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leder
What´s not to like.
Den 2. marts 2019 blev
der afholdt
repræsentantskabsmøde
i Nyborg, hvor
hovedbestyrelsen –
bortset fra formanden var på valg og blev
genvalgt.
Jeg vil indledningsvis
gerne rette en tak til
hovedbestyrelsen for, at
de valgte at genopstille.
Jeg vil også gerne rose repræsentantskabet for at genvælge
dem. Jeg har oplevet en hovedbestyrelse, der laver et
engageret og dygtigt arbejde og bruger rigtig meget tid
på at sikre, at vi har en velfungerende forening, hvor der
skabes gode rammer for træning og konkurrencer for
vores medlemmer og deres hunde.
På repræsentantskabsmødet drøftede vi blandt andet
apporteringsøvelser, og nu troede jeg, at jeg efterhånden
kendte alt til denne øvelsesform og de genstande som anvendes ved øvelserne.
Her tog jeg grueligt fejl. I dette nummer af ”Politihunden”
kan I læse om, hvordan apporteringsøvelser kan foregå
med partypølser, og hvilke konsekvenser det typisk vil
have. Lad jer ikke overraske af, at apporteringsgenstanden
måske har et andet udseende, når den måske
leveres tilbage til hundeføreren, end før den blev kastet.
Den specielle apporteringsøvelse var en del af en
dagsøvelse for ikke-kårede hunde, og her fik den kendte
selskabsleg ”stoledans” også en hel ny betydning.
I min beretning på repræsentantskabsmødet gennemgik
jeg traditionelt vores medlemstal. Siden sidste år er vi gået
0,7 % ned i antallet af medlemmer.
Det er ærgerligt, uden dog at være kritisk.
Motivation er nøgleordet, både i forhold til at fastholde
vores medlemmer, men også i forhold til at rekruttere nye
medlemmer. Så bliver man bare ”glad i låget”, når man
læser om træningsbanditterne i Holbæk, der føler sig
topmotiveret og roser deres klub som værende ”supergod”.
Eller Opvisningstruppen, som stiller sig til rådighed for
opvisninger, der forhåbentlig kan vække interessen for
hundetræning både i og uden for Dansk Politihundeforening. Lad os fortælle alle de gode historier videre –
specielt også gerne uden for foreningen.
Det værste der kan ske er vel, at det smitter.

Selv vejret kan vi gøre noget ved i vores forening.
Der har som altid været rigtig god gang i træning, kåringer
og udtagelseskonkurrencer, og flere af dem er foregået i
regn og kølig vind, hvilket på ingen måde er unaturligt på
denne tid af året, men der er håb.
Vores forening har nu fået en vejrmand i Vordingborg,
som er i stand til at trumfe DMI´s dystre vejrudsigter og
varsle tørt og solrigt vejr.
Det kan I læse meget mere om i bladet fra område 5.
Nu skal artiklerne imidlertid balanceres – ikke alt er godt.
Faren for at hele omdrejningspunktet i foreningen – hundene – kan blive syge, vil altid være en latent risiko i
dagligdagen.
Onkel Bille er dog klar med et super indlæg omkring
kennelhoste og herpes virus hos vores 4-benede venner,
hvor han udfolder sin kompetente viden og forklarer om
symptomer, forebyggelse og behandling.
Onkel Bille har i rigtig mange år skabt stor tryghed hos
tjenestehundeførerne i politiet, og det er rigtig
betryggende, at han i bladet vælger at komme med
oplysning til hundeføreren om hunden og medvirke til, at
vi får behandlet vores hunde rigtigt og rettidigt og undgår
smittespredning.
Bliv endelig ved med at indsende artikler til vores
medlemsblad.
Det er så opløftende læsning og medlemsbladet et væsentligt DNA i vores forening.
Når man er blevet bekræftet i, at der ved de mange og
mangfoldige arrangementer stadig er ytringer fra
”klogebænken” og hygge med kaffe, kage og godbidder,
kan man kun tænke: ”What´s not to like”.

Lars Bræmhøj
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Deadlines

Den 21 hver måned

onkel bille fortæller
Så hoster vi alle sammen
I eftersommeren og efteråret blev store dele af det
berøringsområde som jeg kender til ramt af en meget
irriterende smitsom kraftig tør hoste hos hundene.
Og som du sikkert har gættet så drejede det sig om en
kraftig epidemi af kennelhoste.
Kennelhoste også kaldet kighoste eller parainfluenza
Som nævnt oven over så er det en smitsom hoste, der
angriber hunde i alle aldre. Inkubationstiden er 5 til 10
dage og ubehandlet varer sygdommen fra 8 til 21 dage
afhængig af hundens modstandskraft.
Det er især hunde, der er i belastede miljøer som udvikler
kennelhoste.
Hundeskole, udstilling eller kenneler.
Lidelsen viser sig fra at være en let halsirritation til en
kraftig voldsom tør kighoste, hvor hunden hoster så
voldsomt at den ender med at brække sig.
Forveksles ofte med at man tror hunden har noget
siddende i halsen.
I de alvorlige tilfælde er hundens almenbefindende tillige
påvirket og der kan ses let temperatur forhøjelse.
Kan både skyldes virus, bakterier, kulde, træk og kemiske
irritationer af luftvejene.
Den virusbetingede kennelhoste er den mest belastende
for hunden.
De alm. komi vacciner for eksempel dem vi bruger i
politiet, beskytter mod den virusbetingede kennelhoste.
Behandlingen er symptomatisk og understøttende.
Generelt skal du gå til dyrlæge med lidelsen, idet det
især for arbejdende hunde kan blive en hård omgang.
I svage tilfælde kan du for eksempel på apoteket købe
hostesaft til mennesker.
Og det skal være den hostesaft som bruges ved tør hoste
og derved lindre hosten indtil den har fortaget sig.
Det er samtidig en god ide af fodre flere gange om dagen
med opblødt foder for ikke at belaste halsen for meget.
Et andet godt gammel huskeråd er, at i stedet for vand
at drikke så gives tjenestehunden tynd te (sort te) med
honning i.
Mange veterinærer giver samtidig som understøttelse
mod andre infektioner, som kan optræde som følge sygdomme, også et antibiotikum.
Til tjenestehunde bruger jeg i sådanne tilfælde, men kun
hvis det er absolut nødvendigt Noroclav tabletter.
Afhængig af hundes størrelse gives den styrke der passer
til hunden og dens tilstand. Der gives da en halv tablet
to gange daglig i for det meste 10 dage.
Hunde der viser tegn på kennelhoste skal holdes væk fra
andre hunde for ikke at smitten breder sig alt for meget.

Kommer hunden på arbejde mens den er smittet med
kennelhoste vil den ligeledes kunne blive mere syg end
hvis den blev sygemeldt fordi arbejde også belaster
modstankraften og så vinder sygdommen lettere.
Det kan være svært at opdage kennelhoste i tide fordi
hunde der har kennelhoste, også smitter i den periode
som vi kalder inkubationstiden og det er før de får
udviklet symptomer på sygdommen.
Langt de fleste ”kennelhoster” og lignende er dog milde
tilfælde som ved en stærk tjenestehund hurtigt går væk
og hunden er frisk igen.
Herpes virus
Et andet virus som jeg af og til bliver spurgt om er Herpes
virus hos hunde.
Kan hunde få herpes? Ja, det kan de skam.
Udbredelsen af canint herpes virus (HCV) kan der kun
gisnes om.
Og er for det første sikkert ikke så slemt og for det andet nok mere koncentreret om bestemte regioner eller
avlssteder.
Hundeherpesviruset hører til de såkaldte DNA-virus.
Både voksne hunde og hvalpe kan blive smittede og ligesom med alle andre virusinfektioner er det ofte de helt
unge dyr som får de værste symptomer.
Hos voksne hunde optræder sygdom forsaget af
herpesvirus ofte periodisk, præcis lige som hos os.
Nedsat modstandskraft, stress løbetid og lignende er
med til at ”vække” virus. Symptomerne kan være lidt
af hvert.
Det mest generelle er uspecifikke luftvejsinfektioner eller
influenza lignende symptomer, der efter en
sygdomsperiode går væk igen.
Andre kan være øjenkatar og små blæredannelser i
skeden og under forhuden.
Er sygdommen så slem at dyret dør af det så vil
sektionsfundene være udtværede blødninger og
gråfarvning af mange organer især lever, nyre og lunge.
Milten kan være forstørret, der kan ses væske i lungerne
og lymfekirtlerne kan være godt betændte.
Diagnosen er mest sikker ved en laboratorieundersøgelse
af en blodprøve. Der findes en vaccine mod Herpes hos
hunde den hedder Eurican Herpes.
Behandling af syge dyr retter sig efter symptomerne og
lindring af hundens tilstand og smerter.
Dette vil i sagens natur kunne være lige fra ingen ting
og over til hospitalisering.
Voksne hunde smittes oftest ved parring og så er løbet
kørt. Er hunden først smittet er det for evigt.

onkel bille fortæller
Og endnu værre er at hunden kan smitte videre ved næste
parring (ikke absolut, kun en risiko).
Inkubationstiden er 3-6 dage, så det går hurtigt.
Hos hvalpe er det en mere alvorlig sag.
Hvalpene smittes oftest under fødslen ved passage
igennem fødselskanalen. De begynder et klynke/hyle
mere eller mindre uafbrudt.
Sutter ikke eller kun ganske svagt.
Deres varmeregulation går ”i stykker” og de bliver kolde.
Afføringen bliver tyndere og af og til gulgrøn.
Hvis man er dygtig kan man evt. se små punktformige
blødninger i slimhinderne og rødme på maveskindet.
De første dage er de værste og her dør også de fleste.
De få der overlever er stadig smittede.
Lige før hvalpen dør strækker den sig og kan få kramper.
Det er forfærdeligt at se og høre. Der findes ingen specifik
behandling, så den retter sig efter symptomerne ligesom
hos de voksne hunde.

