger
• Parker og pladser
•Haveanlæg
• samt meget mere

Område 3
Områdeledere
SEK. I

Jesper Steffensen
Tlf.
steffensen99@gmail.com

SEK. II

Egon H Bak
Sundsvallgade 10, 6400 Sønderborg
Egonbak@stofanet.dk
Tlf. 40 76 27 67
Områderedaktør - Trine M. Jørgensen
politihundenomraade3@gmail.com

SØNDERBORG AFDELING

Lokalkonkurrence

Lokalkonkurrence for ikke-kårede hunde d. 26-01-2019.
10 hunde stillede op til konkurrencen.
Vinder blev Thomas Jacobsen m. Milo med 109,6 point,
det udløste pokal for bedste hund, pokal for bedste hund i
øv. 1-6, pokal for bedste hund på spor og pokal for bedste
hund på rundering.
Det er historieskrivning i Sønderborg politihundeforening.
1. plads Thomas Jacobsen m. Milo med 109,6 point,
2. plads Mie Kæstel m. Karla 		
93,4 point
3. plads Michael Balslev m. Dizzi
90,0 point
4. plads Frede Dominicussen m. Pluto
74,6 point
5. plads Britta Petersen m. Tito 		
68,8 point
5. plads Jonna Iversen m. Santo 		
68,8 point
7. plads Henning Petersen m. James
53,0 point
8. plads Tine Chrestensen m. Cairo
40,4 point
9. plads Jette Kellmann m Nascha
36,8 point
10. plads Jytte Jacobsen m. Glori
30,0 point

Med venlig hilsen
Dorit, Sønderborg PH

område 3
Område 3

Områdegeneralforsamling

TØNDER AFDELING

Der blev holdt generalforsamling for område 3 d. 14.
januar 2019. Der var 73 stemmeberettigede deltagere.

Kåring

Efter valget ser områdebestyrelsen således ud:

Den 28. januar blev der afholdt kåring i Tønder afd.
Vejret var med os, vi frygtede ellers at der kom sne.
To hunde og førere var klar til test og det gik jo fint.

Formand: 		
Sek 1: Næstformand:

Egon Bak
Jesper Steffensen Esbjerg PH

Sek 1: Område repræsentant: Steen Bøll Billund PH
Sek 2: Område repræsentant: Martin Blaabjerg Horsens PH
Sek 2: Bestyrelsesmedlem/kasserer:
Sek 2: Områdesuppelant: 		
Billagskontrolant: 		
			
Billagskontrolant suppleant:
Valg til Konkurrenceudvalg:
Formand:			
			
			
Hjemmesiden:
Område 3 webmaster:

Connie M Birk Tønder PH
Lotte Henriksen Åbenrå PH

Kjeld Nissen Åbenrå PH
Jacob Larsen Haderslev PH
Jørgen Rasmusen Åbenrå PH

Caroline Sperling og Laguso Enzo Horsens afd. bestod
med 107,0 point.
Birgitte Krab og Vindelsbo’s Omega Tønder afd. bestod
med 95,8 point.
Tillykke!
MVH Benny Lund

Kårigsmand område 3

Connie M Birk Tønder PH
Brian Bjørnskov Horsens PH
Jan Lolk Lauritsen Esbjerg PH (Sek 1)
Trine Mejnert Jørgensen, Vejle PH

Referat fra generalforsamlingen kan ses på dph-omr3.dk.
Der arbejdes aktuelt på en ny område-hjemmeside.
Materiale til hjemmesiden kan sendes til webmaster på
trjoe03@gmail.com
Med venlig hilsen
Trine Mejnert Jørgensen

Områderedaktør, område 3

Område 3
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område 5
Områdeledere
SEK. I

Generalforsamling

SEK. II

Torsdag den 31/1 2019 afholdt Næstved PH
generalforsamling. Bestyrelsen forblev uændret og der var
et indkommet forslag om at genindføre
erstatningspræmier for vandrepræmier.
Dette forslag blev vedtaget.
Kontingentet blev drøftet og sat op til 1000 kr./år for
aktive og parallelmedlemmer.

