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MedleMsblad for dansk Politihundeforening
-for civile & tjenestehundeførere



leder
lederen
I dagligdagen tales der 
meget om, at virksom-
heder skal iværksætte og 
støtte op om initiativer, 
der kan fremme vækst og 
nye kompetencer

 gennem mangfoldighed 
med respekt for de en-
kelte forskelle. 

Netop mangfoldighed 
er en refleksion jeg får, 
når jeg langsomt bliver 

bekendt med det rige udbud af forskellige aktiviteter, der 
foregår Dansk Politihundeforening. 
Vi har et sundt foreningsliv, men det er ikke noget, som 
man bare får forærende. Det er noget, man skal opbygge 
og vedligeholde, hvis man fortsat skal kunne rekruttere 
og fastholde medlemmerne. 
Det forstår medlemmerne af Dansk Politihundeforening, 
og det er netop her mangfoldighedstanken rammer mig.
Det har aldrig været ukendt for mig, at der blev afholdt 
mange træningsaftener og konkurrencer, og at der i 
forbindelse med disse ydes et overordentligt stort arbejde 
fra tilrettelæggere, dommere og hundeførere. 

Heller ikke at der i forbindelse med disse arrangementer 
er et godt socialt samvær. I Dansk Politihundeforening 
går man imidlertid meget videre end det. Selv om der i en 
afdeling kun var én hundefører, der stillede op til 
oprykning i unghundeklassen, stod man alligevel klar til 
gennemføre prøven. Det er simpelthen for sejt. 
Andre steder vælger man at lave sjove og anderledes
 konkurrencer, som tvinger hundeførerne til at tænke på 
en markant anden måde, end man er vant til. 
Andre tilrettelægger ”Den store badedag” med fælles
hundesvømning, mens man et tredje sted sender hvalpe på 
miljøtræning i Randers Midtby. 
Det er mangfoldighed i særklasse og netop det, som gør 
en forskel i en tid, hvor mange fritidsaktiviteter 
konkurrerer om medlemmerne.
 
Det skaber interessant hundearbejde og god trivsel, og når 
man så kan afslutte et arrangement ved grillen, får man 
lige sat det sidste prik over I´et. 
Det er tydeligt, at der aktuelt er gang i mange spændende 
aktiviteter, som jo helt primært drejer sig om at få nogle 
rigtig dygtige hunde.
 
Rigtig god fornøjelse derude og hold nu fast i 
mangfoldigheden.
 
Mvh. Lars.

hvalPenyt

Kennel Glarbo

Dederthing Caja, 20136/2010
B A/0
AK, IPO3, PH
DM deltager IPO3 2017 og højeste PH-kåring 2013.
2 af hendes brødre er tjenestehunde
Har fået 7 hvalpe, 4 hanner og 3 tæver efter:

Dinoso Vom Eisernes Kreuz, SZ 2281488
AK, IPO3
Dinoso er ud af et meget stærkt kuld efter Quardes Vom Der Staatsmacht
som alle viser imponerende brugsegenskaber. Bror til VM-vinder 2017
Kan flytte hjemmefra 29 juni, uge 26

Kontakt
Gerda W. Falk-Petersen
20713801
falk_petersen@hotmail.com
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krav til fotos
fotos skal være i jpg format og opfylde følgende krav
Forsidebilledet skal fylde ca 4 MB, hvilket svarer til ca 2650x2250 
i pixels. Mindstekrav til forsidebillede er ca 3 MB. Billedet skal 
være højformat og skal have så meget luft/ensfarvet/rolig  bag-
grund (himmel/græs osv) øverst, så man kan læse logo og tekst 
foroven
billeder inde i bladet skal min. være 800 kb store. Fotos der ikke 
opfylder kravene vil blive udeladt i bladet.  For optagelser på mobil 
gælder samme regler som for digital kamera. 
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Hvalpenyt

Nyt fra dyrelægen

28 Område 5

redaktør
Tina Kværnø
Næstelsø Præstemark 15
4700 Næstved
Tlf. 20 45 80 22
redaktoer@danskpoliti
hundeforening.dk

forsidebilledet:
Snedsted Jumbo (Zanto) og Mads 
Holm, Silkeborg afd. på sporet til 
Patruljeoprykningen 2018 i Thisted
Foto: Holgerd Virenfeldt, Viborg Afd.

tryk
HMV-print.dk

næste blad
Udkommer Juli 2018

adresseændringer /
udebliver bladet
udebliver bladet, udfyld blanketten på 
hjemmesiden, gem den og send blan-
ketten til hovedkassereren.
Adresseændringer, ny mail eller telefon-
nummer skal meddeles den lokale afd. 
kasserer, der så vil rette ændringen i 
medlemskartoteket

grafisk layout
Side om Side ApS
sideomside@sideomside.dk

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

deadlines
Den 21 hver måned



nyt fra dyrelægen 

så skal vi På ferie !! skal din hund Med?

Husk, at det jeg skriver er min mening andre kan have 
lige så gode eller måske bedre ideer.

Som udgangspunkt har din bedste ven det bedst med at 
være der hvor du er, så er den mest i balance, men der 
findes jo rejser, hvor det af praktiske grunde ikke kan 
lade sig gøre at tage sin hund med og så må den blive 
hjemme. Det næstbedste er at blive passet i hjemmet 
eller af venner der kender hunden godt i forvejen og 
som kender dens lufte tider, spisevaner og tid til at sidde 
i sofaen og hygge.

Kan dette heller ikke lade sig gøre så findes der mange 
fantastisk gode hundepensioner. 
Her kan man vælge med hjertet for hygiejne og lignende 
er som regel helt i top alle steder. 
Det er ligesom din have derhjemme. Gider du ikke passe 
den så den er veltrimmet ja så kald den en naturgrund. 
Vil du have den passet og plejet med en ”neglesaks”, ja 
så er det det du bedst kan lide. 
Ære og respekt for begge dele. Sådan ser jeg også på 
hundepensioner. 
Nogle leger og tumler i ”skidt og kanel” og andre går i 
de fineste ”rum med det hele”.

Hvad du skal vælge bestemmer dit hjerte og for alt i 
verden din hund. Det er jo den der skal bo der.
Hvad tror du den har det bedst med. Det behøver ikke 
absolut at være det du har det allerbedst med. 

Alle de pensioner som jeg kender i Skandinavien og 
Nordtyskland er af allerbedste kvalitet og fyldt med 
omsorg for det enkelte individ. 
Så det er alene det psykiske du skal tænke på.

Nogle vil gerne have sit ”nussetæppe” med hjemmefra 
andre splitter det ad og æder det straks den er alene. 
Så tænk dig lige lidt om før du giver den det med. 
Er den af den slags der godt kan lide at gnave i ting og 
sager så skal den ingenting have med.

Lidt af dens hundemad som overgang og til opblanding 
i pensionens fine mad er også en god ide. 
Det gør det lidt lettere for mavetarmkanalen at omstille 
sig. Eller kan man risikere at der kommer en stressdiarre.

 Pensionen er vant til at ”klare” sådanne diarréer, men 
hvis det kan undgås, så er det jo bedst. 

Mange pensioner har en lille ønskeliste over hvad de 
gerne vil have skal være opfyldt før hunden modtages. 

Jeg anbefaler desuden at I sammen besøger pensionen før 
den ”store feriedag” oprinder og hunden skal afleveres. 
Her kan du se hvor dan den reagerer på omgivelserne. 

Springer den frisk og frejdig ud af bilen og rundt og læser 
avisen så er alt OK. 
Er den utryg og vil helst med hjem er der måske nogle 
alarmsignaler, for eksempel dufte, som forstyrrer den og 
så skal du måske finde et andet sted. 

Gode velopdragne hunde forstyrres ikke af tæver i 
løbetid. Det er en del af livet (en for hunden dejlig del 
af livet) og det skal ikke være hindringen for at sende 
din hund i pension. 
Her spiller skoledressuren/grundopdragelsen en stor 
rolle. Hvis hunden ved hvad der er rigtigt og forkert så 
er den også velopdragen i en pension.

Min holdning til at gø og bide er den at det er forbudt 
for en hund at gø eller at bide. 
Det skal være en indlært øvelse som kun udføres på 
kommando, ellers aldrig. 
Det samme mener jeg om mennesker. 
Mennesker må ikke slå andre mennesker. 
Jo hvis det er en indlært øvelse i en boksekamp så OK. 
Det samme gælder din hund.

Gør den af sig selv eller bider den umotiveret så skal i 
principielt have en snak sammen. 
Noget andet er det hvis den bider efter mig når jeg er 
ubehagelig og sprøjter den eller lignende så forsvarer den 
sig og det er helt OK og sådanne situationer kan også 
forekomme i dagligdagen. 

Et godt huskeråd er faktisk:
 
Det man må, det må man altid, det man ikke må, det 
må man aldrig.

