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leder
Kan en hanhund hedde
Doris?
Der er rigtig godt gang i
oprykningskonkurrencer,
fællestræninger, temadage
og sågar natkonkurrencer.
De mange arrangementer
kræver ildsjæle, som der
heldigvis er rigtig mange af
i Dansk Politihundeforening. Alligevel sker det, at
der er behov for yderligere
tilrettelæggere, dommere og
figuranter, så bliv endelig
ved med at byde Jer til.
Netop evnen til at byde til, hjælpe hinanden og det gode samarbejde er der skrevet artikler om i det blad, du netop nu sidder med
foran dig. Her fortælles blandt andet lidt historie fra Roskildes
arkiver helt tilbage fra 1944 og så frem til det første
områdemesterskab i mange år, som Roskilde skulle arrangere.
Alt var lagt i rette rammer, men så gik en historie om en syg hund
viralt, og Taastrup måtte udlåne såvel lokaliteter, terræn som
udendørs grill. Jo – hjælpen er stor, men kommunikation er svært.

Der er flere sværhedsgrader end blot kommunikation, når man er
en del af Dansk Politihundeforening.
Hvordan kan en hanhund hedde Doris? - og hvor længe skal et æg
have, for at man kan kalde det flamberet? Det første spørgsmål
finder du svaret på ved nærlæsning af bladet, og det sidste
spørgsmål besvares af ”Gourmet-Claus”, der trænede sine
færdigheder i Thy. Her blev der blandt andet budt på flamberede
æg og tynd kaffe, men også den virkelige gode mad, som altså bare
må være en del af træningen i vores forening.
Uanset kommunikation, svære spørgsmål, store vandpytter og
kraftig vind under træningen, så er foreningen fyldt med
lyspunkter. I Odense Politihundeforening har Frede Hansen – der
har været i foreningen i 47 år – fejret sin 90 års fødselsdag.
Kæmpe TILLYKKE.
Det gode vejr har netop afløst en våd og vindkold marts måned.
Det kalder på flere gode træninger og konkurrencer og dermed flere
gode historier til læsning blandt medlemmerne.
Lars Bræmhøj.
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Deadlines

Den 21 hver måned

SEKTION 1
Det Danske Politihunde Landshold
Nordisk Mesterskab for Politihunde afvikles fra den 20.
- 22. maj på Holmenkollen Skinarena ved Oslo.
Landsholdet, som ved sidste NM blev Nordisk Mester,
består af 3 patruljehunde og 2 narkotikahunde.
Narkotikahundene, som er udtaget i forbindelse med
Narko DM, er Kim Wiboe fra Østjyllands Politi og
Carsten Iversen fra Nordjyllands Politi.
De blev ved sidste NM henholdsvis nr. 1 og 2, så dem
har vi store forventninger til.
De 3 patruljehunde blev udtaget ved en
udtagelseskonkurrence, som blev afholdt på
Kildegården den 5. og 6. april.
Udtagelseskomiteen bestod af Ole Birger Hansen,
Mette Lindegaard, Jens Chr. Nielsen og
Jørgen Weinkouff. Som figurant i angrebsøvelserne var
Torben Alrik så venlig at møde direkte fra nattevagt.
Stor tak til Torben for super arbejde.

De deltagende hundeførere var udtaget på baggrund af
deltagelse ved sidste NM, samt resultater ved PH DM
og DM for Patruljehunde.
Fredag eftermiddag var der spor og rundering i
Grib Skov, mens lørdagen stod på lydighed,
angrebsøvelser og gerningssted omkring Kildegården.
Efter sidste øvelse og votering kom holdet til at bestå af
Johnny Klærke fra Midt- og Vestsjællands Politi samt
Torben Dalsgaard og Mads Skorup fra Sydsjællands og
Lolland-Falsters Politi.
Gi den nu gas til NM og tro på det.

2019 stævnesponsor


Tøjsponsor for Det Danske Politihunde Landshold
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Hokkerup Dyreklinik

v/Bille Ruwald
Søndervejen 14, 6340 Kruså
Telefon 74 60 85 25. Fax 74 60 85 24 (døgnvagt)
http://www.vet.dk - klinikken@vet.dk

info@plusrevision.dk
Nordjylland
Hobrovej 372
9000 Aalborg SV
tlf: 69 145 147

Midtjylland
Store Torv 9
8000 Aarhus C
tlf: 69 145 148

www.plusrevision.dk

Syddanmark
Ejlskovsgade 7
5000 Odense
tlf: 69 145 149

Sjælland
Københavnsvej 130
4000 Roskilde
tlf: 69 145 150

Hovedstaden
Borupvang 3
2750 Ballerup
tlf: 69 145 151

Tlf. 40 64 49 69
Fyrkat Alle 23 - 8920 Randers NV

Altid en elektriker i
nærheden af dig
Kompetent

service
- døgnet rundt

Tel 7266 7066
www.elcon.dk

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

Omr 1 bil 1: Birgitte, Birthe, Pia, Dan, Anne Marie, Tonni og Kent

Område konkurrence for unghunde
Af Mette Thomsen

Søndag den 10.03.2019 blev der afholdt område
konkurrence for unghunde i PH Hobro.
Tina Veisene havde tilrettelagt en rigtig god konkurrencen,
og det blev en rigtig god dag.
Resultatet blev:
Nr. 1 Kent Larsen og Smedebakken Spacey,
Hjørring 			
171,0 p

Afdækning

Apportering

Halsgivning

Fri ved fod

11’er stop

Flugt

Nr. 2 Tonni Rasmussen og Santanasangels Gizmo,
Vendelbo 			
167,8 p
Nr. 3 Anne Marie Pedersen og Team Englund Hiba,
Vendelbo 			
166,3 p
Nr. 4 Dan Gulev Hybschmann og Assi,
Brovst 				161,2 p
Nr. 5 Pia Lund Klitgaard og Møller Tessa,
Dronninglund 			
158,4 p
Nr. 6
Birthe Hjersing og Kweo Duncan,
Dronninglund 			
151,1 p
Nr. 7
Birgitte Hvid Benthien-Nilsson og Team Englund Feta,
Aalborg 1			
24,6 p

Tillykke til alle med resultaterne.

område 1

Flugt

Tilskuere

Anvisning af rundringsbane

Gerningssted

Hanne og Johnny slapper af

Spor

Anvisning af spor

DRONNINGLUND

Konkurrence

Af Mette Thomsen

Søndag den 10.03.2019 havde vi 2 hundefører til område
konkurrence for unghunde, nemlig Pia med Tessa og
Birthe med Jambo og det blev til en 5. og 6. plads - tillykke

Indtransport

Anvisning af rundringsbane

Rundering i gang

Dommere og figurant slapper
af

Fra venstre Birthe/Jambo og Pia/Tessa
Område 1
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område 1
Lidt billeder fra en enkelt træningsdag

Hvad så?
Kato

Tika på legepladsen

Lydighed
Lydighed

Anton

Slalom
Lydighed

Afdækning

Afslutning på hvalpeholdet

Afdækning

Vi er dygtige

område 1
Så var det sidste lørdag med hvalpeholdet, og vi holdt en
lille konkurrence som afslutning.
Først skulle de lave lydighed på træningsbanen, så kørte
de ud til sporet, og på tilbagevejen til klubhuset var der
indkald og fremadsendelse i skoven.
Alle hunde og hundefører klarede det rigtig flot.

Kåring
Søndag den 30.03.2019 fik 3 hundefører fra
Dronninglund deres hunde kåret.
Stort tillykke med kåringen til:
Marianne Bredevang og Møllers Vinder med 99,8 p
Birgitt Jensen og Isells Igor med 99,5
Pauline Johansen og Møllers Vanja med 98,6 p

Tillykke til Michel og Elwood med 1. pladsen
og Pernille og Kenzo med 2. pladsen.