Evt. kan aflivning være det bedste.
I udlandet vaccinerer dyrlægerne tæven mellem 1 måned
og 8 dage før fødsel med Eurican Herpes vaccine.
Når hvalpene så er født vaccineres disse ligeledes.
Om det hjælper ved jeg ikke men de kolleger jeg har talt
med fra udlandet og som bruger det, siger de har reddet
mange hvalpe på denne måde.
En anden måde at være ret sikker på at hvalpene ikke
smittes kan være at lave et kejsersnit på tæven for at
undgå smitten under hvalpens passage igennem
fødselskanalen.
Forebyggende er det bedst at undgå at lade smittede
hunde indgå i avl.
Men dette kan jo være svært for hvornår er man smittet?
Knus fra onkel Bille

Område 1
Områdeledere
SEK. I

Lasse Kromann Salomonsen
Tlf. 60143942
l.salomonsen@hotmail.com

SEK. II

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

Fra venstre: Peter, Jørgen, Johnny, Jøren, Henrik, Anita, Kyndi,
Niels og Jan

Mønstring af øvelse 11 figuranter
Af Møller Christensen

Vi har i dag søndag d. 3. marts afholdt mønstring af
områdets øv. 11 figuranter.
Mønstringen blev forestået af områdets figurant
instruktører, Niels Kyndi og Jan Bredevang.
Der stillede 11 figuranter til mønstringen og alle blev
godkendt. Klubberne i området har aftalt, at det er disse
figuranter, der benyttes til konkurrencerne i området i det
kommende år.
Figurant instruktørerne arbejder på at lave noget
tilsvarene for figuranterne i de øvrige øvelser, i erkendelse
af, at disse figuranter er mindst lige så vigtige for
konkurrencerne.
Følgende blev godkendt:
Jøren Knudsen Henrik Buchardt Henrik Andersen Anita Ermoneit Jørgen Thomsen Møller Christensen Niels Johnsen - 		
Niels Kyndi - 		
Peter Ulvmose - 		
Tonni Rasmussen Johnny Nielsen -

Brovst
Brovst
Brovst
Brovst
Dronninglund
Dronninglund
Dronninglund
Dronninglund
Hjørring
Vendelbo
Vendelbo

Fra venstre: Henrik, Møller og Tonni

BROVST AFDELING
Brovst PH har afholdt den årlige generalforsamling, med
overdragelse af en masse pokaler og diplomer. Ligesom
der var 3 i klubben der havde jubilæum, mellem 10 – 36
år. Der var mødt 20 af foreningens medlemmer.
Valg: genvalg til Anita Ermoneit som sekt.
Nyvalg til Kass.: Jøren Knudsen ( Janette Pedersen ønskede ikke genvalg)
Supp.: Mari-Ann Kristensen
Revisor: Knud Erik Jensen
Øvrig bestyrelse: John Hansen Fmd. – Henrik Buchardt
Christensen Næst fmd. og Marianne Due.
Efterfølgende har der været
afholdt standerhejsning

Standerhejsning

område 1
Kåring

Carstens har altid stillet sig
til rådighed for foreningen,
når der har været opgaver,
der skulle løses.
Således har han været dommeruddanner i område 1 i
en årrække, ligesom han
varetager
bestyrelsesarbejde i afdeling Vendelbo.
Carstens vil fortsætte den
gode linje Bjarke har lagt
for kåringerne.

Af Jøren Knudsen

Så fik vi startet året med en
kåring. Vi havde fået lov at
stille med to ekvipager hos
vores venner i Dronninglund – og samtidig var der
debut til vores ny kåringsmand, der sammen med vores fraflyttet kåringsmand
tog sig af dagens udfordringer. Desværre var der kun
en der slap gennem nåleøjet
Nemlig - Dan Gulev
Hybschman med Assi med
96,7 point.

Dan og Assi

Dan er helt ny i gamet. Brovst PH siger stort tillykke.

VENDELBO AFDELING
Ny kåringsmand i område 1
Af Sofie Nielsen

Carsten Gaarn Svendsen har fået til opgave at løfte den
tunge arv efter Bjarke Knudsen som områdets
kåringsmand.
Han har stor erfaring med træning af hunde samt
Politihundeforeningens program, og er et velkendt ansigt
for mange.
Det er efterhånden 33 år siden, Carsten blev medlem af
Dansk Politihundeforening med sin første hund, som var
en labrador. Han skiftede dog hurtigt race til schæfer, som
han har holdt ved lige siden.
De seneste år er han selv startet op som avler under
Kennelnavnet Schæfergaarden.
I mange år har Carsten været fast inventar på
konkurrencebanerne både som hundefører, tilrettelægger,
dommer og figurant. Hans store erfaring og ihærdige
indsats på træningsbanerne har kastet flere DM
deltagelser af sig. I alt har Carsten deltaget 10 gange med
hund.
Senest i 2016 hvor han blev danmarksmester i
Vinderklassen med Schæferhaven Calle.
Calle er nu pensioneret, men sammen opnåede de at
deltage i DM 6 gange. Det har resulteret i 1 bronze, 2 sølv
og 2 guldmedaljer.

DRONNINGLUND
AFDELING

Kåringsmand
Carsten Svendsen

Natøvelse
Af Mette Thomsen

Fredag den 1. marts blev der afholdt natøvelse. Der var
tilmeldt 12 hundefører, som blev sat sammen, så der blev
6 hold.
Der var 6 opgave, som skulle løses:
Opgave 1 – Indbrud på en Karosserifabrik – 1 eller flere
personer set på stedet
Opgave 2 – En vognmand er blevet slået ned
Opgave 3 – Spærfabrik – Flere personer set luske rund på
spærfabrikkens område
Opgave 4 – Krybskytter set i skoven
Opgave 5 – Markedspladsen – lydighed og stop af person
Opgave 6 – En mand er blevet overfaldet på sin bopæl af
1 eller flere personer + gerningssted
Vinderne af natøvelsen blev Marianne Baand med Møllers
Noxi og Pauline Johansen med Møllers Vanja

Der er samling på stationen
Område 1
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Marianne/Noxi og Pauline/Vanja

Hvalpehold

Træning i februar
Af Mette Thomsen

Hver lørdag er der godt 30 hundefører og hunde til træning
fordelt på 4 hold. Det er utrolig dejligt med al den aktivitet.

Der øves spring

Gipsy på rundering

Moar – det er koldt og 5 minutter er længe, alle de andre er gået
ind for at drikke kaffe

take the LEAD

www.bladt.dk • office@bladt.dk • +45 9635 3700
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rækkehuse
på 117 m 2
til leje

egebjergbakke.dk

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

Område 2
Områdeledere
SEK. I

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

KURSUS

Dommervedligeholdelse i Område 2, som blev
afholdt i Viborg Afd.
Disse personer er det rart at holde sig gode venner med

SEK. II

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

Kære læser
Så har dommerne været på vedligeholdelseskursus i
Viborg, det tegner godt for både den kommende sæson
og fremtiden.
Hvad mange måske ikke ved er, at det er et meget stort
puslespil, der skal gå op, når man som klub skal være vært
ved en konkurrence. Der skal bruges et vist antal dommere,
figuranter, hjælpere til bl.a. forplejning m.v.
Hvilket vil sige, at rigtig mange hundeførere –
(nu uden hund) står op før en vis mand får sko på og drager
afsted til den destination, hvor dagens event skal foregå.
Ofte er der tale om rigtig mange kilometer, der skal køres,
hvilket gør, at hele dagen – typisk søndag bliver brugt på
dette formål, - der jo samtidig er en fantastisk hobby.
De hundeførere, der skal i ilden, fortjener altid det bedste
på denne dag, derfor er det også vigtigt at huske på, at
det forventes, at der betales tilbage på et givet tidspunkt,
hvilket er vigtig at huske på, når man bliver kontaktet af en
konkurrence-arrangør, der ringer for at få samlet et hold.
Opvisningsholdet mangler deltagere, så hvis du har lyst
til nogle hyggelige og sjove timer med gode hundevenner
”på tværs af området”, er der her en god mulighed for at
lære en masse nye ansigter at kende, som kan komme en
til gode fremover, med i handlen får man samtidig nogle
gode tips og ideer.