For at komme i pension skal hunden som regel være 
vaccineret. 
Det skal den også når den skal med ud at rejse. 
Det er dog to forskellige vaccinationer vi snakker om. 

Lad os tage det lette først. 
I en pension vil man ikke have at hunde skal kunne blive 
smittet med visse kedelige sygdomme som de enten kan 
dø af eller som tager tid til at helbrede. 
Mod sådanne sygdomme vaccinerer man så. 
I en pension er det ofte følgende sygdomme:



Hundesyge (Distemper, Staube), Leverbetændelse 
(Hepatitis), Parvovirus diarre (Parvovirose), 
kennelhoste (Parainfluenza) og leptospirose (dem findes 
der flere af). 
Forkortet kunne det på 
vaccinationspapirerne se således ud:

dhPPil 
og det er som udgangspunkt nok til en pension. 
Nogle pensioner ønsker en yderligere sikring mod 
kennelhoste med en næsesvaccine BbPi. 
Den dryppes ind i næsen og hunden stimuleres så til at 
danne antistoffer på overfladen i luftvejene i løbet af 
ca. tre døgn. Fuldbeskyttelse opnås efter ca. 3 uger, så 
hvis du ønsker denne form for beskyttelse, skal du lige 
huske dette. 
At dryppe næsen lige for pensionen virker ikke optimalt.

Skal du have hunden med på udlandsrejsen er det som 
udgangspunkt det land du rejser ind i som bestemmer 
reglerne således også hjemrejsen som jo så er dit
hjemland og her gælder der så også indrejseregler.

For at rejse i udlandet skal din hund have et rejsepas. 
Det er nu om dage det såkaldte blå-pas eller rejsepas for 
kæledyr (eller PET PASSPORT). 
Her gælder det at hunden skal være chip-mærket.

Der er ingen krav om de vacciner som jeg omtalte oven-
for i pensionsophold. 
Ved rejser gælder det alene at hunden skal være 
hundegalskabsvaccineret (rabiesvaccineret) og evt. have 
en ormekur. 
Hundegalskab hedder også rabies og forkortes ofte med 
R eller T i dine vaccinationspapirer. 
Rabies vaccinationer har deres helt egen afdeling i 
hundens rejsepas og står som det første i passet når de 
almindelige oplysninger om dig og hunden er indført 
korrekt. Derefter kommer der i passet en afdeling for 
blodundersøgelser, diverse parastibehandlinger og først 
derefter kommer der en afdeling for de almindelige 
vaccinationer som jeg omtalte under pensionsophold. 

Disse vaccinationer er ikke lovpligtige som mange tror.

Det er en rigtig god ide i forvejen at undersøge reglerne 
for indrejse i et land med din hund. 
Det kan kortfristet ændres. Her kommer dog 
hovedreglen for Europa. 
Med det blå pas til din hund kan du rejse ind og ud 
overalt. 
For at komme ind i Norge igen eller skal du til 
England skal hunden tillige have en ormekur mod den 

lille rævebændelorm som hedder Eccinoccocus. 
Ormekuren skal generel ikke være ældre end 5 dage 
gammel. 
Er du pendler frem og tilbage over den norske grænse 
med din hund gælder andre regler.

Men allerførst, hvad er det at rejse med sit kæledyr? (her 
taler vi om voksne korrekt vaccinerede hunde, for hvalpe 
gælder andre regler.)

Jo for det første må ”flytningen” af din hund ikke være 
kommerciel.  

For at en flytning skal være ikke-kommerciel, skal den 
overholde disse fire krav:

•	 Flytningen	af	kæledyret	er	betinget	af	ejerens		
 behov for at rejse.

•	 Kæledyret	rejser	sammen	med	ejeren	eller	
 flyttes op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. 
 (gælder Danmark)

•	 Kæledyret	skal	ikke	sælges.

•	 Ejendomsretten	over	kæledyret	skal	ikke	over	
 drages til en anden person.

Endvidere skal rabiesvaccinationen være 21 dage 
”gammel” eller hunden skal regelmæssigt være
vaccineret så datoerne ”passer” sammen.

Det er såmænd det.

Yderligere anbefaler jeg hvis du skal sydpå at overveje 
som det mindste at dryppe din hund i nakken med 
Bayvantic. 
Den har ”afskrækkende” (repellerende) effekt på dumme 
parasitter bl.a. sandfluer som kan give sygdommen 
leismaniose.

Og så:

RIGTIG GOD FERIE

Knus fra BiLLe



Område 1
Områdeledere

SeK. I
Henrik Jensen
Tlf. 72 58 15 94
hjensendk@gmail.com
SeK. II
Møller Christensen
Tlf. 40315213 
kennelmc@outlook.dk

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

oMråde 1 

oPrykningskonkurrence for unghunde

Unghundeoprykningen i Område 1 blev afholdt d. 08-04 
i PH-Hobro med Hanne Cramer, som konkurrenceleder. 
Det var en rigtig hyggelig dag. Resultaterne blev:

1. Marianne Due / Brifers Jakira, Brovst  
      179,1
2. Peder Dahlgaard / Karlsens Eddy, 
 Dronninglund    164,6
3. Claus Truelsen / Mai Tuk Tito, Hobro  
      145,3
4. Henrik Nielsen / Hedeforsens Falina, Aalborg 
      140,0
5. Niels Johnsen / Møllers Isa, Dronninglund 
      132,8

Stort tillykke til Marianne og Peder, der nu er i 
Patruljeklassen.

P.o.v.

eLse Maix 

Marianne Due får pokal

Marianne Due klar til spor

Vi har måske fundet noget

Marianne Due på spor

Niels/Isa, Henrik/Falina, Claus/Tito, Peder/Eddy, Marianne/Jakira

Peder Dahlgaard får pokal



område 1

Område 1 7

hobro afdeling
Bøggild Gangster blev kåret med 107,1 point.
 Jeg var utrolig glad for det flotte resultat, Gangster er en 
super dejlig arbejdsvillig hund.

For et halvt år siden, fik 
jeg lov at overtage Gang-
ster, da Carsten ikke selv 
havde tid til at træne hund. 
Hesselballe Missi havde jo 
fået spondylose for 4 år 
siden, så at hjælpe andre 
på træningspladsen, være 
dommer og træne spor med 
begge vores hunde var, hvad 
jeg havde lavet siden Misse 
stoppede i konkurrence. 
Det bliver lidt kedeligt i
længden.

Gangster havde dog vist halthed på højre forben i den tid 
Carsten selv havde trænet Schæferhunde 
programmet. Gangster har været i røntgen 2 gange, hvor 
hele ryggen, skulder og ben er blevet fotograferet. 
Der var ikke noget at se. I samråd med vores 
dyrlæge, startede Gangster i behandling ved Katrine Rehn, 
hvor han fik strøm og var i water walker, da musklerne 
var, hvad vi kom frem til kunne være Gangsters problem. 
Det gik også rigtig godt, men da Katrine gav grønt lys for 
at starte lidt rundering op gik det galt igen. 
Gangster blev igen halt. Jeg kontakter igen dyrlæge Søren, 
som nu mente. at det kunne være facetleddene i ryggen 
der var problemet. Han anbefalede, at vi kørte til Viborg 
Center dyrlæge, hvor Maria er kiropraktor, så hun kunne 
undersøge Gangster. 
Da Maria undersøgte Gangster var vi ikke i tvivl om, at 
det var facetleddene, som var låste. 
Gangster var så øm, at jeg og en sygeplejerske måtte holde 
Gangster, da Maria behandlede ham. 
Anden gang gik bedre, og sidste gang stod Gangster helt 
rolig og fik godbidder, imens Maria behandlede Gangster. 
Den behandling Gangster fik ved Katrine gjorde, at 
Gangster var mere modtagelig for kiropraktikken. 
Så kombinationen af Katrines og Marias behandling af 
Gangster og Sørens diagnose har gjort det muligt, at 
Gangster i dag er blevet kåret og skal gå konkurrence.  

Til kåringen var jeg godt nok nervøs. 
Selv om jeg har trænet hund i 14 år, bliver jeg aldrig fri 
for sommerfuglene i maven, når det går løs. 
Bjarke Knudsen og Brian Hagerup mente godt nok, at man 
måtte være fri for at være nervøs, når man er gammel rotte 
i faget. Lydigheden gik fint med lidt små fejl. 