Pauline / Vanja, Marianne / Vinder og Birgitte / Igor

Samtidig fik Hans fra Brovst fik kåret Anton med 105,3 p.
Michel får pokal

Pernille får pokal

Hverdagsbillede:
Hans og Anton

Møllers Putin og
Møllers Vinder
ser svanerne spise

Hvalpeholdet

og de to sidste
Område 1
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Område 2
Områdeledere
SEK. I

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

SEK. II

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

Per Jensen/Skusterhusets
Mike, Silkeborg
161,3- (½ oprykning)

Kim Them/Armani, Silkeborg
154,8

Unghundeoprykning den 17. marts afholdt
af Grenå PH
Her skulle der mindst opnås 170 point er direkte
oprykning til patruljeklassen. Over 155 point opnår man
½ oprykning.

Pia Jepsen/Jinna vom Esadera,
Herning149,1

Dagens vinder Claus Holm Sørensen/Argi Silkeborg
177,3 (hel oprykning)

Christian Holm Jørgensen/
Smedebakkens Mocca149,0

JATS ENTREPRISE
Thoravej 21
2400 Købehavn NV
Telefon: 51 27 40 88 • jats@jats.dk • www.jats.dk

område 2
Instruktørkursus

Deltagerne på instruktørkursus foråret 2019

Hvorfor ser alle så glade ud på dette foto?
Læs om deres oplevelser ved fællestræningen i Thy på de næste
Område 2 sider!

RANDERS

Igen en dejlig og hyggelig træningsdag i Randers PH
Af Ann Steenberg Hansen

Deltagere:
Leif Otte og Sif, Frodo ( Ann Steenberg Hansen), Henry
og Zion, Annette Thesbjerg og Gamma

Område 2
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område 2
FÆLLESTRÆNING I THY 8.-10 marts 2019

BLÅ HOLD i THY

af Susanne Carlsen/ Hanne Lauridsen/
Susanne Baisner/Holgerd Virenfeldt/Bjarne Gøttrup
Fredag
Vi ankom til Svankjær
Efterskole, hvorefter vi blev
indkvarteret og derefter
hold inddeling.
Så fik vi aftensmad, som var
super godt biksemad og
Prebens fantastiske
pæretærte herefter socialt
samvær og en masse godt
hundesnak, hvorefter vi gik
til køjs.
Blå hold; Susanne Baisner, Bjarne Gøttrup,
Susanne Carlsen og Hanne Lauridsen

Lørdag
Dejlig morgenmad +
flamberede æg og masser af
rundstykker, ost, pålæg og
blødkogte æg.
Vi kørte ud i stjernekrydset
i skoven kl. 0930, hvor vi
lavede en pindbane/
fremsendelse på forskellige
døde genstande såsom et
langt stykke tov/vin flaske/
håndklæde/ taske/lille papkasse/cykeldæk/juleren/og
Susannes pelskrave.

Hindsgaul Grafisk ApS
Kornmarksvej 20 • 2605 Brøndby

tlf: 43 99 21 31 • info@hindsgaulgrafisk.dk • www.hindsgaulgrafisk.dk

område 2
Søndag
Blåt hold stod for morgenmaden.
Vi fik kogt de mest perfekte blødkogte æg som Bjarne1
fik lavet, de var ikke flamberet!?
Efter et dejligt morgenmåltid, kørte vi i skoven igen hvor
Hanne, Susanne og Bjarne lavede en runderingsbane med
4 døde genstande, 2 side genstande samt en gravende fig.
En super god runderingsbane, hvor hundene arbejde godt
og selvstændigt dog med lidt udfordringer.

Vi fik også lavet felter/gerningssteder til hinanden.
Susanne Carlsen og Holgerd lavede en pind bane igen for
at løfte hundens motivationsniveau.
Tilbage på skolen til bid, frokost, rengøring og evaluering.
Hen over weekenden har vi haft mange gode debatter,
omkring værdien i at motivations træne, det gælder både
lydighed og de store øvelser.
Alt i alt en fantastisk weekend med godt hundearbejde og
mange gode snakke med super søde hundefolk og stor tak
til Claus og Thomas som tog sig af bidetjansen.
Tusinde tak for nu vi ses næste gang ”vuf vuf” .
Efter frokosttid retur til felterne, som havde ligget i 5 timer,
det klarede hundene nu meget godt super fedt.
Retur til efterskolen som kun ligger 5 min. kørsel fra
skoven, hvor blåt hold holdt til, der trænede vi lydighed/
apportering med forskellige genstande og gik gakkede
gangarter m,m.
Der var der dejlig aftensmad bestående af mørbrad i fad
+ flødekartofler og salat til dessertpandekager m.
nougatcreme super gode, tak Carsten.
Hygge bagefter, til køjs kl. 2230.
Område 2

13

område 2
Fællestræning Thy 2019.

GUL HOLD eller John-John holdet
Af Lis Bejtrup

Deltagere:
Thisted: Jørgen (Matti) John (Frodo)og Poul Erik (Joris).
Viborg: John (Rasko).
Skive: Lis (Ajo), Jean (Bina) og Thomas (Amy) (tovholder)
Vi flyttede fredag aften ind i vores andet hjem - Svankjær
efterskole. Alle blev indlogeret i de gamle elevværelserne
- så fint.
Holdene blev herefter sat, og gult hold fortrak til det gamle
lærerværelse for at tale om, hvad weekenden skulle byde
på – en lidt kold oplevelse, da lærerværelset har stået uden
varme hele vinteren. Der blev forventningsafstemt, og
derefter stod den på aftenspisning og hygge.
Lørdag morgen gik det så løs med træningen.

Der forevises genstandsmotivering

Søndag morgen startede vi med apport og afdækning.
Da klokken blev 10:30 kom rødt hold tilbage fra skoven,
og så var der bidetræning for alle dem, der havde lyst.
Thomas holdt os alle i gang på bedste vis.
Der blev snakket, undret og fundet løsninger og masser
af guldkorn og aha-oplevelser f.eks. undrede Thomas sig
meget over en hanhund, der blev kaldt for Doris.
Det gjorde den nu heller ikke, men det var til stor morskab
for resten af holdet, der vidste, at den hed Joris !
Alt i alt en super god weekend med hyggelige hundefolk
og dejlige hunde.
RØDT HOLD:

Der snakkes lydighed

Vi lagde ud med lydighed, hvor vi hjalp hinanden 2 og 2.
Derefter genstandsglæde,
felt og fremsendelser, hvor
hundene fik sig nogle
vældige løbeture.
Vi sluttede dagen med en
omgang bidetræning.
Rødt hold; Inger fra Thisted, Jane fra Skive, Claus fra Viborg,
Charlotte fra Thisted og Solveig fra Viborg.

område 2
Første tur med PH
af Solveig Søvang, Viborg

Jeg har fået til opgave at skrive for rødt hold i
forbindelse med fællestræningen på Svankjær Efterskole,
men da dette er første tur med PH vil perspektivet være
set ud fra det at være ny i PH.
Billy og jeg har været på vores første tur med PH.
Fællestræning i Thy med Skive og Thisted.
Vi har været medlem af Viborg PH siden i sommers, så
meget er forholdsvist nyt.
Vel ankommet fik jeg fundet et værelse og herefter var der
hygge i kantinen. Herunder orientering, hvor vi blev opdelt
i hold, som blev tildelt forskellige opgaver.
Billy og jeg kom på rødt hold, som bestod af Claus fra
Viborg med Pepsi (tovholder for holdet), Charlotte fra
Thisted med Isla og Nemo. Hun havde sin mand Carsten
med som hjælper. Derudover Jane fra Skive med Becca og
Inger fra Thisted med Fasra.
Vores hold havde bl.a. fået til opgave at stå for
morgenmaden lørdag. Claus sad fredag og førte sig frem
med ”Det er nemt” med henvisning til at koge æg.
Det blev derfor Claus’ opgave den følgende morgen.
Til orientering kan jeg fortælle at resten af weekenden hed
Claus ikke længere Claus, men ”Gourmet Claus”.

Vi havde en hyggelig aften med socialt samvær.