Mads Skorup Christensen
Koldemosevej 37, 4180 Sorø
Tlf. 22 88 51 33 - mads.skorup@gmail.com

Jytte Vognsvend
Tlf. 22 16 82 43 jytte@vognsvend.dk
Områderedaktør:
Tina Kværnø, Tlf.20458022 redaktoer@danskpolitihundeforening.dk
www.ph-omraade5.dk

Traditionen tro, skulle Dahlmanns ærespræmie uddeles
efter endt generalforsamling. ”Køteren” som den i daglig
tale går under, blev i år tildelt Hanne Petersen.

NÆSTVED AFDELING
Ny hvalp i foreningen
Peter Elmelund har fået sig en lille ny hvalp.
Det er en lille dreng som hedder Cato. Han er ud af et kuld
på 2 tæver og 5 hanhunde. Cato er fra kennel Larnie fra
Viborg. Cato er her i starten af februar 10 uger gammel.

Vi var samlet i klubhuset til generalforsamling

Hanne Petersen med ”Køteren”/Dahlmanns ærespræmie
Cato her 10 uger gammel.

område 5
NYKØBING AFDELING

LF- mesterskabet igennem Fenris øjerne og øre

Jytte og Fenris på spor

Fenris og Jytte ved spring

Fenris og Jytte i gang med
apportering

Fenris og Jytte i gang med fri
ved fod

Jytte og Fenris på felt

Område 5
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område 5
Ups, så er hun ikke helt glad. Så blev jeg lagt i den duft,
jeg vist havde fra starten, det var vist den jeg havde glemt!
Heldigvis efter 20 m. fandt jeg en ting og skyndte at lægge
mig, mor tog den ting. Jeg fik kun få bobs, så måtte jeg i
gang igen, og 20 m. længer fremme var der en ting til, så
fik jeg flere bobs og min bold. Vi mistede 5,0 point for
en tilrettevisning. Så var hun vist glad igen. Troede jeg!

Endelig kom dagen mor har snakkede så meget om, og vi
har trænet så meget til.
Jeg blev smidt ud af sengen da vækkeuret mens det stadig
var mørke. Ikke lige min stil, nå, hvad det måtte være sjovt
det vi skulle siden mor fløj ud af sengen.
Vi kom af sted til en skole, og så skulle jeg bare ligge i bilen
igen, nå så kunne jeg da få en time mere på øjet.
Så kom mor endelig, hun lød glad, ”Vi skal på spor og
gerningssted”. Dejligt det kan jeg godt li. Jeg fik lov til
at komme ud og tisse undervejs, men så kørte vi et lille
stykke og stoppede bilen, der blev vi holdene, i lang tid…
Jeg kunne høre på min mor, hun snakker somme tider
med sig selv, normalt høre jeg det ikke, men det var jo
heller ikke normalt i dag, min første konkurrence. Så jeg
var noget opmærksom.
Efter lang tid hørte jeg hende snakke til den der ting der
hænger i bilen eller hun render rundt med i lommen og
hiver op når den larmer.
Skal vi ikke snart i gang? Nu er vi 20 min forsinket! Ups,
hun lød sur. Og så kørte vi.
Vi kom til en stor græsmark, sagde de og der stod mange
pinde, men jeg fik en jeg skulle ligge ved.
Så måtte jeg gå i gang, det var tætter og højre end det jeg
plejer, så jeg måtte bruge næsen, men mor lød glad igen,
og jeg fik mine bobs når jeg fandt noget. Dejligt. En gang
sagde mor nej, ikke den, det lignede en stor blyant, der var
stukket ned i jorden, ”det er pinden, din klovn” søg igen,
og ja, så fandt jeg en patron. Så var mor glad, og afleveret
de 4 ting jeg havde fundet. 0,0 i fradrag.
Stoop kom lige tilbage…
Så gik vi til spor. Jeg fandt det med det samme og gik så
der ud af, ingen problemer, men pludselig, var jeg vist
faldet lidt hen i mig selv, og der duftede rigtig godt, så det
fulgte jeg et lille stykke tid, og så råbte Kim bagved, at
mor skulle komme tilbage. AV, mor hev i linen.