Sørme jo, der var en genstand

Glad hundefører efter spor, fig. Mette Thomsen, 
dommer Claus Lange

Tina Veisene og Bøggilds 
Gangster kåret med 107,1. P

Bøggilds Gangster i Water walker ved Katrine Rehn



område 1

Spor og runderingen gik fint, selv om figurant Brian 
Hagerup havde en ”dunk” på maven, jeg ikke kunne få 
fri i visitationen. Brian klagede over chikane. 
Nå humor til side. Stoppene gik super godt.
 Kåringen var i hus. Hvor er område 1 heldig med, at have 
en super kåringsmand og figurant, der på sådan en dag er 
god til at møde, en gammel hundefører, når man er mest 
nervøs. I denne sammenhæng tør jeg at skrive gammel, da 
det er mig selv jeg skriver om.
 Jeg følger mig rigtig heldig over at få Bøggilds Gangster at 
gå med. Heldig for mig, at Carsten ikke selv har tid til at 
træne og heldigt at overtage en hund hvor grundtræningen 
er lavet så godt. 
Vi ses derude, denne gang med hund. 

Mvh, Tina og BøggiLds gangsTer

dronninglund afdeling

Tillykke til Niels og Peder med resultaterne ved 
oprykningen i Hobro, og tillykke til Peder med opryknin-
gen til patruljeklassen.

Niels/Isa og Peder/Eddy

afslutning På hvalPehold

Nu kom dagen, hvor der var afslutning for vores
 hvalpehold. Vi havde lavet en lille afsluttende prøve med 
lineføring, fri ved fod, halsgivning, spring, afdækning, 
indkald, fremadsendelse og spor. 
Vi havde desværre 3 afbud på dagen, men de 4 hvalpe, 
som var til prøve viste alt, hvad de havde lært, og de var 
super gode. 
Både hvalpe og hundefører havde en rigtig god dag.

Resultatet blev:
1. Marianne med Møllers Vinder
2. Dorthe med Møllers Viktor
3. Pauline med Møllers Vanja
4. Bent med Bamse

Marianne modtager pokal

Pauline/Vanja, Marianne/Vinder, Dorthe/Viktor, Bent/Bamse

Viktor på spor
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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

unghunde oPrykningskonkurrencen 
18. Marts

Desværre var der i forbindelse med produktionen af 
Politihunden nr. 5 blevet rokeret lidt rundt på tekster og 
fotos, så de ikke passede sammen.  
Skaden gøres hermed god igen:                                   

Halve blev til hele oprykninger:

Velkommen i Patruljeklassen

grenaa

Tillykke med 75 års fødselsdagen

af Conny sander

I Grenaa Politihundeforening fejrede vi vores 75 års 
fødselsdag d 7.4.18
Dagen startede med flaghejsning og introduktion
 af hvalpe- og lydighedskurser for nye interesserede.
Kim Rasmussen stod for at kreere en formidabel grill menu 
og om aftenen mødtes vi til fest, med en skøn middag.
Leif .... holdt en tale over klubbens historie og der blev 
udvekslet mange minder og megen latter. 

Vi glæder os til de næste 25 år og råber tillykke og VUF 

VUF for en god klub, med flittige medlemmer. 

MortenUlderup/Chanto/
Herning

Før: 168,0   Nu + ½ 
I alt: ½ Oprykning 

Mads Holm/Jumbo(Zanto)/ 
Silkeborg 

Før: 165,5   Nu + ½ 
I alt: ½ Oprykning 

MadsHolm/Jumbo(Zanto)/ 
Silkeborg     

Før: 166,5   Nu + ½ 
I alt: ½ Oprykning 

Susanne Carlsen/Gaby/Skive     
Før: 163,5   Nu + ½ 
I alt: ½ Oprykning 



område 2

thisted

den store badedag

af CharLoTTe frosT

Vi har i klubben længe talt om at lave en fælles 
hundesvømningsdag og efter generalforsamlingen 
tidligere på året kontaktede Carsten den nye indehaver af 
Lilleris hundepension og svømmecenter på Mors.
Vi fik ret hurtigt meldt en dato ud, hvor vi kunne komme 
på besøg. Og søndag den 25. marts mødtes vi så næsten 
hele klubben på p-pladsen ved Hotel Vilsund Strand, 
hvorfra vi i samlet flok kørte til Lilleris.
Martin tog imod os – om end vi ”tog ham på sengen”, 
da vi jo netop denne søndag var overgået til sommertid. 
Der er ingen tvivl om, at Martin er en travl mand og derfor 
havde brug for den time, vi bliver snydt for i forbindelse 
med sommertiden. Men vi blev kort instrueret om dagens 
forløb og gik selv i gang med at lave kaffe og gøre klar 
til svømning. 

Vi lavede hurtigt en rækkefølge for hundene og det var 
så fint, at vi kunne sætte dem i kennelen, når de have fået 
første tur i svømmepølen, så skulle de ikke gennemtørres 
for at komme i bilen og så igen hentes ind.
Det blev til en rigtig fin dag, hvor næsten alle hunde kom 
i vandet to gange og flere var helt suveræne anden gang. 
Den store udfordring for næsten alle hundene var rampen 
til bruseren og broen til rampen i vandet. 
Det blev hurtigt klart, at det var en rigtig god ide at iføre 
sig regntøj og som en af dem, der have regntøj med, blev 
jeg valgt at være ”rampefører”, så hundeførerne kunne 
koncentrere sig om at støtte og opmuntre deres hunde. 
Og efter de første par hunde gik det rigtig fint med at 
hjælpe dem i vandet.

En meget træt Matti på vej op fra svømmeturen

Oscar er klar – men teknikken driller ;0)

Hundeførerne skal være den motiverende factor 
– i dette tilfælde Gitte m. Oscar  

Så er Houston på vej i pølen



område 2

Område 2 11

Frodo på vej med støtte fra både John, Lotte og Poul Erik

Isla for fuld skrue

Badedyr nr. 1 – Aya

Det var tydeligt at for enkelte hunde, var det en stor over-
vindelse og for andre var det blot lige at skulle genkalde 
sig vandapportering fra søer og fjorde, så svømmede de 
af hjertens lyst. 

Badedyr nr. 2 Bjarne svømmer sammen med Matti

På et tidspunkt var næsten alle hundeførere mere eller 
mindre gennemblødte og til sidst valgte Bjarne I (Gøttrup) 
at hoppe vandet med tøj for at hjælpe specielt de unge og 
udfordrede hunde og det gav faktisk nogle af hundene 
langt mere ro.
Efter at have ”badet” i ca. 3 – 3,5 time var det tid til at 
tørre både hunde og folk og herefter hyggede vi med kaffe 
og hjemmebag (TAK – Maibritt (Bjarne I’s kone:0)) og 
Martin tegnede og fortalte om kommende arrangemen-
ter på Lilleris og om sit daglige professionelle arbejde og 
naturligvis også om Lilleris. 

Vi havde også besøg af Anders, som ejer Lilleris og de 
bygninger hvor hundepensionen og svømmecentret har til 
huse. Efter nogle gode time kunne vi alle køre hjem med 
hunde, som var udfordret både mentalt og fysisk. 
Hjemme hos os var der i hvert fald ro resten af dagen.
Vi har aftalt, at vi snart gentager succesen, dog med et min-
dre antal hund ad gangen, så de ikke skal vente så længe 
på anden runde ;0) Her følger en stribe fotos fra dagen, 
som også kan ses på hjemmesiden for Lilleris. 

randers

hvalPeholdet På bytur

af KaTja ranK Wüpper MiKKeLsen

Torsdag d 12. april var den fjerde træningsaften for os på 
hvalpeholdet i Randers PH. 
Denne gang var det miljøtræning, hvor hvalpene skulle på 
tur i Randers midtby. 
Trænere Bo, Martin og Malene samt hundeførere og 
hvalpe mødtes på Politigården kl. 19:00, og ikke meget 
senere begyndte turen ned gennem byen. 
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Så er vi klar
Her blev både hvalpe og vi hundeførere udsat for nye 
prøvelser. 

Hvor ska’ vi hen??

Gåturen begyndte med stille og rolig gang ned mod 
Østervold, hvor hvalpene kunne klatre op og ned ad 
bænke og vænne sig til alle de forskellige lyde fra biler 
og mennesker.

Alt skal prøves

Turen gik videre til Slotspladsen, hvor hvalpene med lidt 
hjælp af lækre godbidder, fik klatret op på 
halvkuglerne – nogle mere elegant end andre. 
Trappen op til Slotscenteret var ingen sag for hvalpene og 
blev klaret i et snuptag. 

Svingdørs tur

Nu kom vi da til den ”berygtede” svingdør, som hvalpene 
skulle en tur igennem, og igen beviste de, hvor dygtige de 
er, trods Mathias og Gazelli sad fast derinde et stykke tid. 
Begge tog det i stiv arm. 
Efter dette kom næste udfordring, som var rulletrapperne 
som Rikkes hund Jensen, klarede som den eneste. 
Imens kunne vi andre dog more os med, at se hinanden 
forsøge at holde balancen på de rullende trapper, alt imens 
vores hunde ikke skulle nyde noget af sådan en tur. 
Ikke engang leverpølse kunne friste. 
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Videre gik turen hen mod 
P-huset, hvor hvalpene 
skulle køre i elevator. 
På vejen derhen besluttede 
min egen hund, Tyson, sig 
dog for, at han ikke længere 
ville gå i snor – så vi gik 
resten af turen i fri fod, med 
enkelte tag i linen. 
Nu var træningen ved at 
være ved sin ende, men 
først gik turen til Jens Otto 
Krags Plads, hvor hvalpene 
igen kunne få lov, at klatre 
på kasser, blokke og bænke. 
Til slut var vi udenfor Kaos 
ambassaden, som kunne 

ligne en legeplads for hunde. Her fik de lov at gå 
igennem, klatre ind i, og gå oven på forskellige 
udstillinger, og generelt bare boltre sig. 
Som det sidste gik vi i samlet flok op til Politigården igen 
og var altså færdige omkring 20:30. 