Jeg havde ikke de store forventninger, da udgangspunktet
var, at jeg havde ønsket at arbejde med bidearbejde, hvis
muligt, da det er nyt for os.
Hundenes lufteture skulle lige placeres mellem bygerne,
men så kunne det også klares uden regntøj.
Vejrmeldingen havde ellers ikke været den bedste.
På turen herop havde meldingen varieret imellem let, frisk
og storm alt efter kanalen. Der var nu en god vind om
aftenen.
Som nævnt skulle vi stå for morgenmaden. Holgerd
(formand for Viborg PH) havde været morgenfrisk og
lavet kaffe, selv om hun ikke var på vores hold.
Der var også sat vand over til æg. ”Gourmet Claus” gik
meget op i, at de skulle være færdige på det helt rigtige
tidspunkt, så han skruede ned for vandet, da det kogte.
Pludselig lød der en frygtelig larm i form af en hyletone,
og der var røg i køkkenet. Til Claus’ forsvar var det ovnen
som hylede, men timingen var perfekt for stadiet før
æggebakken forvandlede sig fra sort og rygende til
flammer. De blev kaldt flamberede æg, men røgede var de
i alle tilfælde. ”Gourmet Claus” havde jo så fået tændt det
blus æggene stod på, da han ville skrue op for vandet igen.

Charlottes mand, Carsten, deltog dog uden hund.

I forhold til træning, havde vi fået tildelt et skovområde,
som vi kørte ud til. Her brugte vi en del tid på at finde det
perfekte sted, som vi for øvrigt ikke fandt.

Herunder også et møde i gruppen om vores forventninger,
træning og hunde.

Der blev lavet patruljegang, hvor hundene skulle opsøge
figurant som frivillig adfærd. Helst trække hundeføreren
ud til figuranten. Her har vi haft snakke om det at læse
hunden ift., hvornår den har fært, vindretning, belønning,
figurantglæde og hvorvidt området skal være ”jomfrueligt”, om der må være spor ind til figuranten m.m.

Område 2
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område 2

Bliver der observeret eller holdt pause?

Jane og Becca træner bidearbejde.

Vi lavede også rundering. Vi fik beskæftiget, at rådet om
at det SKAL være figuranten, som belønner, holder stik.
Vi arbejdede på at finde nogle belønningsteknikker
Charlotte kunne tage med hjem til figuranterne.
Inger arbejdede med at få Fasra til at slippe bidepølsen
igen. Belønning med pølser ved 1. figurant var ikke en
succes. Jane arbejdede på styrbarhed og at stole på sin
hund. Jeg arbejdede på at slippe kontrollen og stadig have
styrbarhed ved tomme udslag, som vi lige var startet med.
Vi arbejdede så ihærdigt, at vi knap nok fik kaffepause,
men havde mange gode snakke undervejs.
Madpakken blev spist på efterskolen, så vi kunne være
samlet. Det er jo nemt når skoven er lige rundt om hjørnet.
Efter middag arbejdede vi videre med patruljegang, hvilket
der var begejstring for, men der blev også arbejdet med
fremadsendelser for at give figurantglæde. Hundene nød
det og blev ”tanket” med nogle gode oplevelser.

”Jeg slipper den ikke”, tænker Fasra.

Vi fik også arbejdet med bid. Inger arbejdede med slip.
Der blev arbejdet med at Fasra fik byttespring for at slippe,
også således at Inger selv kunne arbejde med det.
Det var en stor succes. Jane havde også succes med
”slip på passiv”.
Charlotte arbejdede med lydigheden og kontakt, så der
blev flyttet bolde og styr mange gange mellem hundefører
og figurant. Det var til gengæld ikke en succes for Billy.
Han ville faktisk helst slippe.
Som ny skal der lige foregå en begrebsafklaring adskillige
gange, så vi taler om det samme.
Fremadsendelse skal f.eks. omkodes til PH-regi, da det
ikke har noget med kommandoen ”fremad” at gøre.
Og ”runde-ring” er det, fordi man ikke vil sige rundering
eller fordi man sammen løber sejersrunde i ring???

Charlotte arbejder med kontakt og ro.

Det havde da været et godt bud !

område 2
Billy fik lov at jagte en bidepølse, som blev trukket og
ført i lang line. Det var en meget sjovere leg, selv om
han ind imellem skulle holde øje med figuranten frem for
bidepølsen.

Fællesspisning lørdag aften.

Til aften fik vi lækker mørbrad med flødekartofler.
Og Carsten gav dessert, da han havde været på ”ja tak”
tilbud. Det sagde vi også…. Det tankevækkende var så,
at Carsten ikke selv spiser dessert. Vi havde en hyggelig
aften, hvor alle sad med mere eller mindre røde kinder
efter at have været ude hele dagen. Jeg tvivler på, at der
var nogen, som var længe oppe. Vi havde ellers mulighed
for at lave indendørs rundering, men energien manglede.
Det kan godt være at ”flamberede æg” er fine, men et
rigtigt perfekt blødkogt æg er nu ikke at kimse af, så måske
”Gourmet Claus” igen bare skal hedde Claus.
Vi fik dog igen en god morgenmad, selv om der blev lavet
os en tynd kop kaffe på brugte bønner.

Nogle af hundene var en tur på trampolinen
både for miljø- og fitness-træning.

Efter frokost skulle vi slutte af med fællesfoto.

Søndag arbejdede vi videre. Fasra røg op i
belønningshirakiet til pate på patruljegangen, for at undgå
konflikter omkring bidepølsen. Og så blev vi lige mindet
om, at man ikke skal have nogen foran sig, når man går
patruljegang. Og Billy skal have mest mulig ro under
runderingen. På pladsen slog vi os sammen med nogle af
de andre i forbindelse med bidearbejde.

Jeg tænker at alle smiler, da det var svært at gøre andet
ved synet af at Holgerd løb om kap med selvudløseren
på kameraet.
Weekenden blev evalueret; gode rammer, godt selskab
samt godt vejr. En god weekend - især når man kan gå
hjem med mere viden og ny energi.
Tak for denne gang. Tager gerne på tur med PH igen.
Stødte forresten også på ordet langmodig…
”Måske er det alligevel meget sjovt”, tænker Billy.
Område 2
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område 2
VIBORG
Generalforsamling
Af Holgerd Virenfeldt

Det gyldne Halsbånd 2018
Det gyldne Halsbånd gik til Carsten Steen Hansen for sin
indsats i Viborg Afd. En meget aktiv herre, selvom han
ikke længere har hund. Han har også hjulpet bl.a. med
Fællestræningsweekend i Thy.
Han tilmelder sig som dommer til konkurrencerne, når
han ikke skal arbejde.Som dommeruddanner, og for sit
arbejde i Dansk Politihundeforening, bl.a. i Dommer- og
Programudvalget.

Bladpokalen
Bladpokalen er skænket af Søren B. Sørensen, og den
bedste artikel 2018, er skrevet af
Stine Marie Grome-Hansen, som livligt beskrev vores
Klikkerkursus.

Dansk Brolægning
Valby Langgade 76
2500 Valby

Telefon.: 24 83 58 89
Email: clausahl@gmail.com
www.dansk-brolægning.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

Transport af teknisk udstyr
Kurerkørsel

Full load

Distributionskørsel
Expresskørsel

flemming@flemming-thisgaard.dk

Vestas aircoil A/S

Smed Hansens vej 13
DK-6940 Lem St.
Tel.: +45 9734 1800
Fax.: +45 9734 1414
E-mail: websales@vestas-aircoil.com

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
Lydigheds/hvalpehold
Lørdag d. 2. marts startede Lydighed/hvalpehold.
Der var tilmeldt 23 på lydighedsholdet, hvor Lorens, Erik
og Frede regerer. På hvalpeholdet, hvor Britta og Villy
regerer, var tilmeldt 6.