Vi kom tilbage på skolen i en hurtig fart, vi havde vist
travlt. Efter et kort stykke tid kom mor og hentede mig,
vi skulle gå lydighed. Nå ja, jeg troede vi skulle have det
sjovt, vi kom ud på pladsen, en fed plads, at lege på, men
så havde mor glemt noget i bilen, så hun lagde mig bare
der og gik fra mig, mellem nye mennesker og et sted jeg
ikke kendte.
Hvad er der galt med hende? Hun kom da heldigvis tilbage,
og så kunne vi gå i gang.
Jeg gjorde det bedste jeg havde lært, både på lydigheden,
0,0 men jeg kom vist til at tygge en gange i apporten 0,2
og sætte mig skævt efter springet 0,2, men jeg syntes jeg
var dygtig for jeg huskede, ikke at løfte numsen da jeg
skulle gi hals 0,0. Det er jeg meget stolt over.
Turde ikke lade mor gå så langt væk fra mig i den tilstand…
Så skulle vi til afdækningen, men havde vi ikke taget den
før, da hun gik ud til bilen? Nå ikke? Nej det skal jeg love
for! Den pæne dame, der stod ved min venstre side. Jeg fik
blæst ørene rene, da mor kom med en DÆK kommandoen.
Jeg troede hun var blevet syg, så jeg må heller følge med
mor, men NEJ, så sagde den pæne dame, JA TAK, også
vendte mor sig om. Jeg kunne godt se på hendes
kropssprog, at det var vist ikke det jeg skulle have gjort
10,10. Jeg fik lov at prøve for træningsskyld at prøve en
gang til, men jeg blev liggende men var noget utryg, ved
at lade mor gå så langt væk, i hendes tilstand.
Så skulle vi til cykel øvelsen, den kan jeg godt li, men jeg
har ikke prøvet på en vej med huse på, det har vi ikke på
træningspladsen eller hjemme.
Starten gik fint, så var der pludselig ikke flere huse og der
duftede rigtig godt, så jeg mistede koncentrationen, og i
vendingen kom jeg på den forkerte side.
Mor sagde ” cykle” jeg kunne ikke huske hvad det var.
Jeg er da ikke dum, jeg kunde da godt se hun cyklede.
Så stoppede hun og jeg satte min ned, men så satte hun i
gang igen, og så kunne jeg da godt huske hvad jeg skulle
så jeg afsluttede som jeg skulle. Men mor var bestemt
ikke glad. -7,7

område 5
Øv 11
Ja, den kendte jeg da. Jeg fangede han, men mor var lidt
lang tid om at komme, så jeg kom i tvivl om jeg skulle
slippe, men så tog jeg en beslutning og slap han inden mor
var kommet. Såå var det galt! Så da vi gik og fig. gik foran,
stak han lige pludselig af, jeg plejer ikke at må gå før mor
siger til, sååå hun måtte jo sige noget. Endelig gjorde hun
det så. Hvor skulle jeg vide det fra? Men det husker jeg.
Så var det rundering, endelig kom vi til en skov. Det havde
jeg længes efter hele formiddagen. Mor lød glad igen, det
ved hun jeg elsker.

Så kære hundefører det kan godt være i er glade for os og
gerne vil vi skal kunne det hele i en ung alder, men tænk
lige på alle de ting i har puttet ind i vores hoveder i leg og
godt humør. Der kan vi godt finde ud af det.
Så vil i være venlig og tage og holde det godt humør oppe
på en konkurrence dag, så kan vi hunde bedre finde ud af
hvad i forlanger af os. Jeg tror også de ældre hunde ville
være glade for det.
Ønske fra Weedfalds Fenris 17 mdr.
Resultaterne fra LF-mesterskabet for unghunde blev:

En dame der ikke har noget tøj på…
Jeg blev lagt dæk og mor talte nogle skridt ud, lad os så
komme i gang.
Endelig lød det forløsende ord ”RUNDER” og mig afsted
DEJLIGT! Hun var ikke sur mere, hun råbte nemlig ikke
af mig, når jeg skulle komme tilbage til hende, men klappede i hænderne. YES, så er hun glad. Pludselig fangede
min næse noget, det måtte jeg se hvad var.
Ups, jeg må vist kalde på mor, så kom dog, jeg kan da ikke
sidde her med en dame der ikke har noget tøj på. Endelig
kom mor, og hjalp mig. Jeg fik ros, og mor spurgte om
dommerne ville fyldte denne Istedgade dame, så jeg kunne
søge gerningssted. Det ville de ikke, så måtte jeg jo søge
med hende stående der. Jeg fandt ikke noget.
Jeg fil lov at fortsætte derfra, efter at have afsøgt et hjørne,
da runderingen svingede til venstre fortsatte jeg frem ad
og pludselig fik min næse noget. Mig der udad.
Der sidder en dame mere i den skov her, rolig dame, jeg
bliver hos dig og kalder på hjælp. Og igen kom mor og
hjalp mig. Her havde damen heller ikke tabt noget.
Nå, så må vi være færdige for i dag, troede jeg!
Da vi kom ud på skovvejen, fik jeg snor på og en plads
kommando. Hvad NU?
Vi skal vel ikke ha lydighed igen? De talte om en øvelse
10. Men hvad så, jeg hørte mor sige, det har han aldrig
prøvet. Så jeg var noget overrasket, da der kom en frem
langt ude, og mor sagde STOP eller jeg slipper hunden,
og så viste jeg jo godt hvad jeg skulle, Det var damen fra
før, men jeg stoppede hende og da hun havde råbt AV et
par gange, slap jeg hende og satte mig og kaldte på mor,
nu måtte de altså passe på hende.
Nu var mor glad. ”Der er da noget du kan.” De havde vist
ikke taget nogle point fra os her. Men mor var skuffet.
Jeg fik ikke noget lækkert da vi kom hjem.

1.
2.
3.
4.

Erin Hansen, Nyk. F. med Kovo
164,8 point
John Langhoff Hansen, Maribo med Sambo
158,2 point
Jytte Vognsvend, Nyk. F. med Fenris
153,9 point
Didde Andersen, Nakskov med Calle
150,1 point

Lolland-Falster mesterskab d 3/2 2019
Kl. 04:00 vækket Kowo mig.
Det var tid til at få gjort klar til dagens konkurrence få
gjort de forskellige gøremål pakket godbider og grønhæfte
og skifte tøj. Kaffen var blevet klar og mens den blev nydt
sad jeg og kigget lidt i det grønne hæfte
Ja, kunne jo godt se at der skulle noget til hvis vi skulle op
over 170. Så jeg blev enig med mig selv om at 160 point
og halsgivning på den døde genstand, så var jeg enlig godt
tilfreds med dagens resultat.
Ved 6 tiden tog vi hjemmefra med højt humør.
Altid hyggeligt når vi skal i konkurrence.
Egentlig ikke nervøs, men spændt på hvordan det skulle
gå.
Vi lander i Maribo og får morgenmad, og der skal
trækkes startnummer. Jeg fik start nr. 4 og skulle have
øvelse 1-6 & 11 derefter rundering og slutte af med spor
og felt. Det passede mig egentligt fint nok, det er jo også
sådan vi træner. Jeg fik luftede Kowo og stod klar på banen
kl 08. Stadig ikke nervøs men egentlig afslappet og klar.
Der gik ikke længe under lydigheden, før jeg fornemmer,
at jeg faktisk har en lækker hund.
Jeg kunne mærke ham hele tiden på siden af benet og
venstre om blev lige med et særdeles let han var lige hvor
han skulle være det tog nu heller ikke lang tid for
dommerne at gå videre til næste øvelse.
Område 5
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område 5
Så ved man godt, at der har ikke været meget der skulle
skrives. Halsgivning volder normalt ikke problemer så var
der apportering og den har jo været en sjov en hver gang
vi har stillet har Kowo gerne fundet på et eller andet og
det koster, mens i træning er den stort set fejlfri.
Bukken blev kastet og Kowo fes ud og hente
apportbukken og lige linje ind igen og på plads. For satan,
det kører i dag tænkte jeg mens apportbukken pænt blev
afleveret til dommeren. Vi har jo vores udfordring med
øvelse 11 så der var ikke de stor forventninger da den skal
koste en del point, så da vi er færdig på banen.
Jeg går egentlig derfra super tilfreds.
Lidt småtteri her og der men alt i alt et flot program.
På vej mod rundering.
I bilen gik snakken på hans lydighed og min trænings
kammerat var også tilfreds som han sagde: ”I dag har
han sku vist, hvad vi ved han kan i træning”.
Da skoven nærmer sig begyndte vi at snakke lidt om den
døde Genstand det er jo altid spændende.
Vi lander i skoven og får at vide, at det er en vinkel
rundering, men bare hold fast i din højre begrænsning.
Vi går i gang får nogle fine vendinger og Kowo søger langt
mod venstre. Jeg får vendt ham og han kommer retur efter
en godbid. Jeg skyder ham videre og han sætter mig af.
Der går lang tid, jeg begynder at kalde på ham, men ingen
hund at se. Så kom der halsgivning.
Yes, den der var, sku godkendt. Jeg kommer ud og ser,
at han har fundet figuranten, får hende afleveret og søgt
gerningssted. Jeg ville godt tilbage, så jeg er helt sikker på,
at vi lige fik dækket banen. Efter et par vendinger finder
han en dukke helt ude i højre side.
Lidt løs bevogtning og svag hals i starten, men ellers ok.