Det var en noget anderledes træning, end hvad både vi 
hundeførere og hvalpe har prøvet indtil nu, men sikke en 
god oplevelse. Det er skønt, hvordan hvalpene klinger, og 
stemningen er altid høj blandt os tobenede. 

Kort sagt havde vi endnu engang en dejlig aften i Randers 
PH, og jeg kom hjem med en meget træt hvalp.

AKTIVITETSPLAN OMRÅDE 2

17.06. Kåringskonkurrence Viborg
25.08. Krim. Udtagelse Herning
26.08. Vinderudtagelse Aarhus
02.09. Patruljeudtagelse Silkeborg
09.09. Jysk Mesterskab Silkeborg

28.-30.09 DM  Billund
07.10 Bystævne Unghunde Grenaa
21.10. Elitehundestævne Randers
03.11. Unghundeopryking Aarhus
16.11. Natøvelse  Viborg

silkeborg 

oPrykning PatrulJeklassen i thisted Ph

PatrulJehund, nu en halv oPrykning og en Masse 
erfaring rigere 

af Mads hoLM siLKeBorg ph. 

Jeg stillede for første gang op til en patrulje konkurrence, 
helt præcist en patruljeoprykning. Konkurrencen var i 
Thisted, LANGT væk fra alt! Men hyggelig tur, nu man 
havde en privatchauffør på dagen. 
Dagen startede jo utroligt tidligt, allerede kl. 5 skulle vi 
op, for at være i Thisted til tiden. 
Zanto, bestemt ikke en morgenhund, havde ingen 
undskyldning for ikke at præstere, for den knap to timer 
lange køretur, burde give rig mulighed for ham, at vågne 
op, frisk og veludhvilet til en god omgang konkurrence. 
Dagen startede mindre godt med spor, minus elleve point. 
Ikke den bedste start, men vi kunne dog stadig opnå en halv 
oprykning, som i hvert fald var mindstemålet for dagen. 
Næste stop på dagen var rundering, følte mig 
bestemt klar på opgaven, og den blev også løst til næsten 
fuld tilfredsstillelse. Dog skulle dommerne lige have to og 
et halvt point, men det var nu også helt fint når Zanto nu 
synes, han ikke skulle gø så meget på den sidste, smide 
en sidegenstand, og vælte det første objekt, da han liiiige 
skulle se, hvor far blev af.

Øvelse 10 var næstefter, her ingen fradrag. 
Så kom dagens anden gyser, lydighed!!! Øvelse 1-6 er 
bestemt ikke favorit øvelser, og bestemt ikke noget vi 
bruger forfærdelig meget tid på i det daglige, men til trods 
for det, gik han en fabelagtig lydighed! I alt mistede vi kun 
0.6 point, og det var to skævTsidninger i apporteringen, 
noget han altid gør. 

Elevatorturen

En dejlig træt Tyson
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Vigtigst af alt, så lå han alle 3 minutter i afdækningen, 
selvom han overhovedet ikke havde vist gode takter på 
den øvelse op til konkurrencedag. 

Faktisk har jeg kigget resultaterne på samtlige hunde, der 
stillede på tværs af landet, og det viser sig, at kun to hunde 
har gået bedre lydighed end Zanto, det synes jeg er ret flot, 
af en hund(fører) der hader at gå lydighed. 

Dagens sidste gyser var felt og 11’er stoppet. 
Jeg var rimelig sikker på feltet, men 11’eren er ikke just 
en spidskompetence. Feltet ryddet efter blot otte minutter. 
Han lavede ikke verdens bedste 11’er, men den blev lavet, 
og her vidste jeg, at jeg ville få min halve oprykning. 
Da dommerne så bagefter kom med det endelige resultat, 
var vi nu 100% sikre, den halve var i hus. 
Nu skulle vi blot vente til på, Jesper Aaen var færdig med 
spor, for at vide om det blev til en anden eller første plads 
på dagen. 
”Desværre”  mistede Jesper en genstand og vi kunne nu 
konstatere, at sejren var i hus. 

Dagen havde nået sin ende. Endnu engang med utrolig 
meget erfaring mere på bagen, en meget træt hund og 
meget glad hundefører. 
Kæmpe stort tak, til alle der har hjulpet mig her til, tak til 
min kære Tina for at køre og hjælpe mig på dagen og tak 
til Katrine Rehn, for at massere Zanto helt i tip top stand 
op til konkurrencen! 

resultat oPrykningskonkurrence PatrulJeklassen:

resultat oPrykningskonkurrence kriMinalklassen:
    
     Før/nu Ialt
Torben Støvring/Cæsar/Randers 219,2 ½    +½ hel
Jesper Clèmens Aaen/Argos/Silkeborg ½    +½ hel
Christian Kronborg/Dahlia/Randers ½    +½ hel
Kim Rasmussen/Carlo/Grenå  ½    +½ hel
Louise Ki Hochland/Exhibit/Viborg ½   +½ hel

Hvem skulle have troet denne 
lille pelsklump skulle komme 

hertil.

Zanto vinder af område 2’s 
Patruljeoprykning 2018

Mads Holm/Zanto/Silkeborg  
 I alt: 210,9

Jesper Clémens Aaen/Bodhi/
Silkeborg
I alt: 206,5

Brian Lemvig Hagerup/Ea/
Ålborg
I alt: 200,2



Til alle Jyske og Fynske klubber. 
 

Indbydelse til Jysk Mesterskab for Unghunde søndag den 09. september 2018. 
 

Traditionen tro indbydes din lokalforening til, at deltage i Jysk mesterskab for Unghunde. 

Jysk mesterskab i unghundeklassen har til formål, at give hundeførerne mere konkurrence erfaring, og 
ikke mindst, at finde Jyllands / Fyns bedste Unghund. Deltagere kan komme fra både sektion I og II, og 
skal være fuldgyldigt medlem af PH i en af klubberne fra område 1-4. 

Hver forening er sikret to pladser på betingelse af, at man stiller to dommere og en figurant til rådighed 
på dagen. Dette gælder også, hvis I kun kan stille med een hund. 

Tilmeldingsskemaer vil blive tilsendt den enkelte klub direkte. 
Skulle der være en forening, som ikke selv kan stille med dommere og figuranter er det naturligvis tilladt 
at låne fra andre foreninger, dette skal man dog selv sørge for lokalforeningerne imellem. 

På grund af stævnets praktiske gennemførelse vil tilmeldinger uden samtidig tilmelding af dommere og 
figuranter bliver afvist. 

Ekstra tilmelding: Hvis en lokalforening ønsker at tilmelde mere end to hundeførere, kan dette gøres 
samtidig, (uden betaling i første omgang) de skal opstilles i prioteret rækkefølge. Deltagelse for disse hun-
deførere afhænger af den praktiske gennemførelse af stævnet, husk at tilmelde ekstra dommere og figu-
ranter. 

Stævnet bliver afholdt søndag den 09. september 2018. 
Mødetid kl. 06.30 for alle. 

På adressen:  Faurholtvej 
    7362 Hampen 
    (Militært bunker område ved Hjøllund) 
 

Tilmelding skal ske til Silkeborg Politihundeforening på mail: silkeborgph@gmail.com samtidig hermed 
indbetales tilmeldingsgebyr på  

kr. 250,00 pr. hundefører på Reg. nr. 6190 Konto nr. 904 304 7856 

Der vil være morgenmad og frokost til hundeførere, dommere og figuranter.  

Øvrige gæster og supportere kan købe forplejning til fordelagtig pris på hovedstandpladsen. 

Skulle I have spørgsmål, er I velkomne til at kontakte  

Formand:  Jørgen Schytter   Tlf.:  40455788  eller  

Tilrettelægger: Jesper Aaen   Tlf.:  41710714   

eller på mailadressen:   silkeborgph@gmail.com  

Vi imødeser stor tilmelding, ser frem til at modtage Jeres tilmelding.  

Og vi glæder os til at se jer i det midtjyske 

Bindende tilmelding senest lørdag den 4. august 2018 (gerne tidligere). 