Oprykningkonkurrence unghundeklassen
Søndag d. 3. marts afholdt Sønderborg PH
oprykningskonkurrence i unghundeklassen.
Der var 15 tilmeldte hunde.
Fra Sønderborg PH deltog Bernd Hinrichsen m. Ghost,
de opnåede en 15. plads med 116,6 point. Konkurrencen
blev vundet af Connie Birk m. Natan fra Tønder PH med
175,5 point.

område 3
Fællestræning
Lørdag d. 23. februar holdt vi fællestræning.
Vi startede med morgenkaffe kl. 08.00, derefter inddeling
i 3 hold. Træningen startede med et forfølgelsesspor,
derefter rundering og miljøtræning på Bachmann’s og
Vesterled teglværker i et forrygende godt vejr.
Fællestræningen sluttede kl.13.00, hvor der blev serveret
thaisuppe. En rigtig god dag, hvor Tom stod for
morgenkaffen og Klaus for suppen.

ESBJERG AFDELING
Kvartalskonkurrence
PH Esbjerg har i marts måned afholdt årets
1. kvartalskonkurrence
I Esbjerg træner vi ind i mellem lidt alternativt, og et af
det alternative punkter er den tilbagevendende
kvartalskonkurrence.
Den 17. marts stod den igen på en sådan konkurrence.
Det var Gitte og Britta som stod for planlægningen og
afholdelsen. En enkelt person med ligeså tvivlsom
dømmekraft som de 2 blev hyret som hjælper!
Alle hunde som træner i klubben, kan deltage i
konkurrencen (kun faste hunde)... Eller sådan er det
normalt, dog havde en enkelt ”ny-sønderjyde” sneget sig
ind i pakket – og selv om Louise fra Haderslev, gjorde sig
umage… så tog hun ikke pokalen med hjem til Haderslev!
Konkurrencen gik i alt sin enkelthed ud på noget så
ekstremt kompliceret som en forhindrings-/handlebane
for såvel hund som fører.
Det er slet ikke uden grund at hundeførerne er nævnt, for
de blev i den grad udfordret, og flere måtte slutte banen
af med en ikke uanseelig mængde sved på panden.
Heldigvis havde de gode planlæggere også sørge for
mulighed for indtag af væske såvel som opfyldning af
næringsdepoter. Alt i alt en super god dag, hvor alle såvel
hunde som førere var yderst tilfredse med at deltage.
Så hvis man vil vide hvad en politihund laver når den
holder fri, så kan man måske få sig en plads på
tilskuerbænken til den næste kvartalskonkurrence i
Esbjerg!
Der er 100 % garanti for grin, smil og masser af kærlighed.
Og så skal vi da lige have nævnt at vinderen af
konkurrencen var den næstmindste deltager
(hunden - den mindste var en 10 ugers schæferhund).
Det var nemlig Ditte Lolk Laursen og hunden Margot!
Stort tillykke til dem og stort tillykke til alle andre som
var med i konkurrencen for i var rigtig gode.

Med venlig hilsen
Dorit. Sønderborg PH

Område 3
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område 3
Konkurrencen bestod af rigtigt mange forskellige
momenter:
Hulahopring, over, under, afdækning -imens hundeføreren
tosser rundt, let løb, kravl (også for hundeføreren), spring
over, spis godbidder, balance – igen imens hundeføreren
tosser rundt og kravler under hunden, afdækning indkald
gennem et godbidshelvede (hvor man ikke måtte spise på
vej ind), køre rullestol, minsandten afdækning
igen – denne gang imens hundeføreren proppede sig fuld
af slik, og balanceøvelser á la fysioterapi, udpeg den rigtige
af 3 papirservietter og vælg at spise den rigtige godbid
først og mange andre skøre påfund, som alle hunde i alle
størrelser og aldre kunne være med til.
Med venlig hilsen
Jan Lolk Laursen PH Esbjerg

HADERSLEV AFDELING
Unghunde oprykning i Sønderborg
Søndag den 3. marts 2019, blev der i Sønderborg PH
afholdt den ordinære unghundeoprykningskonkurrence.
Fra Haderslev deltog Søren Christensen m/ Haloj vom
Spektefeld og Eline m/ Tigerdyrets Alvin.
Søren og Haløj opnåede en flot 3. plads med 170,7 point
og en hel oprykning til patruljeklassen.
Eline og Alvin fik en flot 5. plads med 166,3 point.
Det var desværre ikke nok til en oprykning da de mistede
den “døde” genstand i skoven.
Stort tillykke til jer begge med de flotte resultater

Venlig Hilsen
Haderslev PH Per Skytt Larsen

område 3
VEJLE AFDELING

Natkonkurrence

Temadag i PH Vejle
Lørdag den 23. februar 2019, var der arrangeret en
temadag i PH Vejle. Morten Snedker fra Fyns hundeklub var inviteret og havde medbragt figurant Kent Jakobsen fra PH Bogense.
Dagens tema var lydighed – især lydighed under
bidearbejde.
Dagen startede kl. 10.00 med morgenkaffe i PH Vejles klubhus.
Efter morgenkaffen fortalte
Morten om sit arbejde med hunde (han har selv rottweiler) og
om hans passion for at nørkle og gå i detaljer med lydighed.
Herefter bad Morten alle fremmødte medlemmer om at
præsentere sig og fortælle om deres hunde, hvad de laver og hvor
langt de er og om eventuelle problemer.
Så blev tavle og kridt taget i brug, der blev tegnet og fortalt om
stress og drifter.
Efter en omgang teori, så var det ud i det dejlige vejr for at lave
praktiske øvelser med medlemmernes hunde.
Der var hunde i alderen fra 4½ mdr. til 8 år, så alle stadier var
repræsenteret.
Under de praktiske øvelser fik hver især gode råd og ideer med
på vejen. Nogen lærte at tage dansetrin i brug i deres træning,
andre lærte at sige appelsin.
Efter en dejlig frokost, som vores formand havde stået for, var
det igen ud i terrænet. Nu var det blevet de ”voksne” hundes tur.
Her blev trænet bid, slip, fremadsendelser og selvfølgelig
lydighed. Da klokken nærmede sig de 17.00 var det tid til
evaluering og afslutning.
Nogle af Mortens råd var at man husker at hjælpe hinanden
rundt i klubberne. Leg er en
vigtig del af træningen.
Husk at lydighed skal være
sjovt! Tak til Morten Snedker
og Kent Jakobsen for en super
lørdag i PH Vejle.
Der kan ses flere billeder fra
dagen på vores hjemmeside
www.ph-vejle.dk

Lørdag d. 23. marts afholdte PH Vejle den (i princippet)
årlige venskabs-natkonkurrence mod Horsens PH.
Der deltog 2 hold á 2 hundeførere + deres hunde fra hver
klub og de havde 4 opgaver de skulle igennem. Opgaverne
bestod af forskellige ting – lige fra hærværk på lastbiler til
trusler og tyveri og alle opgaver skulle løses på bedste vis.
Der kunne i alt opnås 480 point.
Resultaterne blev:
1.
Caroline & Ann (aka Team SWAT fra Horsens)
med 417 point
2.
Morten & Helle (Horsens) med 353 point
3.
Peter & Jakob (Vejle) med 313 point
4.
John & Jan (Vejle) med 264 point
Det betød desværre også at Horsens vandt suverænt med
770 point mod Vejles 577 – stort tillykke!
Vi regner med at vinde pokalen tilbage næste gang!
Tusind tak til alle deltagere, hjælpere, dommere og
figuranter!

