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MedleMsblad for dansk Politihundeforening
-for civile & tjenestehundeførere



leder
Sommeren er over os på 
et tidligere tidspunkt end 
forventet. Jeg ved godt, 
at jeg tidligere har kom-
menteret på det gode vejr 
til de mange gode 
aktiviteter, men at det 
ikke skulle ændre sig, og 
at vi skulle se vejret fra 
en ny side inden jeg på 
ny satte mig til tastatu-
ret, havde ingen vel 
forventet.
 

Til gengæld var der nok en forventning om, at de mange 
gode aktiviteter fortsatte, og det har de gjort.
Også i vores aktiviteter er det netop helt væsentligt at se 
tingene fra en ny side. Der er en stor værdi i at gøre noget 
andet end det, vi altid har gjort. Det kan være samtræ-
ning på tværs af klubberne, hvor man kan lære meget 
af hinanden, eller muligheden for at træne på fremmede 
arealer. Det kunne også være muligheden for anvendelse af 
ekstern trænerkapacitet, der igen kan medvirke til at man 
ser tingene på en ny måde, eller de drøftelser, som foregår 
internt i klubberne, og hvor man alligevel opdager, at der 
falder guldkorn af, som man kan anvende fremadrettet.
I de mange gode artikler i bladet er det et gennemgående 
tema, at der er rigtig meget læring i, at indlemme foredrag, 
eksterne trænere og nye træningsformer i arbejdet mellem 
hundefører og hund. 
Det er spændende læsning. Jeg er eksempelvis aldrig stødt 
på begreber som ”hundens g-punkt” eller ”curling 
hundefører”. Det lyder også en smule abstrakt, men når 
man læser om det, giver det faktisk rigtig god mening.
Vi skal turde tænke anderledes og udsætte os for nye 

udfordringer, og opleve ting, vi ikke tidligere har prøvet. 
Det gælder ikke kun for hunden, men også for 
hundeførerne. At de nye udfordringer så også kan bestå i, 
at der pludselig er fældet en masse træer over en skovvej, 
eller man kører fast i nogle kørespor i skoven, det er jo 
bare en præmis, og man tager altid ny læring af sådanne 
begivenheder, som man så efterfølgende kan lægge om i 
sin ”erfarings-rygsæk”.
De oplevelser I har i forbindelse med træning og 
konkurrencer er både spændende og sjove. 
Det lyser ud af jer, at ny viden og socialt samvær er en 
perfekt understøttelse til jeres arbejde med de mange 
dygtige hunde. Tak for de bidrag. 
Det gør det både spændende og lærerigt at læse bladet.
 
I gør rigtig mange ting på en ny måde. Ligesom sommeren 
viser sig fra en ny side, gør I det også hele tiden. 
Lad os håbe, at begge dele varer ved længe endnu. 
Det er for tiden lidt svært at lade være med at smile og 
være glad.
 
Mvh. Lars.
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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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adresseændringer /
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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
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Vedrørende annoncer
Alle spørgsmål vedr. 
annoncer bedes rettet til:
Side om Side ApS
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deadlines
Den 21 hver måned



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

nye figuranter

Af Mette thoMsen

I foråret har der været uddannelse af 15 nye figuranter 
i området. Uddannelsen består i 3 aftener med teori og 
praktiske øvelser, og så sluttes der af med en eksamen. 

Eksamen var delt over 2 gange, da der var så mange. 
De bestod alle sammen.
STORT tillykke til jer alle.
Følgende har gennemført kursus og er godkendt. 

Vendelbo: 
Poul Erik Andreasen Øv. 7,8,9 og teori 10 og 11 
Lars Fredslund Øv. 7,8,9,10,11 
Dorthe Price Mørk Øv. 7,8,9 og teori 10 og 11 

dronninglund: 
Peder Øv. 7,8,9,10,11 
Birthe Øv. 7,8,9 og teori 10 og 11 
Pauline Øv. 7,8,9,10 og teori 11 
Pia Øv. 7,8,9 og teori 10 og 11 

hobro: 
Claus Jacobsen Øv. 7,8,9,10,11 
Peter Søgaard Øv. 7,8,9,10,11 

hJørring: 
Peter Ulvmose Øv. 7,8,9,10,11 
Palle B Pedersen Øv. 7,8,9,10,11 
Torben B Jensen Øv. 7,9,10,11 
Stina Maria Andersen Øv. 7,8,9 og teori 10 og 11 
Birthe Vang Sørensen Øv. 7,8,9 og teori 10 og 11 
Tommy Øv. 7,8,9,10,11 

Nye figuranter

Undervisning i kompas Mere undervisning i kompas

Undervisning i øvelse 11
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resultater
Oprykningskonkurrencen for kriminal + vinder blev 
afholdt i PH – Dronninglund med Marianne Baand, som 
konkurrenceleder.