DANSK 
POLITIHUNDEFORENING 
Silkeborg afdelingen 



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

horsens afdeling

søgegruPPen oMråde 3
Lørdag d. 14. april var undertegnede taget til Horsens for 
at overvære den første godkendelsesprøve for 
Søgegruppen område 3. Søgegruppen er et initiativ hvor 
man på tværs af området samler en gruppe hundeførere og 
hunde, der kan deltage i eftersøgninger af tabte genstande 
som f.eks. nøgler, briller, høreapparater og lignende. 

Før man officielt på PH’s vegne kan tilbyde sin hjælp i 
sådanne sager, er det naturligvis vigtigt at man har de 
basale færdigheder på plads og der stilles krav både til 
hunde og hundeførere. 
Hundene skal kunne søge på forskelligt underlag udenfor, 
de skal kunne markere uden at ødelægge genstandene og 
så skal de i en del tilfælde arbejde koncentreret længe 
uden at finde noget som helst f.eks. fordi anmelderen ikke 
reelt har tabt genstanden, fordi den er tabt et andet sted 
end angivet eller fordi genstanden sidenhen er forsvundet. 

Hundeføreren skal være struktureret i sin søgning så der 
kan søges effektivt, skal kunne sikre området uden 
uforvarende at komme til at trampe på og dermed 
ødelægge genstanden, skal kende sin hund godt nok til at 
vide hvornår der skal holdes pause og skal ligeledes kunne 
håndtere længerevarende eftersøgninger uden gevinst. 
Og så skal hundeføreren naturligvis opføre sig nogenlunde 
eksemplarisk og kende de love, der begrænser
 rettighederne til at trampe rundt på privat grund.

Der var altså nok at tage fat på for de syv håbefulde hun-
deførere og deres hundemakkere, som var kommet i 
kløerne på Brian og Martin fra Horsens og Jan fra Esbjerg, 
der i dagens anledning var både figuranter, undervisere 
og dommere.  

Hundeførerne blev kastet ud i eftersøgninger lige fra 
morgenstunden hvor de først blev kastet ud i et søg på 
dyrskuepladsen med 2 lettere porøse genstande, som alle 
7 hunde fandt uden at beskadige dem. 
Derefter var de alle klar til skovsøg med meget små gen-
stande, samt en eftersøgning på stubmark. 
I begge tilfælde var der sat en markering et sted og 
hundeførerne fik besked på at søge i en ca. 10 meter radius 
derfra. Felterne var 20 timer gamle og det hundeførerne 
ikke vidste var at alle felterne på stubmarken var tomme. 
Det var en ganske nøje planlagt test af både hundene og 
(især) hundeførerne, men der var ingen der mistede 
hverken modet eller temperamentet, så alle var fortsat med 
da vi nåede til frokosten. Så langt så godt!

Ann og Balou fra Horsens demonstrerer at eftersøgning er en 
teamsport

En af de skrappe dommere over
våger skovsøget



område 3

Område 3 17

Mogens og Fie fra Haderslev klar til skovsøg

Håbefulde hundeførere lykkeligt uvidende om at deres felter er 
tomme

Vi kørte tilbage til klubhuset til frokost og lidt teori. 
Jan gennemgik den basale teori for hvordan man sikrer 
et søgeområde, så man har et sikkert område at gå på 
samtidig med at man kan bevare overblikket og søge
 systematisk. 
Han gennemgik også reglerne for færdsel på fremmed 
grund (det er nemt, det må man ikke uden at få lov). 
Der blev givet gode råd (husk at få folk til at tømme deres 
lommer, inden i går i gang med at søge!) og der var en god 
diskussion frem og tilbage mellem deltagere og 
undervisere angående søgegruppe vs. 
konkurrencetræning, om vigtigheden af pauser og 
hvordan dagen var forløbet indtil videre. 

Forplejningen fejlede i hvert fald ikke noget!

Der blev tegnet og fortalt

Herefter fik hundeførerne besked på at køre op i skoven 
igen. De skulle køre frem til et anvist sted, blive i deres 
biler og ellers afvente nærmere instruktioner. 
Det var foreløbigt det eneste de fik at vide om 
eftermiddagens program. 

Da hundeførerne nåede frem blev de anvist hver deres 
markering på en stubmark og fik at vide at de skulle afsøge 
i en radius af 10-15 meter fra markeringen. 
De fik ingen tidsbegrænsning og de fik heller ikke at vide 
hvad de kunne forvente at finde. 
De fik blot at vide at hvis de stoppede inden dommerne 
sagde stop, så skulle de gå tilbage til deres bil og blive der.

Der blev søgt og søgt og søgt og holdt pauser når dette 
var nødvendigt (de havde skam hørt efter!). 
Efterhånden (dvs. efter i hvert fald en halv times søg) be-
gyndte enkelte at sige at nu var der ikke mere at finde. 
Efterhånden var der kun en enkelt hundefører tilbage, 
som blev stoppet efter en del mere end 30 minutters søg. 



område 3

Så gik dommerne fra bil til bil, inspicerede genstandene 
MEGET grundigt og måtte til sidst sande at alle 
hundeførere havde fundet alle genstandene: Noget skarpt 
(BANG), en lille en (eller låget i hvert fald) og en gammel 
måtte. Flot arbejde! 

Men dagen var ikke slut endnu. Martin er nemlig utroligt 
dårlig til at holde sine nøgler i lommerne, når han er på 
hyggetur i skoven med Jan. Hele syv nøgler lykkedes det 
ham at tabe i skoven. 
Heldigvis var både Martin og Jan meget behjælpelige med 
at forklare præcis hvor de var gået ind i skoven. 
Eller i hvert fald nogenlunde. Det var jo lige der ved træet! 
Og de ville også meget gerne assistere alle hundeførerne 
med at rode i skovbunden, noget som samtlige hundefø-
rere dog klogt nok takkede pænt nej tak til. 
Men Martin var heldig, alle nøgler blev fundet og han 
kunne vende hjem uden at skulle forklare hvorfor han 
havde tabt nøglerne og hvad i alverden han dog havde 
lavet i skoven med Jan. 

Kasper og Falcon fra Horsens 

De var spredt godt ud på stubmarken

 
Jørgen og Quantas fra Aabenraa 

Arne og Sargo fra Horsens 

“Det er virkelig ikke godt, jeg 
har sgu tabt min nøgle”

“Tror du, du kan hjælpe? Ellers 
tør jeg jo ikke komme hjem”
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”Det var lige ved det træ der! Det der, der stod på linje med det 
andet!”

De famøse tre genstande, som alle fandt på stubmarken

 ”Vi kan sagtens lige gå med ind og rode lidt i skovbunden!”

På nøglejagt

Tilbage til klubhuset hvor der blev sagt tillykke til alle syv 
teams som bestod med bravur: 

Arne Poulsen med Sargo, Horsens
Ann K. Neimann med Balou, Horsens
Peter Caspersen med Bob, Haderslev
Per Skytt Larsen med Cujo, Haderslev
Mogens Larsen med Fie, Haderslev
Jørgen Rasmussen med Quantas, Aabenraa
Kasper Andersen med Falcon, Horsens

Alle syv er nu en del af søgegruppen og kan tilkaldes hvis 
man har tabt et eller andet, som man meget gerne vil have 
igen. Det er gratis at rekvirere en hundefører fra 
søgegruppen, dog koster det 2 kr. pr. kørt km 
(max. 300 kr.). 

Søgegruppen kan kontaktes på tlf 25 11 22 11 
(så får man fat i Martin, som vil formidle den videre
 kontakt). Der vil også på et tidspunkt blive oprettet en 
facebookgruppe – bare søg på Søgegruppen Område 3, så 
dukker der nok noget op.

Det er planen at der skal køres kursus med godkendelse 
af nye hundeførere en gang om året, nærmere info følger 
om dette når tiden nærmer sig.

Tak til undervisere/dommere:
Martin Blaabjerg, Horsens
Brian Bjørnskov, Horsens
Jan Lolk Laursen, Esbjerg

Og ikke mindst tak til Charlotte Sild for forplejningen.
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Det nyudklækkede eftersøgningshold og deres mentorer

Det var en fornøjelse at overvære og jeg er sikker på at I 
nok skal gøre en masse mennesker glade. 

Med venlig hilsen

Trine Maria MejnerT jørgensen
Områderedaktør, område 3

sønderborg afdeling
oPrykningskonkurrence unghunde

Oprykningskonkurrencen unghunde blev afholdt af
Sønderborg Politihundeforening 11. april 2018
i det skønneste vejr.

Fra Sønderborg deltog Lars Mortensen m. Fakko og Bernd 
Hinrichsen m. Ghost.