Martin fortæller om sine
observationer som dommer –
med vinderholdet i midten

Vinderne måtte selvfølgelig op
og give en omgang

Mange hilsner fra

Med venlig hilsen

Vinderne Ann og Caroline

TRINE MEJNERT
JØRGENSEN PH VEJLE

Karina Hansen PH Vejle
Område 3
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område 3
Natkonkurrence mellem PH Horsens og PH Vejle
Beretning fra vinderholdet kan læses herunder:
Lørdag d 23. marts havde PH Vejle inviteret Horsens
afdelingen til uofficiel natkonkurrence for udkårede hunde.
Vi var klar og forberedt på hvad som helst.
Med Top Gun temasangen i højtalerne rullede vi ind på pladsen
foran klubhuset i Vejle. Vi havde selvfølgelig taget al udstyret
på, så ingen kunne løbe om hjørner med os.
SWAT-teamet var klar, både hun- og hankøn.
Omkring kl 19.00 kørte vi med blå blink i bilen ud mod første
opgave og med strips i lommen var vi klar til at fange forbrydere.
Vi holdte ved indgangen til en stor plads og afventede oplæg,
hvorefter vi fik at vide ´Alarmen er gået´, ´jeres tid er startet´, så
vi måtte jo hurtigt ind på pladsen.
Vi registrerede godt nok der var en bil der kørte rundt på pladsen,
men ud hoppede Caroline og Enzo, mens Ann smed bilen lige
foran indgangen, så ingen kunne komme hverken ind eller ud.
Vi fik senere at vide at der skulle have været biljagt på denne
opgave, det var der bare ikke lige nogen der havde informeret
os om, så vi lavede vores egen strategi for opgaven.
Vi måtte også have strips i brug, da en utilregnelig figurant ikke
ville stå stille, mens vi ledte efter flere forbrydere og alle deres
´tabte´ ting.
Anden opgave bød igen på en stor plads, med lastbiler, hvor vi
her skulle lede efter folk som spraymalede
lastbilerne og lavede hærværk. Som kvinder burde vi jo nok
egentlig vide hvor et oplagte gemmested på kroppen er, for et
våben, men det havde vi lige glemt i øjeblikket, (vi kunne godt
styre os for at mærke foran lige under halsen, på den kvindelige figurant) hvilket betød vi ikke fik genstanden på figuranten
(men heldigvis var vi ikke de eneste og der var endda mænd på
de andre hold)
Tredje opgave fik vi lov at stoppe en farlig og ustyrlig mand,
som forsøgte at gemme sig ved en skole, efter at have overfaldet
et stakkels ægtepar.
Vi fandt heldigvis parrets mobiltelefoner og mandens pung, som
den anden person havde stjålet.
Enzo var i sit es efter at have stoppet en flygtende mand og
derefter troede han fuldt og fast på at alting nu var med i legen,
han fandt både juicebrikker, skrald og en pind
stukket i jorden, ja mor var stolt (skolen opdagede nok mandag
at skolegården var mere ryddelig end normalt).
Mens den ene hundefører stolede blindt på sin hund, kaldte den
anden sin hund retur af flere omgange, hvilket til sidst gik op for
føreren, at hunden vist havde ret.
Så pludselig stak Ann i løb og råbte at der jo var meget mere
end det vi havde afsøgt. Vi fik pludseligt travlt, men heldigvis
fandt vi det hele i tide.
Fjerde og sidste opgave bød et ægtepar på kaffe og kage, som vi
for i øvrigt aldrig fik. Til gengæld fandt vi poser med stoffer og
mange pilleglas. Ann og Balou fulgte et spor ud over en mark, i
mørket fandt Balou flere pilleglas og en sovende mand, som de
heldigvis bragte retur.

Alt i alt var det en rigtig god aften, team SWAT sørgede, (syntes
vi selv) for god humor og højt humør.
Opgaverne var tilpas i sværhedsgrad, vi blev udfordret i vores
tankegang og vi måtte tilpasse os ny måde at
arbejde på. Det var sidste gang vi kunne arbejde sammen, i hvert
fald med vores to dejlige drenge til den uofficielle natkonkurrence, så den skulle have fuld gas og det fik den.
Vi var helt enige om at der for os og vores hunde er sket rigtig
meget siden sidste år, vi har lært hinanden bedre at kende og er
blevet bedre til at arbejde sammen, samt vores hunde som ikke
kan sammen, har fundet ud af at man godt kan arbejde sammen,
selvom man ikke kan lide hinanden.
Vi har lært rigtig meget af at være med vores
klubkammerater til natkonkurrencer, så alle de parametre i en
stor gryde gjorde at vi med 417 point ud af 480 tog pokalen med
hjem til Horsens. De øvrige resultater kan ses ovenfor.
Glade og stolte af vores hunde vendte vi snuden hjem.
Tusinde tak til alle jer som ville bruge jeres lørdag aften for at vi
kunne lege SWAT og banditter. Tak til tilrettelæggere, dommere
og figuranter, køkkenpersonale og til de andre HF.
Hilsen
ANN KORTEGAARD & CAROLINE SPERLING,
BALOU 		
ENZO
PH HORSENS

Enzo

Team SWAT

Vinderne!

Balou

ALMASKINVÆRKSTED
ApS

Havdigevej 11
6700 Esbjerg

Telefon: 75 12 45 51
E-mail: arne@almaskinvarksted.dk

Lantmännen Agro A/S
Lindholm Havnevej 27
5800 Nyborg

Tlf. +45 70 20 49 03
www.lantmannenagro.com

DERFOR SKAL JERN OG METAL GENVINDES
GENVINDING SPARER MILJØET FOR CO2
Det er mindre energikrævende og
forurenende at genanvende jern og
metaller end at fremstille dem fra bunden
- det gør en forskel og skåner miljøet for
unødvendige CO2-udledninger.
Kontakt os i dag eller besøg
os på www.hjhansen.dk

Tlf. + 45 63 10 91 00

Politihundene 86x50 03052013.indd 2
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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

område 4
Kåringskonkurrence i Odense Politihundeforening
den 10. juni 2018.
Claus Fey med Sonny og Winnie Schmidt med Balto var
to ud af 9 deltagere i OPHs konkurrence søndag den 10.
juni. Begge hunde forcerede springet, men på forskellige
måder. Det var kåringsprogrammet der blev bedømt efter,
og flere af hundene viste fint hundearbejde.

Lokal Kåringskonkurrence på Højstrup med 9 hundefører fra Odense og Middelfart
Første- og anden pladsen gik til:
Nr. 1 Klaus m. Nørgård
Nr. 2 Claus Fey m. Sonny

Tina og Tammi aflevere apporten

Tina og Tammi på stop

Tina og Tammi på stop

Tina og Tammi spring

Tina og Tammi på vej over
springbrættet

Winnie og Balto spring

Winnie og Balto på vej over
springbrættet

Winnie og Balto afslutter
øvelsen

Alle hundeførerne og hunde

Konkurrenceleder og overdommer

Tina og Tammi i lydighed

Tina og Tammi apport øvelsen

Område 4
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område 4
Odense 1. begynder konkurrence i Højme med 6 deltager
og 1 hvalp.
Billeder fra konkurrence i Odense politihundeforening

Claus og Sonny spring

Claus og Sonny afslutter
øvelsen

Claus og Sonny på vej over
springbrættet

Begynderhunde og fører
venter på det bliver deres tuR

Nogle hundefører der venter
på at skal på spor og en der
har været

En hundefører på vej ud til
spor

Christian Hansen m.
Uno venter

Ulle Britt og en Hundefører

Uno snakker med en hvalp
som også deltager i
konkurrencen

Alle til præmieoverrækkelse

3 af hundeførerne

Klaus M. Nørgård, vinder af dagens konkurrence

Vi homldaedr
af
Østergade - Næstved

Mobil: 40 64 67 94 Email: kontakt@tt-mobilkran.dk
Nykøbingvej 190 4571 Grevinge

Medicinsk og kirurgisk
behandling af alle dyr.
Høj faglig kvalitet og
service.
Vestervangen 25, 4550 Asnæs
Telefon: 59 65 00 15
www.odsherreds-dyrehospital.dk

Dansk Boligforsikring A/S
Kanalstræde 10. 1 sal, 4300 Holbæk
Tlf: 59 49 88 44
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 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

Vinderkonkurrence i Maribo
Maribo PH afholdt vinderkonkurrence d. 24/3 19. Hvad
man kunne forstå på hundeførerne så var genstandene
i den ende af skalaen hvor man skulle have lup med. ;-)
Karina Kiszka har igen været så sød at dele billederne med
os, som hun tog på dagen. Så i kan selv dømme
sværhedsgraden på genstandene.
Placeringerne for de 5 hunde der deltog i konkurrencen
blev:
1.
2.
3.
4.
5.