Øvelse 10 blev så lidt spændende for det var jo så den lille
dame, der tog ærmet på. Det har vi så ikke prøvet før, så
var jo møj spændt på hvordan han tog det. Det var han
så tydeligvis meget upåvirkede af, ingen problemer der.
På vej ud af skoven mod sporbanerne begyndte vi at sidde
og regne lidt hmm 0,4 i fri ved fod 0,2 i apport 0,8 i cykel
10,8 i stop manden 3 i skoven det var jo sådan set skide
godt det her. Nu skal vi jo så bare gøre det vi plejer at gøre
på spormarken. Rydde lortet. Kowo elsker felt arbejde og
er vant til meget mindre genstande, så det er jo rent sukkertøj sådan et unghunde felt og det viste han enlig også.
2 min. så var der kun en genstand tilbage.
Bad ham om at afsøge venstre side og bum løst
(meget hurtig.) Sporet voldt nu heller ikke de store problemer. Han slår for det første gang, fuld træk i linen,
bare følg med far. 240 m. ude kommer han med en grøn
piberenser, får sat ham i gang igen og inden han er i fuld
line kommer han tilbage med en jagtpatron.
Da vi kører tilbage til klubben sidder jeg sku og smiler
over hele femøren for pokker hvor er jeg sku stolt af hans
arbejde uanset hvor henne vi lander, så har han vist et
program over 160 og hals på den døde.
Det skulle vise sig at være nok den dag tak for en dejlig
dag til Maribo PH god og fair konkurrence.
Erik Hansen

Tømrer og Snedkerfirma

Birch ApS
Ludvig Holsteins Alle 90
2750 Ballerup

20 40 32 61 • nsbirch@hotmail.dk

Brønshøj
Borgerkro
Frederikssundsvej 128 J, 2700 København
Telefon: 38 60 58 49
Mail: brønshøjborgerkro4@gmail.com

Kompetent engagement
ement
Elmer Advokater
ter

Specialister i sager om
Arbejdsskade Personskade Patientskade

The Real Service & Security
Ørnevej 60 st.th
2400 København NV
Tlf: + 45 31 53 00 56
ifo@trss.dk

Vores store erfaring og dybe indsigt i erstatningsretten sikrer, at du styres sikkert gennem din sag
og undgår faldgruber
Vi er et af de advokatfirmaer, der har ført flest
retssager for skadelidte - med positive resultater
til følge
Kombineret med forsikringsretlig ekspertise sikrer
vi dig fuldt overblik over dit erstatningskrav

Borgergade 24B
1300, København K
+45 3367 6767
www.elmer-adv.dk
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Områdeledere
SEK. I

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

SEK. II

Mikkel Othar Olsen
Tlf. 51 92 03 91 - mikkelothar@gmail.com
Områderedaktør - Line Holm Hels
Linehels@hotmail.com
Område kasserer: Maj-Britt Andersn
omr6kass@hotmail.com - Tlf.: 2859 7577
Bank 1551 8348111