1. Per Skøtt Larsen fra Haderslev m. Cujo 178,5 point
2. Kasper Andersen fra Horsens m. Dinka 174,0 point
3. Bitten Lorentzen fra Vestjylland m. Jiro m. 172,6 point
10. Lars Mortensen m. Fakko 158,2 point
14. Bernd Hinrichsen m. Ghost 143,0 point
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tønderafdeling
gelsbro konkurrence
Lørdag d. 7. april afholdte Tønder afdelingen en sjov og 
anderledes konkurrence. 
Vi var 4 hundeførere som skulle dyste mod hinanden.
Der var i alt 3 øvelser:
•	 En	dækøvelse,	hvor	hunden	skulle	dækkes	af	i		
 gang, hvorefter føreren løber i skjul.
•	 Et	forfølgelsesspor,	med	et	gerningssted	
 midtvejs, til dem, som fandt det. 
Øvelsen startede med et lille oplæg om nogle fyre, der 
havde været oppe at skændes, og så skulle man ellers selv 
finde ud af, hvordan man ville løse opgaven.
•	 En	rundering,	hvor	man	fik	et	oplæg	omkring		
 nogle højskolepiger, der var forsvundet.
 De sad og snakkede ude i skoven, og så havde  
 de ”tabt” en masse ting.

Der blev givet point efter fundne ting og samarbejde mel-
lem hund og fører.

Resultatet blev:
1. Benny Lund med Mik
2. Martin Blaaberg med Darkan
3. Julie Østergaard med El-sassi
4. Gudrun Holt med Rinna

(Der kan ses mange flere billeder fra konkurrencen på 
http://galleri1.ph-toender.dk)

Det var en super god konkurrence og fedt at blive udfor-
dret på en anden måde, da man ikke på forhånd vidste, 
hvad man ville blive udsat for. Det krævede, at man skulle 
tænke lidt anderledes end man plejer. Ligeledes var sjovt, 
at samarbejde med sin hund på en anden måde. 
Jeg kan kun anbefale andre, at tage med til næste år. 
Alle patruljehunde og opefter kan sagtens være med. 
Selv de gamle og trætte kan være med. 

juLie øsTergaard, horsens 

haderslev afdeling
gelsbro konkurrence

Lørdag den 7. april stille Benny og Mik op i Gelsbro Kon-
kurrence, som blev afholdt af Tønder PH.
Benny og Mik modtog pokal for at vinde med 80 2/3 p. 
Samt bedste spor.
Stort tillykke til Benny og Mik.

Unghunde oprykningskonkurrence i Sønderborg
Søndag den 8. april blev der afholdt unghundeopryknings 
konkurrence i Sønderborg. Det var en stor kontrast til 
aflysningen 5 uger tidligere, da solen stod højt på himlen 
og temperaturen sneg sig op på over 20°. 
Men det var en god dag for Haderslev i det blev til 2 
pokaler.

Per Skytt Larsen m/Cujo fik 
1. pladsen med 178,5 p. og en hel oprykning. 
 
Pia Zinn m/Ditte fik en 5. plads med 169,6 p. og en ½ 
oprykning.

Stort tillykke til dem begge!
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Lørdag den 14. april satte Mogens m/Fie, Peter m/Bob og Per m/Cujo kursen mod Horsens for at aflægge prøve for 
at komme med i område 3’s nye søgegruppe. 
Prøverne bestod af søg på underlag som stub og harvet støvet jord, samt søg i skovbund fuld af blade og grene.

Gerningsstederne var op til 18 timer gamle og genstandene var i størrelsen fra 9 mm patronhylstre til en nøgle. 

Det var krævende af hundene da nogle af søgene varede op til 3 kvarter. 
Alle 3 bestod og glæder sig nu til at prøve kræfter med nogle rigtige opgaver. 

Søgegruppen er en gruppe som ”Hr/Fru Jensen” kan rekvirere hvis de har tabt effekter som briller, høreapparater, 
nøgler m.m.

Tak til Jan Lolk, Martin Blaabjerg og Brian Bjørnskov for en god dag, med nogle spændende opgaver. 

Vi kan varmt anbefale andre at melde sig til.

Venlig Hilsen
Haderslev PH

per sKyTT Larsen

Per m/Cujo, Mogens m/Fie og Peter m/Bob bestod alle 3.
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Stemnings billede fra dagen.

Mogens og Fie på vej til opgave i skoven.

Fie på leder efter tabte ting i skoven.

Peter m/Bob og Per m/Cujo på opgave. En mine strimmel markerede gerningsstedet, med anvisning om en radius på 15 meter 



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

www.ph-omraade5.dk

næstved

unghundecuP

Den 8. april var Næstved afd. vært for Unghundecuppen. 
Her bliver 2 unghunde fra hver forening, i område 5,  ind-
budt til at dyste individuelt samt som hold mod hinanden 
i unghundeklassen. 

Programmet der dystes i er unghundeklassen, men da alle 
forårets officielle konkurrencer er overstået, bliver pro-
grammet bøjet lidt. Det gjorde det også i år. 

Feltet blev lagt i skoven, og det var der flere hunde som ikke 
havde prøvet før kunne man se. Runderingsbanen var også 
100-150 meter længere end en normal unghundebane. 

Der var 7 hunde der deltog og resultaterne blev som følger:

1. Vibeke Wulff og Thano Næstved  169,7
2. Marianne Priess og Bosco Holbæk  166,4
3. Birgit Mandrup Poulsen og Snilde Holbæk 158,3
4. Karin Ernst og Fonda Næstved  154,5
5. Henning Petersen og Ratis Slagelse  143,5
6. Lasse Jensen og Haakon Nykøbing F.  137,0
7. Ole Jensen og Figi Slagelse   112,1

Holdkonkurrencen:
1. Holbæk afd.   324,7
2. Næstved afd.   324,2
3. Slagelse afd.  225,6
4. Nykøbing F. afd.  137,0

Lasse får sin bedømmelse efter rundering.

Marianne og Bosco på felt i skoven.

Den døde genstand på 
runderingen.

Der produceres madpakker til 
dommere og figurenter.
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Birgit og Snilde på spor.

Dagens vindere. Vibeke, Marianne og Birgit

Vi ser frem til at Holbæk afholder Unghundecuppen af-
holdes næste år i april.

kriMinaloPrykningen 28. aPril

Næstved var vært ved kriminaloprykningen her i foråret. 
Der deltog 4 kriminalhunde. Desværre var der ingen del-
tagere fra Næstved. Her får I lidt billeder fra dagen:

Flemming og Lao på felt.

Søren og Elmer på felt

Søren og Elmer på spor.

Der skrives dommerseddel. Holdvinderne fra Holbæk 
Marianne og Birgit
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Kim og Walter på felt

Resultaterne fra dagen blev:

1. Kim Jensen og Walter, Nyk. F.    213,6 
og en hel oprykning
2. Robert Pedersen og Hector, Nyk. F.  190,5
3. Søren Nielsen og Ælmer, Østsj.  189,2
4. Flemming Hansen og Lao, Vordingborg 171,5

kalundborg

En anderledes træningsdag og frokost

Vi har været på Høvelte øvelsesterræn, hvor vi har fået lov 
til at træne. Teis Kristiansen (der arb. på Høvelte kasserne) 
har sammen med Steen Bøje Christensen arrangerer denne 
træningsdag, hvor nogle hundefører fra PH Ringsted også 
var med.

Vi delte os op i 4 hold, der havde store kuperede områder 
at ”lege” på. Ved frokost havde Teis sørget for frokost, 
en feltration, et sjovt indslag, da mange ikke havde set en 
feltration før.

Da frokosten var spist og vi havde fået en kop kaffe, var 
det ud på nye områder og træne. 
Kl. 16 mødtes vi på et område, og der blev trænet 10’eren.
Det var en dejlig solrig dag, hvor både øvede og ikke øvede 
hunde og hundefører havde det dejligt. 
Dagen sluttede kl. 17, hvor både  hunde og hundeførere 
var godt trætte. 

Billedgalleriet er en lille beskrivelse af vores dag. 

Bedste hilsner

BeriT KrisTiansen

Kim og Walter i skoven

Kim og Walter på spor Dagens pokaltagere Kim og 
Robert

Robert og Hector har fundet 
den ene døde genstand i 

skoven.
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område 5

Ph kalundborg 

holbæk afd.

PH Holbæk afdeling har mistet et kært medlem

Vi har mistet Ulla Pavar den 6. marts 2018, efter kort 
tids sygdom.
Vi vil savne Ulla, da hun som medlem var en stor del af 
vores foreningen. Altid tilstede ved arrangementer, om det 
så var ved afholdelse af konkurrencer for lykønskning til 
vindere og trøstende ord til dem der var mindre heldige, 
medlemsmøder, lydighedshold m.m.

Alle var altid velkommen hos hende og Torben på deres 
træningsplads og hundepensionen  hjemme hos dem selv. 
Deres hjem var/er et mødested for mange andre hundefolk, 
hvor der blev forkælet med Ullas nybagte boller og kaffe 
efter træningen. 

Ulla var som person en der kunne rumme alle, og kunne 
tale med alle. Hun var ærlig,  sagde sin mening og samtidig 
der var altid opbakning til foreningen fra Ullas side.   