Hans Hartvig Jessen, Inco
Rasmus Hansen, Xi		
Claus Ernst, Akido		
Kim B. Jensen, Walter		
Søren G. Nielsen, Ælmer		

Søren og Ælmer

Kim og Walter har fundet
figurenten

208,3
187,5
185,0
166,3
154,3

Rasmus får sin bedømmelse

Kim og Walter på øvelse 10

Felt genstande, fra feltet lagt i skoven

område 5
GENSTANDE PÅ RUNDERINGEN

NAKSKOV AFDELING

Onsdag den 13. februar 2019 fik jeg lov til at komme ud
tage billeder af Maria Opstrup, Bjarne Jensen og
Niels Rasmussen, imens de trænede hunde, hvor de både
trænede bid og lydighed.
Maria træner til kåring, søndag den 24. februar 2019.
Alle i klubben krydser finger. Imens har Maria og Inez
trænet godt, Inez gør sit arbejde super godt, så nu kan
vi kun vente.

Kåring

Rasmus og Xi på felt

Dagen kom hvor Maria var til kåring men den gik ikke,
Inez gjorde sit arbejde på rundering kanon men valgte at
gå fra fig. efter 1 glam, så nu må de på den igen. Så må vi
se hvornår det bliver og om der evt. kan komme flere med.

Område 5
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område 5
Sportræning

Lørdag den 16. februar var vi ude og gå spor, nogen med
lidt flere hunde end andre, men hyggen mangler vi ikke
når vi er sammen, der bliver hygget på højt plan, imens
vi træner.
Solen skinnede på et højt plan, og hundene gjorde et super
godt arbejde, efter spor, tog nogen tilbage til klubben og
arbejdede videre med bid.
Nogen af de nye medlemmer, sagt ja tak til et figurantkursus, da det kan hjælpe alle, men også gøre os lidt klogere
på vores hunde og læses dem bedre end det vi kan nu.

Fiduskonkurrence
Vi i klubberne politihundeforeningen,
schæferhundeklubben og DcH, glæder os til den
kommende Fiduskonkurrencen den 25/5 hvor vi ser frem
til, en sjov og rigtigt hyggelig dag, med gode og sjove
udfordringer både for ejer og hund samt får et godt samvær/samarbejde klubberne imellem.
Der er i denne forbindelse er der præmier til 1., 2. og 3.
pladsen. Sidste år var der 2 hold der kom på 1. pladsen,
det er jo lidt sjovt og fortæller at alle er lige gode på kryds
og tværs, da holdene bliver fordelt vilkårligt.
Men hyggeligt skal det nok blive. Så vi håber der er mange
der vil deltage, dette arrangement, hvor hygge er i højsæde.
Dagen bliver sluttet af med pølser, brød og noget godt til
halsen og gevinster.

Lydighedskursus
Igen i år afholder vi lydighedskursus som startede den 5/3
hvor der var indskrivning, der kom 9 hunde og de træner
på fulde drøn tirsdag og lørdag, vi siger velkommen og
håber de bliver hængende.
På vegne af Nakskov PH
Denise

Roskildevej 111
4100 Ringsted
Bilauktioner for
professionelle og private.
også for politibetjente.

Byens Auto • St. Torvegade 96 • 3700 Rønne

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

RAMLØSE TRÆTRANSPORT

område
66
område
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

Man gik derefter til Valg af Bestyrelse, hvortil følgende
blev valgt.
Pb. Ellebæk Hansen, Pb. Mathiesen. Pb. Laursen, Slagter
Holm og Fodermester Kold, som bestyrelsessuppleanter
valgtes: Pb. Rasmussen og Tjener Hansen.
Som revisorer valgtes: Lærer Thyge – Jensen, og
Gymnasieelev Mogens Hansen med Restauratør
Christensen som Suppleant.
Ved samme Aften afholdtes Bestyrelsesmøde, valgtes Pb.
Ellebæk Hansen som Formand, Pb. Mathiesen som
Næstformand, Pb. Laursen som Sekretær, og Fodermester
Kold som Kasserer.
Pb. Laursen

Jubilæum hos Roskilde afdeling
Af Torben Maxsø (Roskilde)

Lørdag den 23.feb. kunne PH Roskilde fejre sit 75 års
jubilæum.
Dagen blev markeret med brunch kl. 10.00 – og kl. 11.00
blev jubilæumsgenerelforsamlingen afholdt.
Selve festligheden og reception - samt indvielse af vores
nye tilbygning af klubhus bliver afholdt lørdag den 4. maj
2019. PH Roskilde blev stiftet den 23. februar 1944, altså
under 2. verdenskrig.
Her er referatet af protokollen den dag.

Forord.
Foreningen er i besiddelse af gamle håndskrevne
protokoller fra foreningen stiftelse den 23. februar 1944.
Jeg vil gengive teksten som den er håndskrevet, selvom
det ind imellem kunne være svært at læse. (Pb betyder
politibetjent.) Den gang skulle der være mindst 3
politibetjente i bestyrelsen ud af 5 medlemmer.
Indtil 1948 skrev vi herhjemme substantiver, altså
navneord, med stort begyndelsesbogstav.
Undervisningsminister Hartvig Frisch fik, sammen med
andre retskrivningsregler, afskaffet det store
begyndelsesbogstav for navneord.
Det var også Frisch, der indførte å i stedet for aa.
********************************
Onsdag den 23. februar 1944 Kl. 20.00 havde en Kreds
af interesserede indkaldt til et Møde paa Centralcafeen
i Roskilde for at stifte en Politihundeførerforening.
Der var stor Tilslutning, og efter Vedtagelsen af
Foreningens Love blev Foreningen stiftet med 33
Medlemmer. (Lovene står ikke protokollen).

Den 25/2 1944 meddelte Fodermester Kold til Formanden,
Pb. Ellebæk Hansen, at ham meget gerne ville fritages for
sit Hverv som Foreningens Kasserer, da han på grund af sit
Arbejde ikke havde Tid nok til Raadighed for Foreningen.
Bestyrelsen besluttede derfor at lade Tjener Hansen indgå
i Bestyrelsen, som Kassere i Stedet for Fodermester Kold.
Tirsdag d.7/3 1944 afholdtes et Bestyrelsesmøde hos Pb.
Ellebæk Hansen.
Bestyrelsen beslutter at indkalde Medlemmerne med
Hunde til møde på Dyreskuepladsen i Roskilde Søndag d.
13/3 Kl. 9. Samtidig vedtog man at antage en Dressurleder
og påbegynde Træningen med Hundene omkring den 1.
april med 2 ugentlige Træningsdage. Endvidere besluttede
man at afholde en Foredragsaften med Filmforevisning.
Pb. Laursen
Bestyrelsen besluttede med at ophøre med
Aftentræningen med Udgangen af August Maaned.
Træningen Søndag Formiddag ville man forsætte med
ogsaa til Vinter. Endvidere vilde man i Løbet af Vinteren
arrangere en Foredragsaften med Filmforevisning.
Pb. Laursen
Kan senere læses på hjemmesiden. (forsættes)

område 6
1ste Vinder: Jens Ulrik Andersen m/Ulo
2den Vinder: Lærer Thyge-Jensen m/Kazan
3die Vinder: Mogens Hansen m/Fats
H. Holm

Historie fra Roskildes arkiver
Forord af Torben Maxsøe

Den 19. september 1944 opløste besættelsesmagten det
danske politi og satte store dele af korpset i tyske
koncentrationslejre. Årsagen var dels frygt for, at politiet
i tilfælde af en allieret invasion ville falde
besættelsesmagten i ryggen, dels utilfredshed med at
politiet ikke gjorde noget for at dæmme op for sabotagen.
------------------------------------------------------------------------