Kåringer i februar 2019 – STORT TILLYKKE
Søndag, den 3. februar 2019 blev der afholdt Kåring i
Dansk Politihundeforening, Herning Afd.
Foto: Jesper Kjellerup, Herning PH
Pia Jepsen og Jinna vom
Esadera (Jinna),
Herning Afd. bestod
kåring med 98.9
point.( Max. point 110)

område 2
Søndag, den 10. februar 2019 blev der afholdt Kåring i
Dansk Politihundeforening, Randers Afd.
Foto: Jens Henrik Haagensen, Randers PH
Mathias Jensen og Nørrehedens Ica (Ica),
Randers Afd. bestod
kåring med 107,0 point.
(max. point 110)

Områdeleder Allan Jørgensen anviser en siddeplads til
Jørgen Weinkouff

Områdemøde/generalforsamling på Politigården i
Randers den 21. februar 2019
Foto: Holgerd Virenfeldt, Viborg PH

Dirigent Jørgen Weinkouff

Områderepræsentant Conny
Sander aflægger beretning

Områdekasserer
Jens Henrik Haagensen
fremlægger regnskabet

Holgerd Virenfeldt modtager
på vegne af Søren B. Sørensen
en erkendtlighed for Sørens
arbejde som Webmaster på
Områdets hjemmeside

Udpluk af de fremmødte til Områdemødet

Sekretær Rikke Kristiansen og Områderepræsentant
Conny Sander

Område 2
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Torben Støvring beretter
om, hvordan de skaffer flere
medlemmer i Randers Afd.

Søren Sørensen ved modtagelse af erkendtligheden for
sit arbejde som webmaster på
områdets hjemmeside

Anekdoter fra hans tid i
politiet, som politihundefører og landbetjent.
Ligeledes blev vi også indviet i hans arbejde med
schæferhundene og hvordan han træner sine hunde.
Der blev selvfølgelig også
snak om hans flotte arbejde,
som har ført til at han har
stået øverst på podiet ved
Danmarks Mesterskaberne
8 gange.
Et særdeles spændende emne var jo også hans avlsarbejde
– hvordan han udvælger såvel tæver som hanner og ikke
mindst, hvordan han prøver at finde den bedste
kombination af hund og fører.
Blandt de godt 20 fremmødte var der god spørgelyst til
Møller Christensen og alle blev beriget med mere viden
omkring hunde og ikke mindst træning indenfor PH.
Aftens foredrag blev afsluttet med lidt viden omkring
DLG’s sortiment af hundefoder, hvorefter der var rig
mulighed for en kop kaffe og lidt shopping til hundene.
Fra Mors afd. skal lyde en stor tak til Møller Christensen
for at tage turen til Mors og give os et spændende indblik
i hans hverdag.

Traditionen tro, Pålægskagemand efter Områdemødet

MORS AFDELING
Spændende foredragsaften med Møller Christensen
Af Anette Toft Jensen

Dansk Politihundeforening, Mors afd. havde i samarbejde
med Land og Fritid, Nykøbing
Mors arrangeret en aften i hundens tegn.
Efter en varm velkomst af såvel leder af Land og Fritid
samt fra Politihundeforening gik Møller Christensen på
scene og holdt et særdeles spændende indlæg, som kom
rundt om mange emner.

ODDER PH
Af Helle Rye

Tirsdag den 19. februar
drog vi 9 hunde og hf’er fra
Odder PH mod Hundslund,
nærmere luksushunden.dk.
Vi skulle ud og svømme, alle
svømmer gladelig i naturen,
men kun enkelte havde
prøvet kræfter med
svømmehal før, alle kom
i og svømmede i flot stil,
nogle svømmede få baner,
mens andre næsten ikke
kunne få nok.

område 2
Alt i alt en rigtig hyggelig aften i hundes tegn uden græs
under kløerne.
Vi havde hunde lige fra de helt unge til Frida som er klubbens alderspræsident på 12 år, seje gamle tøs.
Helle

RANDERS AFDELING
Om at det,- ”at være et par med fælles interesse for
hundesporten.
Af Jan (Hund Mabel) og Aksana Sørensen (Hund Daisy)
Det er ikke engang lyst tidlig lørdag morgen og alle
forbipasserende huse ser ud til at sove i vores landsby.
Vi er på vej til lørdags træning i skoven spændte som altid
på en god omgang rundering.
Begge hunde ved, hvad vi skal og de venter tålmodigt på
at komme frem, indtil vi når til Tånum, hvor Daisy - den
sorte labtæve, begynder at småpibe. Nu kan det kun gå
for langsomt, træd på speederen, far!
Det der med at være et par og have et fælles interesse for
noget, er der kun fordele ved.
Vi blev begge bidt af hundesport og tager gerne af sted for
at lære noget nyt sammen med hundene.

Område 2
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område 2

Jan træner Mabel - den gule labradortæve og jeg Daisyden sorte.

Daisy er til gengæld god til at markere en genstand på
sporet eller i feltet. Sådan kan man blive ved.
Det samme er det med os mennesker.
Selv om vi er et par, der træner sammen, er vi også
forskellige og lærer forskelligt.

Jan er god til at lytte og får hurtigt en fornemmelse for
noget, hvor jeg har brug for lidt længere tid. Praksis skal
helst underbygges af teori, og derfor søger jeg svar i bøger.
Begge er ret gode til det og virker til at have det sjovt.
De er også meget forskellige, hvor Mabel er den fysisk
stærkeste ud af de to og er en driftig tæve.
Hun er god til at gå spor, hvilket Daisy ikke er.
Mabel er også god til at holde fast ved bidetræning, hvor
Daisy opgiver ret hurtigt.

område 2
OPVISNINGSTRUPPEN 2019
Opvisningstruppen er én måde, hvor vi gør opmærksom
på DANSK POLITIHUNDEFORENING !
2-38

I Område 2 har vi en aftale om, at når man som lokal
afd. ønsker hjælp til at lave opvisning, og ikke selv har
mulighed for at samle hunde/hundeførere nok, kan man
kontakte Opvisningstruppen.
Opvisningstruppen er en samling af hundeførere, som
gerne vil vise, hvordan vi træner i
DANSK POLITIHUNDEFORENING,
- Og det ER TRÆNING, SOM VI VISER!
Dvs. man belønner hunden under opvisningen, så ofte som
man selv synes og lidt til ;-)
Man byder selv ind med, hvad hund og HF kan :-)

Vi er gode til at hjælpe hinanden med forskellige
træningsopgaver. Jeg laver et felt til vores hunde.
Jan aner ikke, hvor jeg har lagt genstande og er nødt til at
fange det mindste tegn fra Mabel for at bekræfte hende i,
at hun gør det rigtige.
Jan er begyndt at lægge spor for Daisy. Det er faktisk en
god måde at gå spor, fordi vi er begge to på Herrens mark,
når Daisy er ude af sporet.
Så står vi der midt i det hele og kigger indtrængende på
hinanden. Samtidigt lærer jeg at aflæse Daisy, hvornår hun
er ude af sporet og hvornår hun er på sporet igen.
Jeg spurgt Jan, om han kan nævne nogle ulemper ved at
være et par og træne sammen. Der trækker han lidt på
skuldrene: “Det er vel, at vi kommer til at diskutere en gang
imellem, ikke”? Uenighed om hvis hund hopper mere op
ad en figurant kan udløse store bølger herhjemme.

Vi har det rigtig sjovt og hyggeligt, når vi mødes!
Vi lærer hinanden at kende på tværs af lokal afd. og
hunderacer!
Vi træner helst opvisningen igennem et par gange, så alle
ved, hvad vi skal, inden vi laver selve opvisningen.
Nogle gange kan der flere opvisninger den samme dag :-)
At være en del af Opvisningstruppen giver god træning
både som MILJØTRÆNING, SOCIALSERING, og ikke
mindst KONKURRENCETRÆNING !!

Jo, det der med at være et par og træne sammen, er med
til at holde gejsten ved lige, for hvis den ene er i tvivl, om
man vil af sted, så står den anden og siger:
“Ja, det skal vi. Kom nu!”