Kriminalklassen var selvfølgelig som resten af landet og 
forløb som planlagt.
1. Mari-Ann Kristensen / Smedebakkens Jipper,  
 Brovst   214,1 p
2. Heidi Vels Søndergaard / Møllers Nabiha, 
 Dronninglund  175,5 p

Det blev en halv oprykning til Mari-Ann 
– til lykke med den.

I vinderklassen havde dommere og fig. fået til opgave, at 
udforme opgaverne i de forskellige øvelser. 
De havde været ret opfindsomme, hvilket også fremgå af 
resultaterne.
1. Jørn Normann Knudsen / Egons Oline, 
 Brovst   179,8 p
2. Jette Noes Nielsen / Møllers Halli, 
 Dronninglund  176,7 p
3. Claus Lange / Møllers Shanti, 
 Dronninglund  176,5 p

Stor tak til Marianne for en fin tilrettelagt konkurrence 
og til køkkenholdet for super lækker mad.
Deltagerne i patruljeoprykningen om søndagen måtte 
tage til Thisted, Område 2, da der kun var 2 deltagere i 
Område 1.
1. Brian Hagerup / Møllers Ea, 
 Aalborg   200,2 p
2. Peder Dahlgaard / Karlsens Eddy, 
 Dronninglund  192,4 p

Det blev til en halv oprykning til Brian – til lykke med den.

P.o.v.

else MAix.

Vendelbo

nye figuranter til Ph Vendelbo

Af sofiA nielsen

PH Vendelbo vil gerne ønske Poul Erik Andreasen, 
Lars Fredslund og Dorthe Price Mørk tillykke med deres 
nye titler som figuranter. 
Vi er glade for den styrke, det giver klubben med endnu 
flere gode figuranter. 

Lars, Dorthe og Poul Erik

træningsdag i Ålbæk

Af sofiA nielsen

Lørdag den 21. april afholdte PH Vendelbo en 
træningsdag i de skønne omgivelser mellem Ålbæk og 
Hulsig. Naboklubben fra Hjørring var også inviteret, og 
i alt var 24 hunde med førere mødt op til en hyggelig dag 
i pragtfuldt vejr. 

Holdene var blandede, så alle havde mulighed for at lære 
hinanden at kende på tværs af klubbernes træningshold, 
og få nye input til sit arbejde med hund.
I løbet af dagen kom vi igennem alle øvelser fra 
programmet, og prøvede undervejs også kræfter med nogle 
af sporarealerne fra DM i 2016, som gik gennem både 
klitter og hede.

Vi havde en fantastisk dag, hvor solen skinnede, 
menneskene hyggede sig og hundene blev trætte. 

Hvad mere kan man så ønske sig?
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Der deltog hunde i alle aldre. 
Her er en stor hvalp ved at afprøve spor i heden.

Fantastisk vejr og spændende sporarealer.

Bid

dronninglund 
lokal konkurrence for PatrulJehunde

Af else MAix

Mandag den 07.05.2108 havde vi en lokal konkurrence 
for klubbens patruljehunde. Der var kun 2 hunde.
Resultaterne blev følgende.:
1. Marianne med Møllers Nixi med  204,6 p.
2. Peder med Karlsens Eddy med      167,2 p.

Pedre/Eddy og Marianne/Noxi

Til lykke med resultaterne.

nye figuranter.

Af Mette thoMsen

Vi er alle glade for at have fået 4 nye figuranter – 
TILLYKKE alle 4. Nu er det bare med at melde sig til, 
når muligheden er der. Vi glæder os til at se jer i marken. 

 Pauline, Birthe, Pia og Peder
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billeder fra træningen

Dejlig 
runderingsskov

Gipsy øver bid ved Møller

Gipsy træner gerningssted

Trimmet træningsbane – 
tak til Søren Nørgaard

Madsen og Jørgen slår græs ved
 klubhuset



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

kære læser
Som det fremgår af dette blad, kan man endnu engang 
erfare, at Område 2 ikke ligger på den lade side, hvis det 
gælder idéer/løsninger, og slet ikke når, det gælder 
hundetræningen.  
Denne gang er bladet fyldt med masser af spændende 
læsestof.
Først er der lidt om starten på ”det hele”. 
Hvalpeholdet fra Randers PH, har været en tur i 
svømmehallen.

Læs også om et spændende Canis kursus i Viborg,- og om 
den fællestræning, der blev stablet på benene – 
efter at den årlige fællestræning i Hampen blev aflyst. 