18’ Marts 1945
Ordinær Generalforsamling afholdtes Søndag D. 18’
Marts paa Central-Cafeen. På Generalforsamlingen blev
det vedtaget , at forsætte Foreningen under en civil
Bestyrelse.
Ved valget kom Bestyrelsen til at bestaa af:
Lærerinde Frøken Borch, Lærer Thyge – Jensen, Tjener
Axel Hansen, Slagter Herluf Holm og Fabrikant Willy
Jensen.
Det vedtoges endvidere, at ansætte Thyge-Jensen som
Træner med et Honorar, Kr:15- pr. Uge, og foretage en
Bortlodning af en Schæfer-Hvalp, for at tilføre Kassen
midler. Paa et efterfølgende møde konstituerede
Bestyrelsen saaledes;
Fabrikant Willy Jensen: Formand.
Slagter Herluf Holm: Sekretær.
Tjener Axel Hansen: Kasserer.
Lærerinde Frøken Borch og Lærer Thyge – Jensen
Bestyrelses – Medlemmer.
H. Holm
3’ April 1945
Tirsdag d. 3’ April afholdtes et besøgt Foredrag af
Hr. Konsulent Killerich om Schæferhunden.
Foredraget afholdtes paa Jernbanehotellet.
H. Holm

Tirsdag d. 10. Oktober 1944 indkaldtes til
Bestyrelsesmøde hos Tjener Hansen. Til dette Møde var
indkaldt de to Suppleanter Lærer Thyge – Jensen og
Gymnasieelev Mogens Hansen, da Bestyrelsen kun bestod
af 2 civile medlemmer, pga. Politiets Internering.
Her fremkom Tjener Hansen med Forslag om afholdelse
af en Konkurrence. Det blev vedtaget, at afholde denne
Konkurrence paa Dyreskuepladsen Lørdag d. 5.
November, mod en entre paa 50 Øre.
Der blev udarbejdet Regler for Konkurrencen, og vedtaget
at købe Præmier til de 3 bedste Hunde, samt en
Vandrepokal til 1ste Vinder. Vandrepokalen kan Vindes 3
gange i Træk, eller 4 gange i alt.
Til Konkurrencen var der 2 Dommere, Poul Schmit
Holbæk, og M. Andersen København.
Ved et fælles Kaffebord om Aftenen paa Central Cafeen,
blev Præmierne uddelt af Poul Schmit.

Aar 1945 d. 6. Juli kl. 19.30 afholdtes Ekstraordinær
Generalforsamling paa Jernbanehotellet i Roskilde med
følgende Dagsorden: Valg af Bestyrelse.
Man gik straks til Dagsordenen, og til Bestyrelsen valgtes
følgende.
Politibetjent H. Mathiesen, 15 St.
Politibetjent R.V. Laursen, 13 St.
Politibetjent Ib Schmidt, 13 St.
Lærer Thyge – Jensen, 17 St.
Conditor Jensen, 10 St.
Med Politibetjent Rasmussen og Lærerinde Frøken Borch
som Suppleanter.
Til Revisor valgtes: Svend Hedal og Vægter Jensen.
Lærer Thyge – Jensen var ikke tilstede, men han havde
erklæret sig villig til at modtage Genvalg.
Generalforsamlingen sluttede derefter Kl.21.00.
R.V. Laursen.
Område 6
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område 6
Områdemesterskabet del 1

Områdemesterskab del-2 i Roskilde 2019

Søndag d. 3. marts blev den første semifinale afholdt af
Frederiksværk afdeling.
4 unghunde, 3 patruljehunde, 3 kriminalhunde og 3
vinderhunde stod klar på den regnfulde og blæsende morgen på Melby skole.
Det blev en lang dag for både hundeførere, dommere og
figuranter, men til sidst kom resultaterne ind.
Vinderen i hver klasse får en billet videre til finalen d. 14.
april, hvor man kæmper om titlen som områdemester.
Det samme kan hundeførerne som stiller i del 2.

Af: Jesper Olsen(formand i Roskilde)

Vinderne (og finaledeltagerne) blev:
Erik Goth-Eriksen med Vi-to von Nessenberg
(Skovbo) i unghundeklassen
Gitte Pedersen og Froulund Endo
(Taastrup) i patruljeklassen
Bente Ritter og Laguso Emma
(Skovbo) i kriminalklassen
Sten Holst-Christensen og Amagers Unni
(Skovbo) i vinderklassen
Ligeledes blev holdkonkurrencen sat i gang, hvor Skovbo
lagde sig godt fra start. Holdstillingen efter del 1 blev:
1.
Skovbo: 597,8 point
2.
Frederiksværk: 543,3 point.
3.
Taastrup: 531,0 point
4.
Helsingør: 166,4 point
5.
Birkerød: 0 point
6.
København: 0 point
7.
Roskilde: 0 point
Pointene regnes således, at unghunderesultatet og de 2
bedste 230 point bliver sammenlagt for hver enkelt klub.

En noget kæk formand takkede på Roskildes vegne ja til
at afholde områdemesterskabet del-2. For efter mange års
stilhed ville Roskilde igen på områdekortet.
Efter afvikling af U-2 i november 2018, som var Roskildes
første konkurrence i godt 15 år, følte vi os klar til at kunne
afholde en konkurrence af den helt store kaliber.
Planlægningen gik i gang i starten af januar, med stor hjælp
og rådgivning fra Skovbos formand, Keld Andersen, og
områdeleder Mikkel Olsen. Der var fundet genstande og
spor samt skovområder til områdemesterskabet og alt var
klart og parat, da Roskilde desværre løb ind i en rigtigt
dum misforståelse.
Ugen op til konkurrencen, får Roskilde en syg hund med
rigtig dårlige mave, - dyrlægen mener at der kan være
mulig smittefare. Det bliver meldt ud til Roskildes nabo
klub (DCH) (hunden er blevet syg uden for Roskildes område), men budskabet bliver misforstået og der kommer et
opslag på naboklubbens Facebookside. Dette bliver, som
Facebook så hurtigt gør det, delt i hele hundeverdenen.
Resultatet kom torsdagen før områdemesterskabet, sent
om aftenen, hvor områdelederen melder, at Roskilde må
flytte konkurrencen til andre område.
Man tør ikke fortsætte, da det er gået viralt at der
”kan være smittefare i området.”
Øv, sur smiley og alt hvad der ellers hører til – Øv til dårlig
kommunikation der bliver misforstået!
Roskilde føler sig nu presset i bund. Men til alt held
melder Taastrup afdeling, at Roskilde må låne deres
områder og klubhus. Den store planlægning i Roskilde
går nu i gang, da alt skal flyttes til Taastrup. Alle kasser
med spor-genstande / apporterings-genstand / runderingsgenstande / standpladsskilte og flag / mad- og drikkevare
skulle gøres klar til ”flytning” sammen med alt andet, der
hører med til konkurrencen.
Dagen før konkurrencedagen bliver der pakket 3 biler
med ting der skal med til Taastrup, og de 3 tilrettelæggere
i Roskilde er klar til at flytte til PH Taastrup på en lille
weekendtur!

KONKURRENCEDAGEN

De glade vindere (fra venstre); Erik Goth-Eriksen, Gitte Pedersen,
Bente Ritter og Sten Holst-Christensen

Søndag morgen i Taastrup er der fuld smæk på, og vi er
klar kl. 07:30 til at tage imod dommere og figuranter. Køkkenchefen fra Roskilde ankommer med morgenmaden til
alle. En god, men regnvåd morgen er begyndt.
Kl. 08:00 er dommere og figuranter sendt afsted og det
er hundeførernes tur til at komme ind i Taastrups varme
klubhus, imens hjælperne kører ud med dommerne på
deres standpladser.

område 6

Dommerne briefes

Camilla og Daisy på plads

Dommere sættes på spor

Standplads

Kl. 09:00 starter Områdemesterskab del-2 2019 og der er
hundeførere på spor, lydighed og rundering, denne
stadig regnvåde morgen. En del hjælpere fra Roskilde
bliver sendt tilbage til Klubhuset i Roskilde for at lave
madpakker under ledsagelse af køkkenchefen.
Og næsten helt efter tidsplanen blev – dog velsmurte
madpakker og drikkevare leveret til dommere og
figuranter.
På lydighedsstandpladsen
var der travlhed da alle
hunde fra - unghund til
vinder skulle igennem
samme bane.
Men dommerne var
kommet i godt humør nok fordi solen begyndte
at kigge forbi.