Område 2
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område 2

Krav til hundeføreren er, at du har en meget positiv
indstilling til PH programmet og gerne vil
gøre god PR for Dansk Politihundeforening :-)
Der kan evt. være tale om kørsel, samt fragt af div.
træningsremedier.
Denne kørsel refunderes nødvendigvis ikke.
Der er IKKE krav til hundens niveau, da det er træning,
som vi skal vise!!!
Opvisningstruppen har også brug for medlemmer, som
kan hjælpe uden hund ved opvisningerne, f.eks. som
hjælper, figurant eller andet!
Vi håber, at du har tid og lyst til at være en del af
Opvisningstruppen!
Har du tid, lyst og overskud til, at du (og måske din hund)
skal være med i Opvisningstruppen, skal du kontakte din
lokale Bestyrelse for nærmere oplysninger!
Mange hilsner
Holgerd Virenfeldt

Koordinator
Opvisningstruppen
Område 2

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

Fællestræning		
Kriminaloprykning
Patruljeopryking
Kåringskonkurrence

Grenå
Århus
Randers
Viborg

Herudover er der aktiviteter i din lokalforening

område 2
Dansk Politihundeforening
Viborg Afdeling
Guldbækvej 1
8800 Viborg
www.viborgph.dk

Indbydelse til Kåringskonkurrence 2019
Viborg afdeling indbyder hermed lokalafdelingerne i Område 2 til Kåringskonkurrence.
Dato:

Søndag den 12. maj 2019

Mødested:

Viborg PH’s klubhus, Guldbækvej 1, 8800 Viborg

Mødetid:

Dommere & figuranter
Hundeførere

Tilmelding:

Senest søndag den 7. april 2019 via lokalafdelingen pr. mail til
Viborg Afd.’s konkurrenceudvalg konkurrenceudvalg@viborgph.dk
Med flg. oplysninger:

kl. 07.00
kl. 07.30

Hundefører
Navn:
Afd.:
Mobil nr.:
Mail adr.:
Hund
Stambogsnavn :
Kaldenavn:
DKK stambogs nr.
(hvis denne har et sådant)
Race:
Køn:
Fødselsdato:
Ønskes Frokost:

□

Ja (Pris 30 kr.)

□

Nej

Bemærk at tilmelding skal udfyldes så korrekt som muligt.
Deltagergebyr:

Kr. 200,00 pr. hundefører (+ evt. frokost á 30 kr.), som skal
indbetales i forbindelse med tilmeldingen, kan overføres til Viborg
PH’s konto: Jyske Bank konto reg. nr. 7845 Konto nr. 0001028886

Stævnetelefon:

Holgerd Virenfeldt – 20 92 25 71

Dommere/figuranter: Dommere og figuranter skal tilmeldes sammen med hundeførere.
Husk at der er mulighed for at tilmelde dommerføl.
Forplejning:

Om morgenen vil der være kaffe og brød til hundeførere, dommere,
dommerføl og figuranter.
Tilskuere har mulighed for at købe kaffe og brød. Pris 20 kr.
Der kan købes frokost, øl & vand, dog vil frokost være
gratis for dommere, dommerføl og figuranter.
Ønsker man at købe frokost, skal dette bestilles sammen med
tilmeldingen, pris 30 kr.
Med venlig hilsen
Konkurrenceudvalget
Dansk Politihundeforening
Viborg Afd.

Område 2
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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

TØNDER AFDELING

På sporet af noget nyt
Bitten fra Tønder PH havde overfor formanden spurgt om
det ikke kunne være interessant med kursus i spor på hårdt
underlag, og det synes kim var en god ide.
Så den 9. feb. 2019 fik vi besøg af Jan Lolk Laursen,
tidligere hundefører hos politiet og formand i Esbjerg PH.
Der var 8 medlemmer som havde trodset vejrudsigten og
tilmeldt sig, der var både ukåret, unghund og patrujlehunde.
Efter en solid morgenkomplet startede Jan op med en
introduktion til spor på hårdt underlag, alle deltagere fik
genopfrisket de grundlæggende principper bag spor.
Efter et par timer i skolens tegn, skulle det omsættes til
praksis, så en kolonne af forventningsfulde hundeførere
drog afsted mod Velux i Skærbæk som havde været så
venlig at låne os deres område til denne dag,
Ved ankomst til Velux havde vejret ændret sig en smule
til en frisk vind (hold kæft det blæste) og alle hundeførere
iklædte sig udstyr og trafikvest som det var aftalt med
Velux at vi havde på.
Så blev banen lagt og første figurant sendt afsted.
Da første hund kom på tror vi at alle fik en aha oplevelse,
for det var noget helt nyt for hunden.
Efter et par timer var det kaffepause med kagemand, da en
af hundeførerne havde fødselsdag og sukkeret kom til sin
ret, i skrivende stund havde vi 8,3 km på skridt tælleren.
I løbet af de næste par timer så vi hunde prøve at gøre
som de plejer, men med kyndig vejledning fra Jan kom
alle hunde i gennem med positiv oplevelse, Efter et par
timer i den friske luft var der afslutning i klubhuset med
en ”hotdog ” og en tår at drikke, samt en lille ting til Jan
som tak for hjælpen

Vi siger tak til Jan Lolk Laursen for en super god dag,
tak til Bitten for den gode idé samt tak til Velux for lån
af deres grund.

Lennart Dahl

Ukåret HF

område 3
HADERSLEV AFDELING

Herunder følger en beretning fra vinderholdet:

Sydjysk Natkonkurrence

Sydjysk natkonkurrence

Lørdag den 16.02.19. afholdte vi sydjysk natkonkurrence
i Haderslev PH.
5 hold (10 hundeførere) var klar til start og et team af 20
mand stod bag til at give dem en spændende aften. Det er
jeg sikker på de fik, snakken gik lystigt da de kom retur,
hvor de prøvede at regne ud, hvad de måske havde overset
ude på de 4 lokationer.
En stor tak til Aksel, Mogens, Jakob, Eline og Per og alle
dommere og figuranterne. Der skal også lyde en stor tak til
Arkil A/S, Davidsen, det gl. sygehus og lodsejeren. Tak til
Eline og Charlotte som sørgede for at alle fik noget at spise.
Max point var 400.
Kasper og Martin,
Bitten og Gudrun,
Berit og Gitte, 		
Jane og Brian, 		
Mona og Ervin, 		

Horsens
Tønder 		
Esbjerg 		
Horsens
Tønder 		

354 point
292 point
272 point
269 point
242 point

Så oprandt datoen endelig for sydjysk natkonkurrence,
nemlig d.16/2-2019. Haderslev PH skulle være vært og
arrangør af konkurrencen.
Der var tilmeldt 5 hold bestående af 10 hunde og deres
førere. Der blev hilst velkommen i klubhuset.
Tidsplanen blev udleveret og dermed var nattens
strabadser skudt i gang.
Vores første opgave var at køre til Davidsen i Haderslev.
Der blev vi mødt af to, der fortalte at der var blev set noget
mistænkeligt i butikken.
Straks efter gik tiden i gang, så det var bare med at finde
ud af hvad det drejede sig om. Vi startede med en hund,
som straks gik mod butikken.
Den anden hund blev ude og begyndte at rundere området.
Området og butikken blev afsøgt og vi mente vores hunde
havde gjort et godt stykke arbejde.
Vi fandt to forbrydere, en jakke og en mobiltelefon.
På vores anden opgave blev vi sendt til en adresse udenfor
Haderslev. Vi blev orienteret om at der havde været et
overfald inde på en mark og at ambulancen lige var kørt
med offeret.
Vi startede med at afsøge gerningsstedet og den ene hund
fik ret hurtigt spor udover asfalten og ind på marken
overfor. Så var jagten i gang på en gerningsmand.
Den anden hund blev tilbage ved gerningsstedet og afsøgte
det. Sporhunden kom tilbage med en forbryder, en nøgle
og en patron. Intet blev fundet på gerningsstedet.
Vores tredje opgave var ved Arkil tæt på motorvejen.
Vi ankom til stedet og blev vist ind ad porten hvor der
straks lød et skud fra det fjerneste hjørne.
En hund blev sendt på stop og den anden sikrede
indgangen så ingen kom ud. Stophunden fik ikke stoppet
forbryderen, men fandt ham ved rundering.

Vinderholdet ”Team Priwat” aka Kasper og Martin

Hund to runderede området ved indgangen og hjalp den
anden hund med at få dækket resten af pladsen, som i
øvrigt er temmelig stor.
Vi rydder området for hvad der var ”altså hvis I spørger os”.

Stort tillykke med resultaterne.
Venlig Hilsen
Haderslev PH

Den ene hund kom til skade med dens poter og den store
forbindingskasse måtte frem.
Der blev klippet og klistret på livet løs, vi skulle jo videre.