Schæferhaven Debbi og Jeppe Ditzel

Debutantkonkurrence i Skovbo
Som allerede nævnt i tidligere udgave af bladet er
debutantkonkurrencen, en konkurrence som stammer
tilbage fra 1987, hvor debutanter i klasserne kan stille og
føle sværhedsgraden i den nye klasse. Denne konkurrence
finder altid sted den første weekend i januar.
Sværhedsgraden lægger ikke helt i top, men hundeførerne
får lov at møde de nye udfordringer som klassen byder på
fx døde eller nedgravede genstande.
Lørdag d. 5. januar 2019 stillede hele 7 hundeførere sig
klar. Også andre debutanter fra Næstved, Frederiksværk
og Korsør var blevet inviteret til at konkurrere mod Skovbos nye unghunde og patruljehunde.
Resulaterne blev:
Unghundeklassen
Nr. 1: Linda Kristensen og Amager´s Beauty (Korsør)
med 169,9 p.
Nr. 2: Jeppe Fabrin Ditzel og Schæferhaven Debbi
(Soya) (Skovbo) med 150,4 p.
Nr. 3: David Woodfield og Heitahs Holly (Skovbo)
med 143,9 p.
Patruljeklassen
Nr. 1: Thomas Larsen og Bayogi Visa (Skovbo)
med 200,3 p.
Nr. 2: Torben B. Jensen og Lucky Light Edda
(Frederiksværk). De måtte desværre udgå pga. skade
Kriminalklassen
Nr. 1: Lisbeth Trolle Dahl og Hajen Makrel (Næstved)
med 208,3 p.
Nr. 2: Tove Leth og Smedebakkens Pelle
(Frederiksværk) med 198,9 p.

Jeppe og Soya på sporet

område 6

Lisbeth Trolle Dahl og Hajen Makrel

De 4 pokalmodtagere (fra venstre): Lisbeth og Makrel, Thomas
og Visa, Linda og Beauty, Jeppe og Soya

Område 6
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område 7
Områdeledere
SEK. I

Anders Marcusen - Tlf. 4148 1448
ABM006@politi.dk

SEK. II

Ann-Sophie L. Carlsen.
Tlf: 60 22 15 98
annsophie.carlsen94@gmail.com
Områderedaktør
Harriet Larsen
harrietlarsen@live.com

BORNHOLMS AFDELING
Generalforsamling
Onsdag d. 16. januar 2019 havde vi den årlige
generalforsamling. Der var 18 stemmeberettigede
medlemmer til stede. Jeg vil her komme med nogle af de
ting, som blev diskuteret denne aften.
Der var kommet forslag fra bestyrelsen at bestyrelsen blev
reduceret til 3 personer. Da det har været svært og finde
nok bestyrelsesmedlemmer de sidste par år, hvorfor det
foreslås at reducere antallet til 3.
Alle tilstedeværende aktive medlemmer stemte for.
Så forslaget blev vedtaget.
Det kan foreslås ved generalforsamling at antallet forøges
igen til 5.

Bestyrelsen foreslog også at antallet af suppleanter blev
reduceret til 1 person, dette blev også vedtaget.
Harriet foreslog at familiemedlemmer gerne må sidde i
bestyrelsen samtidig. Der blev diskuteret frem og tilbage
inden afstemningen. Dette forslag blev også vedtaget.
Parly og Tommy foreslog Venskabsmatchens med Tåstrup
PH, skal genoptages. I den forbindelse blev budget og
regnskab blev fordelt rundt af Sanni.
Der blev talt frem og tilbage. For og imod forslaget.
Det blev besluttet at hvis der ikke kan stilles 5 hunde, går
vi ned på 4 hunde uden at låne af Tåstrup PH.
Forslaget blev vedtaget. Så bliver det spændende om
Tåstrup også vil genoptage matchen. (redaktørens egen
tanke)
Den nye bestyrelse er nu Ann-Sophie Lemberg Carlsen,
Sanni Marcussen og Harriet Larsen. Hanne Nicolaisen
blev suppleant.
Under evt. faldt snakken på vores konkurrencer.
Hvor svært vi har ved at skaffe dommere og
tilrettelæggere. Der er heldigvis en del som vil hjælpe som
figuranter. Og det skal vi selvfølgelig sætte pris på.
Der blev forslået et møde hvor medlemmerne kan tale om
konkurrencerne og så kan vi i fællesskab få dommere,
tilrettelæggere og figuranter på plads til de forskellige
konkurrencer og oprykninger.
Dette er ikke hele referatet fra generalforsamlingen.
Hele referatet kan læses på vores hjemmeside. Www.phbornholm.dk
Ovenstående er skrevet af
H. Larsen

Suhr Udvikling & Botræning
Hagestedvej 7
4532 Gislinge
KONTAKT
+45 59439087
+45 21780102
kontakt@michaelsuhr.dk