Tove og Pelle på cykeløvelse

Og det var gode udfordringer med appoteringen for nogle
af hundene. Det var nemlig en malerrulle / hård plastikrør
/ og en bowling kegle der skulle hapses med hjem til fører!

Patrulje appotering
Karina og Phenris går lydighed

Camilla og Daisy springer

Vinder appotering

En tidsplan holder aldrig og især ikke når alt bliver lavet
om i sidste øjeblik. Det betød at unghunde og patruljehunde, der skulle dele samme runderingsbane, var lidt
kvikt igennem i Taastrup skov.
Område 6
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område 6
Her med levende figurant der sad ned / et par bukser /
en jakke.
I Avnstrup skov, hvor der var rundering for kriminal- og
vinderhundene, var tidsplanen lidt mere tilpasset.
En super fed bane hvor regnvejret over natten havde lavet
en lille sø midt i banen. Banen bød på 2 levende figuranter
/ en lægtehammer / søm / en T-shirt og for vinderhundene
en nedgravet cigaretpakke.

19 ”Olsen Banden” imod kisten for enden af regnbuen

Line og Qvalli(Luna) klar til
rundering

Rene og Zif har fundet
figuranter

På sporet var der stærk vind, der midt på dagen slog over i
kraftig vind, så alle hundene kom på den helt store prøve.
Også her var der kommet en del vand i løbet af natten.
Små søer var blevet dannet ude på patrulje- og
kriminalhunde sporerne.
Men med vores super figuranters indsats, blev sporene
tilpasset på dagen, og det gav da også pote hos vejrguderne.
Først på eftermiddagen kom der en smuk regnbue over
spormarken for netop disse to klasser, imens unghunde
og vinderhunde blot måtte holde på hat og briller i den
kraftige vind.

Jan og Arti på spor

Karina og Phenris på spor

Alle 10ér stop samt afdækning (dog ikke afdækning for
unghunde) blev afholdt i skoven. Så 10ér-figuranten måtte
igennem skoven ”over stok og sten”! Afdækningerne var
for nogle hunde lidt af en prøve og især lige efter en 10ér.
11ér stoppene gik godt for stort set alle hunde, men det
var også Torben Alrik, der var ærme-holder og han havde
et kapløb med tiden pga. sit job.
Dommerne så udover tidsplanen og fik alle hunde igennem, så Torben kunne nå på job (tak til de kære dommere
med max overskud!)

Pelle på vej til stop

område 6
Køkkenchefen måtte rykke grillpølserne til Taastrup, så
der var varme pølser til alle efter en stormfuld dag i naturen - dog på en lånt grill (tak for lån til Taastrup)
Køkkenchefen gør
grillpølserne klar

Så tillykke til:
Kriminalklassen nr. 2: Line Holm Hels fra Skovbo med
Qvalli med 176,0 point
Vinderklassen: Jan Lindegaard fra Frederiksværk med
Arti med 198,7 point
TAK FOR….
Til slut vil jeg godt sige mange tak til dommere og
figuranter. Tak til alle hundeførere. 1000 tak for hjælpen
og støtten fra overdommer Keld Andersen og områdeleder
Mikkel Olsen. En kæmpe tak til alle hjælpere fra Roskilde!
Taastrup, tak fordi i redder dagen med lån af områder,
klubhus …. Og grill!
Uden jer alle sammen var det ikke lykkes.
Dagen blev en RIGTIG god dag med store oplevelser,
og flotte resultater til alle. Ligesom vi havde håbet og
arbejdet for!
Næste gang håber vi, at Roskilde selv kan stille med hunde!

OG VINDERNE BLEV
Stort tillykke til alle 1. pladserne med deres finaleplads.

Unghundeklassen;
Torben Bruun Pedersen fra Frederiksværk med Trille med
172,3 point

Patruljeklassen:
Torben B. Jensen fra Frederiksværk med Ebba med 208,2
point

Kriminalklassen:
Camilla Sønderskov fra Taastrup med Quanto med 176,2
point som stiller som sektion 1.

Dagens hundeførere

Derfor bliver dagens 2. plads opgraderet til finalepladsen
som en sektions 2.

Frederiksberg Diner Transportable
Peter Bangs Vej 27
2000 Frederiksberg
Tlf. 3886 4006

FREDERIKSBERG DINER TRANSPORTABLE
Så skal der holdes Bryllup, Barnedåb, Konfirmation, Fødselsdag,
Sommerfest, Firmafest, Jubilæum eller bare en god fest, er
Frederiksberg diner transportable et godt sted at begynde..

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

Sanni holder Fie’s hund Alfa.

BORNHOLMS AFDELING
Aktivitetsmøde
Tirsdag d. 12. marts var der aktivitetsmøde hvor der skulle
findes tilrettelæggere, dommere, figuranter til sommerhalvårets oprykninger/konkurrencer.
Der dukkede kun 8 medlemmer op.
Der blev fundet tilrettelæggere til de fleste konkurrencer,
men vi mangler stadig tilrettelæggere, dommere og
figuranter til nogle. Så hvis nogle af vores medlemmer
gerne vil bidrage med hjælp til konkurrencerne, så er I
meget velkommen til at skrive jer på som tilrettelæggere
eller kontakte de tilrettelæggere vi har fundet og tilbyde
jeres hjælp.

Sanni med Olga, de gør det godt.

Foreningen har brug for alle de hjælpende sjæle, der har
tid og lyst til at hjælpe. Hvis I er i tvivl om I må lave en
konkurrence eller figurere, så er I meget velkommen til at
spørge en fra bestyrelsen. Fie har styr på det.
Lørdagstræning
Lørdag d. 16. marts blev der fokuseret på bid.
Fie var figurant. Her er lidt billeder.

Kenneth og Isak gør det godt.

Susanne og Bertha i gang

Fie er godt brugt efter en god bidetræning.

VIGGO PETERSENS
Eftf. A/S
Letlands allé 3 opg. 47
2630 Tåstrup

ImteX

Vallensbækvej 18 - 2605 Brøndby - Danmark
Tlf: +45 3645 4591 - E-mail: sales@imtex.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
BN Traktor & Entreprenørservice
4040 Jyllinge

Klinik For Fodterapi
4000 Roskilde

Superbrugsen Tinglev
6360 Tinglev

Geo Konsult Aps
2800 Kgs. Lyngby

Scanfilter A/S	
2640 Hedehusene

Polyprint A/S	
8722 Hedensted

Brdr. Pedersen I/S	
5610 Assens

SKANLAB ApS	
3550 Slangerup

HauCon A/S	
8520 Lystrup

Malerfirmaet Bo Skødt ApS
2500 Valby

Lokalbolig Næstved Aps
4700 Næstved

Entreprenørfirmaet Børge Juul
8500 Grenå

Morild Tømrer og
Maskinværksted
9830 Tårs

Murerfirmaet Bagger-Andersen
ApS	
4660 Store Heddinge

Johannes Rasmussen-Hylke A/S	
8660 Skanderborg

Aalykke Markiser ApS
5772 Kværndrup

Fyns Gartnerimaskiner A/S
5600 Faaborg

www.revisamamager.dk
2770 Kastrup

K.V. Markussen A/S
Tlf.:64 41 29 99
5500 Middelfart

Billy Byg ApS
2500 Valby
HLL Ejendomsservice /Tømrer
2665 Vallensbæk Strand
A.C. Ørssleff Chartering A/S	
2970 Hørsholm

Hundefrisøren CH-Design 24419338
5853 Ørbæk
Intension A/S	
6200 Aabenraa

REalVISION	
8000 Århus
Elpress A/S	
8600 Silkeborg
Sand Spedition A/S
7400 Herning
JCB Danmark - Nicolajsen &
Larsen
6990 Ulfborg
Rørholt Maskinsnedkeri
9330 Dronninglund

Kompetent engagement
ement
Elmer Advokater
ter

Specialister i sager om
Arbejdsskade Personskade Patientskade

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

www.volkswagen-erhvervsbiler.dk

Volkswagen Erhvervsbiler støtter
Dansk Politihundeforening.