Per Skytt Larsen

Område 3
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område 3
Vores fjerde opgave var på Haderslevs gamle sygehus, hvor
der åbenbart stadigvæk er psykiatrisk afdeling.
Der var to der var stukket af fra afdelingen.
Pludselig lød der larm fra et hjørne og igen måtte hundene
ud og arbejde.
Vi fandt en dør der var åben og bag døren var der en lang
gang med en masse rum til højre og venstre.
Det viser sig at være en firkant med ekstra rum alle steder.
Begge patienter blev fundet samt nogle af de ting de havde
gemt rundt omkring.
To meget ødelagte hunde kom tilbage i bilen for at få et
velfortjent hvil.
Alle holdene begynder at vende tilbage til klubhuset.
Snakken går lystigt og der bliver regnet på hvem der har
været de bedste i natkonkurrencen, som jo lidt er som
politi og røver.
Efter alle point var talt sammen så det sådan ud:
1.plads Martin og Kasper
2.plads Bitten og Gudrun
3.plads Berit og Gitte 		
4.plads Jane og Brian 		
5.plads Mona og Ervin 		

Horsens 354/400 point
Tønder 292/400 point
Esbjerg 272/400 point
Horsens 269/400 point
Tønder 242/400 point

Martin med Darkan og Kasper med Dinka også kaldet
”Team Priwat” siger mange tak for kampen til vores
konkurrenter.
Men den største tak skal lyde til alle dem der stillede op
for at vi kunne komme ud og dyrke det vi ånder og lever
for nemlig ”Dansk Politihundeforening”
Skrevet af Team Priwat.

Jonas Træ og Anlæg

Silkeborgvej 81 S TH
7400 Herning Telefon: 20 14 25 13 E-mail: jonas@jtoa.dk

For mere information, venligst kontakt:
Ole Lyngshede Lund
Afdelingsleder
Charter & Relief – Export – Courier
Telefon: +45 7650 4555
E-mail: ollu@scangl.com
Our world is logistics

område 4
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

Kåring i Middelfart
Lørdag den 15. december havde Middelfart
Politihundeforening kåring af Sonny og hundefører Claus
Fey.
Ekvipagen bestod med 105 point, så det var kun små
fratræk fra de 110 point. Kåringsmanden var Villy Skårup
fra område 4 og figurant var Fynsmester Rasmus Bøgel

Områderedaktør - : Nete Bolander
Politihundenomraade4@gmail.com

Tillykke tillykke tillykke tillykke
D. 31. december 2018 fyldte Frede Hansen 90 år. Frede
Hansen er Æres medlem og har været medlem af Odense
politihundeforening i 47 år
Frede Hansen har brugte meget tid på at træne sine egne
og andres hunde indtil han gik på pension.

Kåring af Sonny og hundefører Claus Fey

Håber du får mange gode år endnu.
Odense Politihundeforening ønsker dig tillykke med den
store dag.

Sonny ligger afdækket under kåring

Velkommen
Middelfart
Middelfart
Politihundeforening siger
velkommen til Abardi’s
Mikka på 12 uger.
Mikka er yngste hund på
kåringsholdet i Middelfart
og tilhører Rasmus Autzen.

Abardi’s Mikka 12 uger
Frede 90 år 31.12.18 Odense

O/K Anlægsteknik
V.aut. kloakmester Kalle Madsen
Tlf/Fax: + 45 3678 7012
Mobil: +45 2962 2104
Email: info@ok-kloakteknik.dk

Kloakarbejde

Oversvømmelser

TV Inspektion

Slamsugning

HOTEL MENSTRUP KRO
Menstrup Bygade 29
DK 4700 Næstved
Telefon: +45 5544 3003
Telefax: +45 5544 3363
E-mail: menstrup@menstrupkro.dk

område 5
Områdeledere
SEK. I

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

SEK. II

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

HOLBÆK AFDELING

Nu har Femme og jeg været på lydighedsholdet tre gange
og efter sidste gang blev jeg ”bidt” af at træne og har
sat nogen mål og nogen delmål, hvilket jeg ved andre på
holdet også har, så det er jo dejligt vi kan hjælpe og støtte
hinanden siger Pia.
Alle hos Trænings Banditterne er enige om PH Holbæk er
en super god klub, med et godt kammeratskab.
Der er mange forskellige aktiviteter og kurser både med
teori og praktiske prøver.
Vi er rigtige heldige, at få hjælp af de meget dygtige og
kompetente hundefører, som har trænet i mange år.
Det er vi super taknemmelige for siger Karina.
Det er dejligt de gider bruge tid på os novicer, så nu skalvi
bare bevise, at de ikke har brugt deres tid unødvendigt.

Banditter i PH Holbæk
Dansk Politihundeforening i Holbæk har fået deres egne
Banditter. Trænings Banditterne som de kalder sig, har
trænet sammen efter de alle havde deltaget i
lydighedskurset i efteråret 2018.
Holdet består af Caroline med Aya, Maria med Molly,
Annette med Zazar, Pia med Femme og Karina med Lupus.
Vi lærte hinanden at kende da vi kom på samme
lydighedshold, hvor der kun var schæferhunde.
Vi havde det super hyggeligt og kom godt ud af det
sammen og synes det var ærgerligt, hvis vores lille gruppe
skulle gå i opløsning når lydighedsholdet stoppede.
Vi besluttede derfor, at blive ved med at ses og træne
sammen og Trænings Banditterne var skabt siger Karina.
Vi har vores egen FB gruppe, hvor vi aftaler træning og
holder kontakten.

Pia og Femme

Maria kom første gang til PH Holbæk for 13 år siden, hvor
hun også trænede på lydighedshold med sin første hund,
en schæfer han. Nu er det tredje gang hun har trænet på
lydighedsholdet sammen med Molly.
PH Holbæk tilbyder flere spændende arrangementer og
aktiviteter, som er med til at udvikle Molly og mig som
hundefører og vi er glade for at have nogle
træningskammerater, som vi mødes med og som jeg kan
grine og spare med siger Maria.
Pia fik sin hund Femme da den var 10 måneder og hun
synes det kunne være sjovt at træne på lydighedsholdet.
Heldigvis fik jeg lov til at starte midt i perioden siger Pia.
Vi var seks på holdet og tre trænere, så det var super
heldigt.

Femme

område 5
Lupus

KALUNDBORG AFDELING
“Her i det meget tidlige forår er der virkelig travlt på
træningspladsen lige fra hvalpe holdene til
forkårings-holdene.
Der er hunde og hundefører på hele pladsen.
Hvalpene og deres hundefører nyder alle de nye
oplevelser de får og er dejlig trætte når deres træningstimer
er overstået.
Der er gang i lydighedholdet, hvor der dog er en klar
holdning til, at det jo også skal være hyggeligt, så der er
altid tid til en pause med kaffe og kage.

Karina og Lupus

Vores store forkåringshold arbejde meget koncentreret og
der ses god fremgang hos alle ekvipagerne.
Det er dejligt at se den iver og koncentration alle
hundeførerne og hunde arbejder med, det er tydeligt at
se alle er vågnet op efter vinterdvalen, og glæder sig til at
komme i gang igen.
Der er en fantastisk stemning og kærlige
kommentarer fra ”klogebænken”.”

Bedste hilsner
Berit Kristiansen

PH Kalundborg

Femme og Lupus

Maria, Pia og Karina
Område 5
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område 5
VORDINGBORG AFDELING

Træningsdag i Vordingborg PH, søndag d. 9. februar
Hele ugen op til den planlagte træningsdag lovede DMI
massivt regnvejr på dagen. Formanden trumfede DMI og
holdt fast i solskinsvejr på dagen.
Og hvor end formanden havde sine varsler fra var de bedre
end DMI’s. Dagen startede med et solidt og meget velassorteret morgenmåltid i klubhuset sponsoreret af klubbens
nye medlem Asger. Nok ikke fremtidig standard, men en
dejlig start på en god dag. Tak til Asger.
Karina og Henrik fra Maribo var inviteret til at hjælpe
Patrulje-, Krim- og Vinderhunde og medbragte selv egne
hunde, som også deltog. Dejligt, at I havde lyst til at tage
turen til nordpå.
Hundene blev opdelt i kåringshunde (Bodil, Merete,
Susanne, Palle, Asger og Gitte) og kårede (Hans, Brian,
Henrik og Karina). Normalt træner vi blandet, men det
her fungerede fint til lejligheden.
Dan havde sørget for gode arealer. Tak til Dan.
Vi anvendte vores “konkurrenceskov” og 2 fine
frøgræsmarker på Peters Gård (fantastisk udsigt over
Langø og Dronning Alexandrines bro).
Ukårede startede med at vi selv lagde spor og felter.
Gode så-riller at følge ;-) Sporene lå ca. 20 min.
For en 6 måneders hvalp kan det være noget “voldsomt”,
når to fasaner letter med et skrig lige en ½ meters penge
til venstre for sporet. Nu må der arbejdes på at komme
tilbage “ind i kassen” igen. Ellers gik det rigtig fint for alle.
Holdet med de kårede hunde lagde spor og felter på modsatte mark og der var også mulighed for at fortsætte sporet
gennem et gærde og ud på pløjejord. Det var vist kun Hans
med vinderhund, der tog den udfordring op.
Efter sporlægning kørte gruppen i skoven, så sporet kunne
ligge nogle timer.
De ukårede kørte tilbage til pladsen, hvor Bjarne stod
klar til at kommandere skoledressur (med stor humor og
entusiasme!!)
Så var der fælles frokost i klubhuset og snak om de
foreløbige aktiviteter.
Der blev spist hurtigt… for de kårede hunde skulle tilbage
til deres spor. De ukårede kørte i skoven og der blev lavet
mange fremadsendelser og Merete havde også et par døde
genstande med på hendes rundering.
Til slut var de kårede hunde under Bjarnes kommando
på pladsen.
Evaluering på en veltilrettelagt dag: Alle havde en super
dag, trætte hunde og glade hundeførere. Henrik og Karina satte pris på at træne i en ”ny” skov og med andre
figuranter. Hvad Hans ikke ved - er at han faktisk fandt
alle genstande på sporet, figuranten fandt nemlig kapslen
i lommen efterfølgende.
Formanden