I fællesskab gik Thisted, Skive og Viborg sammen om at 
lave en uforglemmelig weekend for medlemmerne 
nordvestlige hjørne i Område 2.

Rigtig god sommer 
Med venlig hilsen

Grethe schnell
Områderedaktør

randers

hundesVøMning Med hValPeholdet

Af Annette thesbjerG

Sidste sommer besluttede jeg mig for at bestille en hvalp. 
Det skulle være fra et bestemt sted med en bestemt tæve. 
Maggie fra Weedfald Dogs nedkom med 10 hvalpe 
d. 4.februar i år.
Gamma kom hjem til mig d. 1.april og jeg startede med 
det samme på hvalpe kursus i Randers PH, hvor jeg er 
lokalmedlem. Bo og Malene var instruktører. 

Hvalpeholdet i Randers er en kombination af miljø/social 
træning og varierede øvelser med hvalpene på bane. 
Et af de gode tiltag, i dette forløb, er en aften med 
hundesvømning. Vi var 8 hunde, der havde taget imod 
tilbuddet. Både det at komme ind et nyt sted og at skulle 
spules og i bassinet var en stor mundfuld for de fleste. 
Der var god hjælp fra Bo, specielt når hundene skulle i 
bassinet. Nogen var mere modige end andre.
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Vi havde alle udstyr på, som om vi skulle være ude i den 
værste regnbyge. Man skulle tro, der var konkurrence om 
at plaske mest muligt, når først hvalpene var i vandet. 
Gamma har indtil videre ikke haft problemer med at 
komme nye steder hen. 
Heller ikke denne aften. Hun synes, det var dejligt, at 
der var så mange at snakke med og hun kom forholdsvis 
hurtigt i vandet. 
Alle hunde var i vandet 2 gange. Så mon ikke de fleste har 
været godt trætte 

Tak for en hyggelig aften til jer, der var med samt for et 
godt arrangement.

Viborg

Jan og de ti grÅdige hundeførere

- Af stine MArie GroMe-hAnsen, ViborG

Her er historien om, hvordan vi i Viborg afdelingen, hver 
især, fandt ud af hvor grådige vi er, blev opmærksomme 
på vores g-punkt og havde en euforiserende weekend med 
masser af tusindekronesedler 

Vi er i PH gode til at træne sammen og til at inspirere 
hinanden; men der er som regel ligeså mange gode 
træningsfif, som der er hundeførere, så det kan være svært 
at vurdere, hvad der er den bedste vej at gå. 
Samtidigt kan mennesker i flok blive ramt af 
”group-think”, hvor vi kommer til at tænke så ens, at vi 
får ”blind-spots”. Vi bliver simpelthen kollektivt blinde 
for den åbenlyse detalje i vores egen adfærd, der 
vedligeholder hundens uønskede adfærd. 
Det kan være nødvendigt med friske øjne for at knække 
koden og til at spotte det åbenlyse. 

Derfor havde Viborg PH inviteret hundetræner 
Jan Østergaard fra CANIS i Skive til at vejlede og inspirere 
os i CANIS’ træningsmodel, der bl.a. er baseret på positiv 
forstærkning og baglæns kædning. 
Selvom den form for træning ikke er ny for os, så tør jeg 
godt vove den påstand, at vi aldrig blive de samme igen! 
Jan har et skarpt øje for de oversete detaljer og har 
tilsyneladende uudtømmelige reserver af tålmod 
(nok en nødvendighed med ti passionerede og
meningsstærke hundeførere…). 
Han gav os 2½ dage, hvor vi smægtede os med masser af 
teori, træning og adskillige AHA-oplevelser. 

Og selvom vi må acceptere, at vi er grådige hundeførere 
på nogle punkter, så er vi også yderst gavmilde, og derfor 
deler vi rundhåndet ud af disse oplevelser fra weekenden. 

Vælger du at læse videre, kan du risikere at opleve 
forandring og blive mindet om nogle nuancer ved din 
træning, du er blevet blind for. Så hvis du selv vil blive i 
din egen træningstrummerum, så STOP med at læse... NU!

(Poli) 1: Du er også en grådig hundefører:
Det der med at være grådig er noget, vi alle tog til os. 
(Og det ved vi, for vi har fået en psykolog med i gruppen 
som inviterede til en reflekterende selvransagelsesproces, 
og der kom det frem). Hver gang vores hund kommer til 
at gøre noget andet, end det vi ønsker, så har vi været for 
grådige og griske i vores krav. 
Hopper din hund i iver, når i går plads, er du for grådig 
med det antal skridt du forventer, I kan tage sammen uden 
hop. Vi erfarede hvor lidt, vi nogle gange kan kræve af selv 
de højt trænede hunde, når vi ønsker at ændre en adfærd. 