Vi er mange medlemmer som vil savne hende, og ikke 
mindst mange af de lydighedskursister som kommer på 
vores lydighedshold og som kender Ulla, da Ulla altid var 
på pladsen med salg af hundefoder, liner m.m.

Der bliver tomt her ved opstart af vores lydighedshold  i 
foråret uden hende.

Ulla efterlader sig samlever Torben Christiansen og sin 
søn Ulrik, svigerdatter og børnebørn    

Æret været hendes minde – Holbæk afdeling 
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område 6
Områdeledere

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

SeK. II
Mikkel Othar Olsen
Tlf. 51 92 03 91 - mikkelothar@gmail.com

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

Område 6

kåring i skovbo

Fredag d. 6. april blev kåringsmanden lokket til Skovbo 
for at overvære 2 forventningsfulde hundeførere. 
Det blev til to flotte kåringer, hvor de begge fik maks point 
i spor og rundering. 
Efterfølgende var der det traditionelle sildebord i 
klubhuset. 

Følgende blev kåret:
Johnny Holt og Zerberus Fighter (Taastrup) med 107,8 p.
Thomas Larsen og Bayogi Visa (Skovbo) med 104,5 p. 

Blot 2 dage efter var der unghundeoprykning, og begge 
nåede at komme med takket være lidt smidighed med 
tilmeldingen fra arragørens side og stambogføreren. 

Thomas og Bayogi Visa

En del tilskuere var mødt op for at støtte op om de 2 hundeførere

Johnny Holt og Fighter
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unghunde 1 i birkerød

Dette års U-1 blev afholdt af Birkerød søndag d. 8. april, 
hvilket blev en af årets rigtig solrige dage. 10 hunde var
tilmeldt, desværre kom der en bortvisning i løbet af 
dagen… 

Område 6 fik 2 nye patruljehunde på dagen, og 2 fik en 
halv med hjem. 

Dagens resultater blev som følger:

Nr. 1: 
Joy Christensen og Smedebakkens Spritte (Frederiks-
værk) med 166,5 p.

Nr. 2: 
Johnny Holt og Zerberus Fighter (Taastrup) 
med 166,5 p.

Nr. 3: 
Marlene Zenius Nielsen og Charming Gold Sun z Kovárny 
med 162,3 p.

Nr. 4: 
Lone Heisel Klenske og Salbo Tyson (Helsingør) 
med 158,2 p.

Nr. 5: 
Torben Brockdorff Jensen og Lucky Light Edda 
(Frederiksværk) med 149,8 p.

Nr. 6: 
Kenneth Valentin Poulsen og Be-Barong Crossing Over 
(København) med 148,6 p.

Nr. 7: 
Charlotte Rath Hansen og La-Riesens Yanki (Køben-
havn) med 147,8 p.

Nr. 8: 
Peder Engestoft Pedersen og Møllers Wilma (Skovbo) 
med 145,6 p.

Nr. 9. 
Thomas Larsen og Bayogi Visa (Skovbo) 
med 137,5 p. 

Peder Wilma

finalen i oMrådeMesterskabet

Efter både lokaludtagelser og de to semifinaler i 
henholdsvis Frederiksværk og Taastrup, skulle dette års 
områdemestre findes søndag d. 15. april på P
olitihundeskolen i Farum. 
Finalen levede op til forventningerne og der ventede
 udfordringer i alle klasserne. En stor eftersøgningsbane 
til vinderhundene, kombination af øvelser, indendørs r
undering til alle klasserne samt et gerningssted midt på 
sporet i både patrulje og kriminalklassen. 
Der var 4 ekvipager i både unghunde-, patrulje og vinder-
klassen, og 2 i kriminalklassen. 

Årets områdemestre blev: 

Unghundeklassen: 
Mikkel Køster og Amagers Unick (Frederiksværk)

Patruljeklassen: 
Ole Boy Sørensen og Amagers Martin (Skovbo)

Kriminalklassen: 
Karen Olsen og Kaskettos Freja (Skovbo)

Vinderklassen:
Jan Verner Larsen og Nederholms Quick (Skovbo)
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Mikkel Køster; områdemester i unghundeklassen 2018

Ole Boy; områdemester i patruljeklassen 2018

Karen Olsen; områdemester i kriminalklassen 2018

Jan Verner; områdemester i vinderklassen 2018

Traditionen tro skulle pokalerne for årets hund i henholds-
vis sektion 1 og 2 uddeles denne dag. Årets hund i sektion 
1 blev Ole Boy Sørensen og Amagers Martin (Skovbo), 
og sektion 2 blev Jan Weilling Hansen og Jen-agers Loke 
(Roskilde) for deres flotte resultat til U2 med 179,0 p.. 
Udover uddelingen af disse pokaler fik Frederiksværk 
overrakt fadet, da de vandt årets holdkonkurrence. 

Jan Hansen modtager pokalen for årets hund



område 6

Frederiksværks formand, Torben, får overrakt fadet

Vinderne af årets holdkonkurrence

oMråde 6 og Politihundeskolen

af KurT verup (frederiKsværK)

Søndag d. 15. april 2018 løb områdemesterskabet af
 stablen fra Politihundeskolen.
Politihundeskolen ligger i dejlige Nordsjælland, men hvad 
og hvorfra stammer Politihundeskolen.

De første landskurser for tjenestehundeførere blev afholdt 
i efteråret 1941 ved statsfængslet i Horserød, men så kom 
krigen og alt blev stillet i bero.
I 1949 blev det genoptaget ved statsfængslet i 
Kragskovhede – så videre til til Snepsgård ved Ribe og 
efterfølgende til Vandel Ungdomsskole, hvor man sluttede 
i 1972 og en ny æra startede på Kildegården.

Kildegården ca. 1950. En fin og flot gård med to skorstene – så 
var man noget. Tænk på fru murermester Jessen i Matador.

Politihundeskolen hedder i dag KILDEGÅRDEN og er en 
”udflyttet til en samlet Udlod sydøst for byen og kaldet 
KILDEGAARD” fra 1785. Inden da var det Vadsingerød 
Byes’ gaard nr. 5. (nej jeg har ikke stavet forkert)

Bondegårdene lå tidligere samlet omkring gadekæret.
 Jorden var fordelt således, at hver gård havde området 
fordelt vidt forskellige steder, for alle skulle have lidt godt 
jord og alle skulle have lidt dårlig jord og alle skulle……
osv. - der var lang transporttid og alt foregik jo med hånd-
kraft.
Denne udflytning af bondegårdene skete over hele landet, 
og Kildegaard var en af de nye udflytterbondegårde ejet af 
Mads Andersen. Gården blev betegnet som en 
middelstor gård, der på et tidspunkt brødfødte 13 
personer. Efter anden verdenskrig foregik der en 
genopbygning af det Danske forsvar.

I 1954 opkøbte staten 10 bondegårde + nogle 
landarbejderhuse og Farum Kaserne med øvelsesterræn 
blev etableret. Bygningerne og pladsen omkring 
Kildegården blev brugt til opmagasinering.

Omkring 1964/1965 begyndte politiet at træne i området. 
Daværende chef for tjenestehunde under Rigspolitichefen 
pa. Kaj Johansen fik lavet aftaler med militæret, og vupti 
var der etableret en frokoststue. 
Og rækker man fanden en lillefinger, så tager han hurtigt 
hele hånden!
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I tiden fra 1970 til 1972 foregik der en ombygning af den 
gamle bondegård indvendigt, hvor der bl.a. blev etableret 
hundebokse. Meget af arbejdet blev forestået af 
”Søren Snedker” og ”Murer Svend”, der begge arbejdede 
på kasernen. De kunne nu et eller andet de der gamle 
håndværkere – se bare på de indvendige hundegårde, hvis 
I får vejen forbi. Det er stadig de oprindelige.
Fra 1972 overgik pa. Peter Stougaard til en 
”seniorstilling” og var således den første træningsleder af 
Politihundeskolen.

Så er skolen klar til brug i 1972

Kildegården overgik til en egentlig Politihundeskole i 
1972, hvor det første kursus løb af stablen om efteråret. 
Indkvarteringen foregik på Farum Kaserne i bygning 43 
med to mands værelser med toilet og bad på gangen. 17. 
juni 1975 blev Poul Erik Pedersen fra Slangerup ansat på 
Kildegården som forvalter/pedel, men også som 
sadelmager, der lavede utrolig mange af 
træningsrekvisitterne. Liner, ærmer m.v. blev udviklet i 
samråd med hundeførerne. Hvem kender ikke den
dobbelte læderhundeline. 
Men ikke kun Poul Erik er en legende – mange kan 
huske fru Ida Wind, der altid kom på Politihundeskolen 
og gjorde rent. Selv ikke når der var kraftig snevejr og 
vejene var lukkede, hvem kom så på ski over markerne. 
Ja I må selv gætte.