NÆSTVED AFDELING

Kåring

Søndag d. 24. februar var der kåring i Næstved. Det var en
flot solbeskinnet dag. Der stillede 5 ekvipager op til kåring
denne dag. 3 hundeførere fra Næstved, en fra Nykøbing
og en fra Nakskov.
Hund og fører fra Nakskov måtte desværre stoppe efter
første øvelse, rundering. Lyal med Aslan nåede til allersidste øvelse, stop med pistol. Her ville Aslan ikke slippe
ærmet. Det var super ærgerligt for de var INTET blevet
trukket ellers på dagen. Held og lykke næste gang.
Det endte med at vi kunne sige tillykke til:
Carsten Nielsen og Mongrif Jacko med 109,7 point
Ida Borberg med Korskildes A´djm med 106,8 point
Leo Sørensen med Møllers Rex med 99,0 point.
Her er lidt billeder fra dagen.

Ida og Dajm hilser på kåringsmanden Jens Christina

Ida og Dajm under fri ved fod’’.

område 5

Carsten og Jacko ved apporteringen.

Der snakkes mens der ventes.

Lyal og Aslan under fri ved fod.

Leo og Rex lige start med stop med stok.

Leo og Rex gør klar til apportering.

Ida og Dajm der lige har startet øvelsen stop med pistol.
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område 5

Øvelsen bedømmes af Jens Christian mens Jacob fortæller hvad
han har set.

En meget glad og lettet hundefører efter sidste øvelse er
gennemført. Carsten og Jacko.

PATRULJEKONKURRENCE
Søndag d. 3. marts var der patruljekonkurrence i samarbejdsaftalen.
Der stillede 8 hunde denne dag.
Carsten og Jacko i øvelsen stop med stok.

Resultaterne blev som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De 3 nykårede hunde med førere samt kåringsmanden
Jens Christian.

Maria Hansen med Møllers Huxi
Maribo				221,6 point
Karina Kiszka med Amagers Kiwi
Maribo				209,5 point
Vibeke Wullf med Disagers Thano
Næstved			207,4 point
Lasse S. Jensen med Haakon
Nykøbing			201,8 point
Brian Poulsen med Hulgaards Odin
Vordingborg			199,3 point
Karin Ernst med Daneskjold Fonda
Næstved			199,1 point
Kurt Kristiansen med Mai Tuk Timo
Slagelse				197,0 point
Torben Rutkjær med Kenzo
Korsør				192,9 point

CC Montage-teknik
Gartnervej 47
4632 Bjæverskov
Telefon: +45 22 52 17 34
E-mail: ccmontageteknik@gmail.com
CVR: 34996873

Milotec Rørisolering
v/ K Jacobsen

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

Tlf. 22 32 32 56

område
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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

Kenneth og René vejleder Simone på gerningsstedet.

En dejlig ekstra træningsdag i vores skov
Af Klaus Buddig(KBH)

På årets sidste dag havde Anne tilrettelagt 3 timers træning
med 3 standpladser i vores skov og på den tilhørende
græsmark. Vores hunde skulle ud og bruge noget energi
inden aftenens fyrværkeri og festivitas. De 10 fremmødte
blev delt op i 3 grupper, der så havde ca. 50 min. at træne
i på hver standplads.
1. standplads var en runderingsbane hvor der, alt efter
hundens niveau, blev trænet rundering og eller
fremadsendelser på både figurant og død genstand.
2. standplads: Her blev der trænet anholdelsesopgave og
lydighed. Nogle hunde havde lidt udfordringer med at
koncentrere sig om lydigheden når der blev trænet rundering og anholdelsesopgave i nærheden, så det var en
kanon god træning for dem.
3. standplads indeholdt gerningssted og blev der trænet
intenst med genstandsmarkering. Efter alle grupper havde
været de 3 standpladser igennem, ønskede vi hinanden
Godt Nytår, med en tår boblevand.

Aslan er klar til at arbejde.

René og Aslan søger genstande

Kenneth & Lux på gerningsstedet.

René & Aslan rundering på død genstand

område 6
Nyt hold igennem den Grundlæggende
Instruktøruddannelse
Af Klaus Buddig(KBH)

Kenneth & Lux på gerningsstedet

Kenneth & Lux, Lydighedstræning med forstyrrelse

Holdet ønsker hinanden og skovejerne Godt Nytår

Marry & Me - Smykkeforretning & Guldsmed
Østerfælled Torv 17A, 2100 København Ø
Tlf: 45 20 66 52 88 - info@marryandme.dk

Et nyt hold ”Ambassadører for vores træningsfilosofi”
i område 6 er klar til at yde en positiv indsats ude i vores
afdelinger.
Hen over vinteren blev der afholdt Grundlæggende
Instruktørkursus i område 6. I alt 12 deltagere fra 5 afdelinger deltog de 4 dage som uddannelsen strækker sig over.
De 12 deltagere blev placeret i 3 grupper á 4 personer og
de blev fordelt de 3 første gange så alle sad sammen med
nye hver gang.
Første dag fik deltagerne først en introduktion til PH’s
struktur, kultur, formålsparagraf og fastlagte
træningsfilosofi. Herefter blev der med udgangspunkt i
hvordan hjernen fungerer, gennemgået teorier omkring
hvordan de indtryk og oplevelser hunden bliver udsat for,
lagrer sig i både bevidsthed og underbevidsthed.
Den skriftlige hjemmearbejdet var: 1) Hvilke positive og
negative sider, kan du se ved at hunden lader sig styre af
sin krybdyrhjerne? 2) Kan du komme på nogle ideer til
øvelser der kan styrke hundens kognitive evner?
Anden dag bestod af teori om formiddagen og praktik om
eftermiddagen. Teorien bestod af emnerne Flokforhold,
Indlæringsmetoder, Positiv træning og Grundlæggende
træning.
Til den praktiske del var der inviteret 10 fremmede
ekvipager på begynder Lydigheds niveau, som grupperne
skulle arbejdes med under praktikken.
Der blev holdt et par pauser under vejs, så de enkelte
grupper kunne arbejde med gruppeopgaven til dagens
praktiske del. Opgaven lød: ”Vurder og arbejd med
flokforholdet, kontaktøvelser og let lydighed.
” Den enkelte gruppe havde selv ansvaret for at
tilrettelægge forløbet om eftermiddagen, så de kunne skiftes til at påtage sig instruktørrollen.
Der skulle også tages noter undervejs, til den efterfølgende
evaluering af deres afvikling.
Alle ekvipagerne var også opdelt i 3 grupper, så hver
gruppe fik en gruppe hunde at arbejde med i 20 min. og
så skiftede man gruppe, så hvert hold kom de 3 grupper
hunde igennem under praktikken.
Vejret var bestemt ikke med os. Regn og en meget kølig
vind var en udfordring for alle. Men både hundeførere
og kursister tog det i stiv arm, fik gennemført opgaverne
og glædede sig til at komme ind til brændeovnen når
praktikken var slut.
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område 6
Hjemmeopgaven til 3. gang var:
1) Beskriv nogle øvelser, du mener der kan styrke
flokforholdet.
2) Opdel 3 fulde valgfrie PH øvelser i mulige momenter
og delmomenter, der kan trænes selvstændigt
Tredje undervisningsdag bestod også af teori om formiddagen og praktik om eftermiddagen. Denne gang handlende teorien om: Momenter, kriterier & mål, Selvkontrol,
Instinkter & drifter, Byttedriften.
Til den praktiske del var der igen inviteret fremmede
ekvipager, men her var der også begynder PH hunde.
Dagens praktikopgave lød på: Opdel en øvelse i momenter
og sæt forskellige kriterier, så der kan arbejdes med de
individuelle hunde inden for øvelserne:
1) Plads & Lineføring,
2) Markere genstand (modelindlæring?)
3) Afdækning.
Vejret var ikke meget bedre denne gang. Vores P-plads var
en skøjtebane. En god omgang sne med blandet frost og
tø i dagene op til, gjorde at banen var en stor sjappet sne
og mudderpøl. En god omgang regn undervejs gjorde det
ikke meget bedre. Men alle tog det imidlertid i stiv arm,
selv mht. til afdækningen.
Hjemmeopgaven til fjerde og sidste dag var:
Hold et foredrag næste gang på 5 min. – Det må IKKE
handle om hunde.
Fjerde og sidste dag: Desværre var sygdom og uheld årsag
til at der var 4 deltagere der måtte melde afbud.
Disse 4 fik efterfølgende tilbud om en ekstra dag, så de
kunne fuldføre forløbet. Dagen bestod af en blanding af
teori og deltagernes foredrag.
Teorien bestod af: Instruktørrollen, Hundeførertyper,
Reaktive hunde samt Planlægning & Kommunikation.
Alle deltagerne fik holdt deres foredrag, mens vi andre
lyttede intenst. Vi fik indblik i mange forskellige emner,
bl.a. baggrunden for udgivelse af en Krimi romanserie,
hjerteproblemer hos topidrætsfolk, fordøjelsessystemer,
opmærksomhed og handling samt nogle rørende og meget private oplevelser.
Alle viste at de stort set formåede at forberede og
tilrettelægge hvad de ville sige inden for den afstukne
tidsramme.
Til sidst fik vi snakket om forløbet og der blev udleveret
uddannelsesbeviser og taget et gruppebillede, desværre
uden de 4 fraværende.
Jeg takker for et forløb hvor alle var dybt engagerede i
at lytte, debattere og levere undervejs. Hjemmearbejdet
blev taget meget seriøst og der kom rigtig mange flotte
og gennembearbejdede løsninger.
Også en stor tak til de i alt 15 hundeførere der trodsede
vejret og stillede op med deres hunde.