Dansk politihundeforenings Hovedbestyrelse

Næstformand/
Sekretær

Formand

Jørgen W. Petersen

Eskildsvej 8
8960 Randers SØ
Mob. 51 80 87 34
sekretariat@danskpolitihundeforening.dk

Lars Bræmhøj

Erik Goth-Eriksen
Tlf. 42 22 14 25
Snogebækvej 10
4600 Køge
erikgotheriksen@
gmail.com

Palle Lorentzen

Jan Binger Lindgaard

Jan Verner Larsen

Tlf. 21 62 86 40
blommehaven41@
gmail.com

Tlf. 21 69 59 24
lindgaard@sport.dk

Telefon: 2295 9378
janverner@msn.com

Lærkevej 24
3650 Ølstykke

Blommehaven 41,
4800 Nykøbing F.

Køllegårdsvej 13
2730 Herlev

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

Klempegårdsvej 73
4140 Borup
Tlf. 22 64 21 86
bjevs@cool.dk

Hovedkasserer/
dommerkartotek
Bo Rasmussen

Møller Meyers Vej 12
8240 Risskov
Mob. 24 66 89 93
kassereren@dansk
politihundeforening.dk
Bank: 1551-3442046867

Dommer & programudvalg

Arbejdsudvalg Sektion I
Jan Verner Larsen - Køllegårdsvej 13,2730 Herlev
Telefon: 2295 9378 - janverner@msn.com
Mads S. Christensen
Koldemosevej 37
4180 Sorø
mob. 2288 5133
mads.skorup@gmail.com

stambogsfører
Søren Bjeverskov

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

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

Villy Skaarup

Nordenhusevej 36 - 5800 Nyborg
Tlf. 6536 2077 - Mob. 2652 3676
skaarup@nyborg-ph.dk

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

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

Benny Lund

Hovslundvej 46
6100 Haderslev
tlf. 2991 1416
bennylund25@
gmail.com

Carsten Steen Hansen

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

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

Tak til vores sponsorer
Hennings Køreskole

Bodega Syv Sind

7500

2880

Holstebro

Bagsværd

Frederiksværk Flytteforretning

A.C. Ørssleff Chartering A/S	

3370

2970

Melby

Hørsholm

Aalykke Markiser ApS	

P. T. Fundering ApS	

5772

4030

Kværndrup

Tune

Uni-Tek A/S - www.uni-tek.dk

Dan Mark Ejendomme A/S	

8960

4000

Randers SØ

Roskilde

www.revisamamager.dk

Osted Maskinsnedkeri

2770

4320

Kastrup

Lejre

Flyvergrillen

V. B. Byggeindustri A/S	

2770

3540

Kastrup

Lynge

Full House A/S	

Mads Bonderup A/S	

2650

2640

Hvidovre

Hedehusene

Wolf VVS - 40252697

Intension A/S	

2300

6200

København S

Aabenraa

Nees Vogmandsforretning

Serridslev Tanktransport A/S	

7570

8300

Vemb

Odder

Rye’s Malerfirma

Tekniclean A/S	

2670

7100

Greve

Vejle

Dalum Køreskole

Rørholt Maskinsnedkeri

5690

9330

Tommerup

Dronninglund

HLL Ejendomsservice /Tømrer

Malerfirmaet Redanz ApS	

2665

4800

Vallensbæk Strand

Viggo Petersens Eftf. A/S	
2630

Tåstrup

FARUSA emballage a/s
3520

Farum

Klemco Service
2730

Herlev

Nykøbing Falster

Min ejer synes, jeg trænger til manicure...

...og min morgenånde er slem...

Jeg synes, jeg er perfekt - og lange kløer er ligesom ”RESPEEEKT”!

Fra kloklip til avanceret kirurgi

Vi forstår din hund.
AniCura er født ud af den idé, at vi med fælles ressourcer kan levere
den bedst mulige behandling af dit kæledyr. Vi tilbyder et komplet
udbud af medicinske og kirurgiske ydelser. Fra forebyggende
behandling til avanceret diagnostik, intensiv behandling, kirurgi,
ortopædi , MRI-scanning, og CT-scanning.

Find dit nærmeste AniCura Dyrehospital på www.anicura.dk