I starten blev måltiderne spist på kaserne, men 
efterhånden som Politihundeskolen blev færdigetableret 
(bl.a. lagt vand ind) begynde kursisterne selv at lave 
maden. Mangen en kreativ ret er blevet fabrikeret. 
Husker selv en gang, hvor jeg skulle koge ris. 
Det tager jo bare 20 minutter, men når der skal koges ris 
til 25 personer, så går tiden.

Årene gik og forsvaret måtte indskrænket, hvilket gjorde, 
at indkvarteringen måtte foregå på Høvelte Kaserne fra 
1986 til 1987, men også her blev der ikke plads til 
politiet. Uddannelsen flyttede til Lægaard Landbrugsskole 
ved Holstebro for en kort bemærkning, medens der blev 

bygget en indkvarteringsfløj på Politihundeskolen. 
ndkvarteringsfløjen blev indviet 1. september 1990. 
Luksus i forhold til tidligere indkvarteringsforhold. 
Eget værelse, men man deler bad og toilet med en anden. 
Det gør man stadig den dag i dag.

I 1991 begynde man at interessere sig for arbejdet med 
identifikationshunde, der kunne genkende fært fra
 genstande og til en person. DNA test var utrolig dyre, men 
hvis en hund kunne sige, at der var en meget stor chance 
for at det var OK – ja så blev der på den måde sparet 
rigtig mange penge. ID-bygningen ved Politihundeskolen 
blev etableret i 1997.

Efterhånden faldt prisen på DNA-test og ID-hundene blev 
overflødig. Bygningerne overgik til Politihundeskolen og 
er i dag kontorbygning – træningsfaciliteter både for hund 
og fører – lager.
Da Farum Kaserne endelig lukkede købte politiet 
Kildegården samt 20 tdr. land. 
Resten af øvelses terrænet blev lavet om til golfbane.
Der foretages mangen en politihundeuddannelse på 
Politihundeskolen, hvor der cirka er 5.500 overnatninger 
om året. Politiets hundefører er glade for stedet og der
bliver passet på det. Fx havde belægningsfløjen faktisk 
ikke set maling fra 1990 til 2012. Og NEJ man kan ikke 
låne Politihundeskolen til dejlige fester. 
Kun fx konkurrencer som områdemesterskabet i PH regi 
kan lade sig gøre.

Og det er vi ikke kede af i område 6!

Billede fra et af de første hundekurser på Politihundeskolen: 
Hvorfor er der forskellig nuance på billedet: Blå uniform indtil 

hunden var godkendt. 
Det var kun ”rigtige” hundeførere, der gik i grøn uniform.

 Der var skam forskel på folk dengang.
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oPrykningskonkurrencer
I weekenden d. 28-29. april har der i område 6 været oprykningskonkurrence i patrulje og kriminalklassen. 
Én enkelt hund stillede til kriminaloprykningen i Skovbo, og 6 hundeførere stillede om søndagen i Taastrup i 
patruljeoprykningen.  Karen Olsen og Kaskettos Freja(Skovbo) opnåede 210,5 p. og dermed en halv oprykning til 
vinderklassen, og da hun har en halv i forvejen kan hun kalde sig vinderhund pr. 1/7 og tilslutte sig områdets 
16 andre vinderhunde til DM udtagelsen til august. 

Til patruljeoprykningen fik område 6 én ny kriminalhund, 
Bente Ritter og Laguso Emma, som opnåede en halv 
oprykning på dagen, og havde en halv i forvejen. 

Derudover fik Tove Leth og Smedebakkens Pelle en halv 
oprykning.

Dagens point blev følgende:  
Nr. 1: 
Tove Leth og Smedebakkens Pelle (Frederiksværk) med 
215,6 p.

Nr. 2: 
Bente Ritter og Laguso Emma (Skovbo) med 206,7 p.

Nr. 3: 
Camilla Sønderskov og Nederholms Quanto (Taastrup) 
med 195,5 p.

Nr. 4: 
Mikkel Othar Olsen og Sund hund Kira (Taastrup) med 
184,0 p.

Nr. 5: 
Marlene Zenius Nielsen og Charming Gold Sun z Kovárny 
med 172,1 p.

Nr. 6: 
Joy Christensen og Smedebakkens Spritte med 170,0 p.  

Politihundeskolen år 2000 
– da var det svært at få et 

luftfoto!
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område 7
Områdeledere 

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

SeK. II
Ann-Sophie L. Carlsen.
Tlf: 60 22 15 98
annsophie.carlsen94@gmail.com 

Områderedaktør 
Harriet larsen
harrietlarsen@live.com

bornholMs afdeling

oPrykning i unghundeklassen

Lørdag d. 14. april var det oprykning i unghundeklassen. 
Denne dag var der èn hundefører der stillede op. 
Anja Thomsen med Basko. 
Og meget få tilskuere.

Anja har skrevet nedenstående indlæg.

Solen stod lavt over klippeøen, og vinden havde lagt sig, 
til min store fordel. For dagene op den til prøven havde 
det stormet, 3-6 grader og en del sne. 
Så sikke en skøn dag at være til prøve på, men jeg var også 
den eneste der skulle op, så alt det for min skyld - tak! 
Og tak for at man i vores lille klub alligevel laver en prøve 
kun for én hundefører, tak. 

Fie Carlsen var tilrettelægger og dommer sammen med 
Jes Thorsen og Leif Grønnegård. 

Så ud på sporet det gik, lige stærkt nok, gik over første 
genstand, et stykke vandslange, så er det godt det er 
samarbejde mellem hund og fører, så ned i lommen med 
den. Resten super fint.

På feltet var der igen et stykke vandslange og den var også 
lige underlig nok, men Basko markerede da på den til sidst. 
Alle genstande i hus på 4 minutter. 

Til skoven og rundering. Lige en lille pause, da varmen 
begyndte at melde sig. Og det var vi jo slet ikke vant til. 
Runderingen gik super fint, tæt terræn i højre side, så det 
var bare at holde tungen lige i munden. 

Øvelse 10, tja ”Run Forest Run” (Forest Gump). 
Tiden på 1.41 er da ikke at kimse af, men lidt at arbejde 
på med biddet. 
Tilbage i klubben, til lydigheden som jeg faktisk er fuldt 
ud tilfreds med, når man har trænet i lave grader og så det 
pludselig lige den dag skulle blive 18 grader uden vind, 
phy… 

Øvelse 11, en lidt anden sag, gik slet ikke som forventet, 
stoppet var fint, slippet nogenlunde, på plads og halvvejs 
på indtransporten var fint, men så stak Basko af lige ned 
og tog bid, så fik vi en JA TAK. 

ØV ØV, men alt i alt tilfreds med prøven. 
Landede på 160,2 point. 
Så plus den sidste halve, velkommen i patrulje klassen.

hiLsen BasKo og anja

Anja og Basko

Cykeløvelse

Apportering
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Nationalt Politihunde Center
Ejby Industrivej 125-135 - 2600 Glostrup
Tlf. 45 15 32 61 - Mob. 21 21 40 18 - jje024@politi.dk

Palle Lorentzen
Blommehaven 41, 
4800 Nykøbing F.

Tlf. 21 62 86 40
blommehaven41@
gmail.com

Jan Binger Lindgaard 
Lærkevej 24
3650 Ølstykke

Tlf. 21 69 59 24
lindgaard@sport.dk

Jan Verner Larsen
Køllegårdsvej 13
2730 Herlev

Telefon: 2295 9378
janverner@msn.com

hoveDkasserer/
Dommerkartotek
Bo Rasmussen
Møller Meyers Vej 12
8240 Risskov
Mob. 24 66 89 93
kassereren@dansk
politihundeforening.dk

Bank: 1551-3442046867

arbejdsudvalg sektion ii
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tak til vores sPonsorer
nord byg aPs 
3390 Hundested

aalykke Markiser aPs
5772 Kværndrup

 www.revisaMaMager.dk
2770 Kastrup

tøMrer - snedker Per steen 
4900 Nakskov

rye's MalerfirMa 
2670 Greve 

hll eJendoMsservice /tøMrer 
2665 Vallensbæk Strand

city Pub albertslund 
2620 Albertslund

viggo Petersens eftf. a/s
2630 Tåstrup

køhler knallerter 
3460 Birkerød

dan Mark eJendoMMe a/s 
4000 Roskilde

v. b. byggeindustri a/s
3540 Lynge

Maribo dyrehosPital aPs
2930 Maribo

lokalbolig næstved aPs  
4700 Næstved

scanseason a/s 
4700 Næstved

k.v. Markussen a/s 
5500 Middelfart

realvision 
8000 Århus

sanistål a/s 
9000 Aalborg

rørholt Maskinsnedkeri
9330 Dronninglund

entrePrenør hans aarøe
6100 Haderslev

bn traktor & 
entrePrenørservice 
4040 Jyllinge