De 3 grupper diskuterer hvordan de vil løse eftermiddagens
praktiske del.

Stig Bertelsen (Birkerød), Bente Ritter(Skovbo),Henrik Pedersen
(Helsingør) og Mathias Farnum (Roskilde)

Theodor Frederiksen (Skovbo), Niels De Fries Thøstesen
(Helsingør), Iben Bertelsen (Birkerød) og Chris Dalgaard
(København)

Camilla Elisabeth Dam Nielsen (Roskilde), Maria Koldenborg
(Skovbo), Pia Ladewig (København) og Louise Nielsen (Birkerød)

område 6

Bente Ritter har fået tjansen med at forklare om flokforhold og
træne let lydighed.

Bagerst fra venstre: Pia Ladewig (København), Chris Dalgaard
(København), Stig Bertelsen (Birkerød), Louise Nielsen (Birkerød).
Forrest: Mathias Farnum (Roskilde), Iben Bertelsen (Birkerød),
Camilla Elisabeth Dam Nielsen ( Roskilde),
Niels De Fries Thøstesen (Helsingør)

Områdemesterskabet
Af: Line Holm Hels(Skovbo)

Her er det Camilla der forklarer om flokforhold og træne let
lydighed.

Vejret var ikke ligefrem med på tredjedagen, men alle tog det i
stiv arm.

Denne dag var der øvelser opdelt i momenter.

I område 6 har vi et årligt mesterskab, hvor et hold fra hver
klub kæmper om at samle fleste point og vinde ”fadet”.
Til de hundeførere som vinder deres semifinale går videre
til finalen, og få muligheden for at blive områdemester i
den pågældende klasse. Konkurrencen hedder
områdemesterskabet, og det har den heddet siden 2010.
Konkurrencen består af del 1, del 2 og finalen.
For at stille med fuldt hold skal man stille med 2 unghunde,
2 patruljehunde, 2 kriminalhunde samt 2 vinderhunde
(der stiller en fra hver klasse til hver af delkonkurrencerne).
Hvis der er mere end 2 hundeførere fra en klasse som vil
repræsentere klubben, afholder man en lokaludtagelse i
afdelingen. Hvis man er udtaget skal man enten stille i del 1
eller 2. Man går kun videre til finalen, hvis man vinder sin
delkonkurrence. Hvis man går videre til finalen kæmper
man om titlen som områdemester i den pågældende klasse.
Da konkurrencen hed ”3-3-3”´eren lavede man pointregningen om til fadet. Tidligere brugte man alle holdets point
til fadet, men af hensyn til de mindre afdelinger, som ofte
mangler patrulje, kriminal og vinderhunde, lavede man
dette om. Nu bruges der 2 unghunde resultater samt 4
P-K-V resultater. Der er altså 2 P-K-V resultater som ikke
tæller med. Finalepointene tæller ikke med i mesterskabet,
og i finalen stiller man individuelt og kæmper ”kun” om
titlen som områdemester.
På områdebestyrelsens møde om efteråret beslutter man
hvilke afdelinger der varetager delkonkurrencerne samt
finalen. I år foregår del 1 i Frederiksværk søndag d. 3.
marts, og del 2 i Roskilde søndag d. 17. marts. Finalen
kommer til at finde sted i Taastrup/Kildegården søndag
d. 14. april.
Område 6
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område 6
Lokaludtagelse i Skovbo til områdemesterskabet
Af Line Holm Hels(Skovbo)

Det årlige områdemesterskab i område 6 står for døren.
Med de to semifinaler, som skal afholdes i marts, skulle
der i Skovbo holdes lokalkonkurrence, så der kunne
udtages de 8 hundeførere i henholdsvis unghunde,
patrulje, kriminal- og vinderklassen(2 fra hver klasse),
som skal repræsentere klubben og samle point til ”fadet”.
I weekenden d. 23-24. februar afholdte vi lokaludtagelse
i Skovbo. Kriminal- og vinderklassen om lørdagen, og
unghunde og patruljehundene om søndagen.
For at stille med fuldt hold skal man bruge 2 hunde fra
hver klasse, som skal stille i hver deres semifinale.
Den første semifinale bliver afholdt d. 3/3-19 (del 1), og
den anden d. 17/3-19 (del 2). De to bedste bliver udtaget
til at stille for Skovbo til årets områdemesterskab.

Resultatet for unghundeklassen blev:
Nr. 1:
Erik Goth-Eriksen og Vi-vom Nessenberg med 175,4 p.
Nr. 2:
Jeppe Fabrin Ditzel og Schæferhavens Debbi(Soya) med
160,6 p.
Resultatet for patruljeklassen:
Nr. 1: Camilla Johansson og Abbi med 204,3 p.
Nr. 2: Thomas Larsen og Bayogi Visa med 202,0 p.
Nr. 3: Karsten Staanum og Nixon von der Burgstätte med
196,6 p.
Nr. 4: Helene Høyer og Rothmanns Joey med 183,3 p.

Keld Andersen og Torben Alrik lavede konkurrencen om
lørdagen til de to store klasser. Med lidt drillerier i vinderklassen med mange spidse knæk på sporet, små genstande
som var en vinderklasse værdig samt en anderledes øvelse
10 kunne vinderen løfte trofæet og de to vinderhunde som
skulle repræsentere vinderklassen fra Skovbo var fundet.
Resultatet for vinderklassen blev:
Nr. 1:
Sten Holst-Christensen og Amager´s Unni med 212,0 p.
Nr. 2:
René Lindhardt og Amager´s Zif med 206,0 p.
Nr. 3:
Karen Olsen og Kakesttos Freya med 159,7 p.

Karsten og Nixon

Der var tilmeldt 4 kriminalhunde, men grundet to afbud
få dage forinden blev deltagerne reduceret med det halve.
Resultatet for kriminalklassen blev:
Nr. 1: Line Holm Hels og Amager´s Qvalli (Luna) med
215,7 p.
Nr. 2: Bente Ritter og Laguso Emma med 208,5 p.
Dagen efter havde Sten Holst-Christensen og undertegnede tilrettelagt konkurrencen. Det var første gang jeg selv
var med til at forme en konkurrence, men absolut ikke den
sidste. Sten var kantine-mutter, mens hundene var ude og
arbejde, og ventede med hjemmelavede
frikadellesandwich da alle hundeførere, dommere og
figuranter vendte tilbage for at dagens opgaver.

Jeppe og Soya får anvist baglinien på runderingsbanen

område 6

Schæferhaven Debbi(Soya)

Camilla og Abbi

Omr6 pic26: Jeppe og Soya i fuld gang med øvelse 7(felt)
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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

Den tredje øvelse var kørsel med trillebør. Hunden skulle
op i trillebøren og føreren skulle så køre trillebøren ca. 10
m. Denne øvelse foregik også på tid. Ingrid og Olga som
er store hvalpe syntes at det var noget underligt noget, så
de sprang ud af trillebøren flere gange. Men Jack som er
voksen blev stående fint hele vejen i mål. Flot gået.

Områderedaktør
Harriet Larsen
harrietlarsen@live.com

BORNHOLMS AFDELING

Dagøvelse

Søndag d. 17. februar var der dagøvelse for ikke-kårede
i vores lille forening.
Tilrettelæggeren/dommer var Harriet Larsen og
meddommeren var Steen Pedersen.
Der var tre hundeførere meldt til denne dag.
Hanne Nicolaisen med Jack, Anja Thomsen med Ingrid
og Sanni Marcussen med Olga.
Der var seks forskellige ting/øvelser som de skulle
igennem. Den første var et spørgeskema ”gæt 10 rigtige”
der var bl.a. spørgsmål, der handlede om hundens
anatomi og andre om f.eks. hvornår dansk politi begyndte
at bruge hunde. Der var ikke nogen af hundeførerne som
fik alle rigtige.
De andre øvelser foregik på foreningens bane.
Som lå i tæt tåge.
Den anden øvelse var en lille
agility-bane. Den startede
med en slalom-bane med 6
pinde derefter et spring, så
en slalom-bane igen med 4
pinde og et spring,
derefter skulle hundene op
på et bord/bænkesæt og
lægge sig. Hvis de sprang en
del over så skulle de starte
forfra. Det hele foregik på
tid, hurtigste hund fik flest
point. En god øvelse i samarbejde imellem hund og
fører.
OMR 7 BIL 1: Sanni og Olga på
vej over 1. spring.

Hanne og Jack styrer bare for vildt.

Anja og Ingrid i gang med
trillebørsøvelsen.

Sanni og Olga i springende
fart

Den fjerde øvelse var lydighed som ”fri ved fod” men
med det lille twist at føreren skulle have en ske i munden
med et æg på.
Selvfølgelig måtte hundeføreren bruge godbidder og andet
for at holde hunden ved siden af sig.
Ved denne øvelse kunne man max få 20 point.
Hvis man tabte ægget mistede man 1 point.
Men alle tre hundeførere fandt en måde, hvor de ikke tabte
ægget. Så fuld point til alle.
Men sjovt så det ud.

område 7
De to andre hundeførere havde lidt svært ved at ramme
spanden, så efter nogle forsøg gik de ud til spanden og
dumpede bolden i, de mistede så et point. Og så skulle
hundene så ud og fiske den op af spanden og komme ind
med den til hundeføreren. Alle hundeførere kunne tale og
lokke deres hund ind med den rette bold.
Det var sjovt og lærerigt at se hvor hjælpeløs en hundefører er når de ikke kan komme ud og hjælpe deres hund.

Anja og Ingrid

Hanne og Jack

Den femte øvelse var
apportering af fire
forskellige ting. Selve
apporteringen skulle ikke
være nogen svær opgave,
men
apportgenstanden
skulle kastes ud i et
”minefelt” af store og små
bolde pølsestykker,
godbidder og pivedyr,
derefter skulle hunden
komme tilbage til
hundeføreren med den
Sanni og Olga
rigtige genstand.
Hundeføreren skulle stå i en firkant, som var afgrænset
af fire pinde og de måtte ikke gå ud af dette felt for at
hjælpe deres hund, hvis de gjorde så kostede det et point.
Den første genstand var en alm. apportbuk.
Her var der næsten ingen problemer. Andet end at lokke
hundene ind til sig. For en af de store bolde var for
spændende for hvalpene. Men ellers det gik fint.
Den anden genstand var et pivedyr, den var så spændende
for alle tre hundene så der var der ingen problemer med
at komme med genstanden.
Den tredje genstand var en partypølse.
Her var der ingen problemer for hundene at løbe ud
efter den, men kan sige så meget at der var ingen der kom
tilbage med den. Jo, nede i maven, hihi.
Der var så et par af hundene som lige tog et par godbidder
inden de løbe ind til hundeføreren.
Den sidste apportøvelse var en bold som skulle kastes ned
i en spand med vand, som stod ca. 8-10 m. væk.
Den første der var skulle kaste var Anja, der kunne man
se at hun har spillet håndbold, for bolden kom i spanden
med første kast og Olga løb ud efter den, men hun skulle
lige lege lidt med de andre bolde før hun gik i spanden for
at få fat i den rigtige bold og kom ind med den.

Ingrid fandt den rigtige bold.

Olga er lige kommet med
pivedyret.

Jack fandt den våde bold i spanden.

Den sidste øvelse var en form for stoledans. Som gik ud
på at hundeførerne fik en opgave inden musikken gik i
gang og når musikken stoppede skulle de udføre opgaven.
Den der var sidst færdig med opgaven måtte gå ud af
øvelsen. Og så fortsatte de andre med den næste opgave
til der kun var en tilbage.
Den første opgave var at hunden skulle sidde og næste
opgave var at der kun måtte være fire ben på jorden (to
menneske- og to hundeben).
I denne øvelse var det Hanne der stod tilbage som den
hundefører som var hurtigst til at løse opgaverne.
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område 7
Da alle øvelserne var færdige gik vi op i klubhuset, hvor pointene blev talt sammen og vinderen udråbt.
Alle deltagere fik en pose fyldt med godbidder af forskellige slags.
Disse poser var blevet sponsoreret af Parly fra
”Butik SUND HUND” Mange tak til Parly Carlsen. Man kunne max opnå 70 point denne dag.

Dagens vindere: Hanne, Sanni og Anja

1.pladsen:
Sanni Marcussen med Sund Hund Olga fik 61 point
2.pladsen:
Hanne Nicolaisen med Macchiatos’s Jack Sparrow fik
60 point

Vi sluttede traditionen tro med at hylde vinderen med de
obligatoriske hurraråb og så fik vinderen lov til at give
sodavand og øl til de tilstedeværende.
Tak til hundeførerne, meddommeren og de få tilskuere
der var kommet.
Ovenstående er skrevet af

3.pladsen:
Anja Thomsen med Hesselballe Ingrid fik 60 point

Harriet Larsen

Men da der var pointlighed mellem Hanne og Anja så
dommerne på tiden ved trillebørskørslen og den der var
hurtigst vandt 2. pladsen.
Da Hanne kun var 0,12 min. om at køre med hund og
trillebør og Anja var 2,26 min. om det samme, så var det
Hanne der blev nr. 2 og Anja nr. 3.

Sluk Tørsten ApS Langebjerg 23D 4000 Roskilde
Telefon: +45 70 22 10 24 Mail: Info@sluktorsten.dk

Byens Auto • St. Torvegade 96 • 3700 Rønne

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

Team JK Transport ApS

Højevej 13 • 4900 Nakskov
Tel.: +45 41 21 43 10 • Email: teamjk@teamjk.dk

Står du og mangler en seriøs samarbejdspartner er vi altid friske på noget nyt.
I dag har vi spredt os så vi kører for flere forskellige hvilket vi ønsker at udbygge.
Så ring bare, så hjælper vi også dig/jer.

Famillie og Fiskerestaurant “Far til 4”
Havnebuffet 165,Udendørs stor sommergrill maj-juni-juli & august ( når vejret tillader det)
Tlf:+ 45 49 71 76 72 / 21 37 00 02
Alfavej 21, Havnen 3250 Gilleleje Web: far-til-4.dk Email: restaurant@far-til-4.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
Henneberg Stilladser APS	
3400 Hillerød

Vognmand Niels Andersson
4583 Sjællands Odde

Vestegnens Haveservice
2640 Hedehusene

www.revisamamager.dk
2770 Kastrup

Sonny VVS ApS	
4800 Nykøbing Falster

Vesterbo Huse A/S	
8362 Hørning

Johnnys Service Center Aps
2670 Greve

Østergaard Isolering
8543 Hornsleth

Nordstrands Autov/Jan Lassen
9990 Skagen

Atlantic Shipping A/S	
1550 København V

Scanseason A/S	
4700 Næstved

Murerfirmaet Bagger-Andersen
ApS	
4660 Store Heddinge

Laugskroen
2400 København NV

Korup VVS	
5200 Odense V

Skovgaard vvs A/S	
2860 Søborg

SiteVision ApS	
2630 Tåstrup

PL Transport
4270 Høng

Jernkællingen ApS	
4050 Skibby

A.C. Ørssleff Chartering A/S	
2970 Hørsholm

Fuglsangcentret
7000 Fredericia

www.swarco.dk

Finn Inn

-stedet hvor gode venner mødes

Åbningstider:
MANDAG - ONSDAG: 9.00 - 22.00
TORSDAG - LØRDAG: 9.00 - 02.00
SØNDAG:
10.00 - 20.00
FINN INN - TAASTRUP HOVEDGADE 77
2630 TAASTRUP - TLF. 43521628

Lejrvej 23C • 3500 Værløse

Translatør
Richard Bunimowicz
Vagtelvej 3. st. th 1925 Frederiksberg
mail: rbun@mail.dk
Compusystem A/S • Staunings Plads 3 •1607 Copenhagen V
+45 44 47 00 99 • cs@compusystem.dk