Lone Rosengren og Crympe 
Cille (Cille), Fri ved Fod

Christina Stück og Jenos’ Vera 
(Vera), Fri Ved Fod
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(Poli) 2: Hvor er dit g-punkt?
…eller rettere din og din hunds g-punkt? G-punktet er 
Grådighedspuntet (jeg har taget mig en journalistisk 
frihed og introduceret et eye-catching navn for dette 
forhold). Kend g-punktet for alt hvad du laver! 
Vi må gerne være lidt grådige en gang imellem, så vi finder 
ud af, hvor vores hunds grænse går. For alternativet er:

(Poli) 3: At være en curling hundefører…
(Her har jeg også taget en journalistisk frihed…). 
Vi er curling-førere, når vi er så forsigtige med at presse 
eller udfordre vores hunds selvstændighed i en øvelse, at 
vi kommer til at holde hunden tilbage. 
Som fx når jeg får bremset min hund Pavlov, der er ved at 
lære rundering. Jeg gør det med intentionen om at hjælpe 
ham til at se den næste figurant, selvom han er godt på vej 
uden min hjælp. For jeg har lært hvor vigtigt det er med:

(Poli) 4: Sæt din hund op til succes
Og derfor vil jeg sikre mig, at Pavlov får succes med at 
finde figuranten. MEN laver vi curling, kan det være 
hunden får succes med at gennemføre øvelsen, men vi 
fratager også hunden en anden succes, nemlig succesen 
med at kunne selv. Og guider vi eller korrigerer vi for 
meget, kan der opstå fejlkæder:

 (Poli) 5:Tag dig af fejl-kæderne
De her er vigtige at spotte. En adfærdskæde kan være 
at sætte sig præcist ved førers venstre ben som reaktion 
på lyden af ”Plads”. En anden adfærdskæde er ”Plads”, 
skævtsidning, ”ret ind”, præcis position. 
Dette bliver en fejlkædning, når hunden forstår det som 
den rette kædning. 

For at undgå at skabe disse kæder så er det en OMMER, 
når vi har været for grådige og hunden laver ”fejl”. 
Ingen ”retten ind”! Start forfra ! Det kræver, at du VED, 
hvad du vil forstærke, når du træner. Så:

(Poli) 6:Hav en plan og stol på den! 
Beslut hvad du træner, og hvilken adfærd du vil have mere 
af. Du kan sagtens træne flere gange med en ting, men ikke 
flere ting på én gang! 

Det kræver en god plan. Og stol på den. Stol på dig. 
Stol på din hund. Hold ud. Og hold fast! Og så skal du 
overveje følgende: 

(Poli) 7: Belønner du? Eller forstærker du? 
Forskellen er enorm. Hvis Jan bad dig suse op til 
købmanden efter en kasse øl, og du fik 10 kr. for det, 
ville du så have lyst til at gøre det igen, næste gang han 
spurgte dig? 

Stine Marie Grome-Hansen belønner Pavlov

Ann Steenberg Hansen & 
Brown Hunt’s Cæsar (Frodo) 

træner cykeløvelse

Knud Nielsen & Møllers Gillian 
(Jack) afventer instruktioner

Hanne Lauridsen & Bayogi Xassan (Xassan) klar til Fri ved Fod
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Hvad nu hvis du fik 1000 kr. for det, og måske endda en 
øl i godt selskab? Ville du så gøre det igen? 
Sandsynligheden for det er noget større. 
Belønning er at få noget for at gøre noget. 
Forstærkning er, at få noget man gerne vil have for at gøre 
noget. Og det giver motivation til at gøre det igen. 
For det giver nydelse eller oplevelse af succes. Så:

(Poli) 8: Hvad er din hunds 1000 kr. seddel?
Måske nogen gladeligt ville løbe Jans øl-ærinde for 500 kr. 
Andre skulle have 20.000 kr. for at blive forstærket. Og 
nogen ville have nok i at få lov til at hjælpe en stakkels 
tørstig træner med et akut øl-deficit. 

Så hvad motiverer din hund? Og hvad er hierarkiet i 
forstærkere?  For nogle gange er det en fordel at belønne 
frem for at forstærke. Fx når motivationen for 
forstærkeren er så stor, at den fremmer uønsket iver eller 
anden opgaveforstyrrende adfærd. 

Som når Jans hjælper frivilligt kommer med stakkevis af 
kasser øl til ham i håbet om flere 1000 kr.-sedler, fordi 
hjælperen er helt pjattet med dem…

Og så er det ikke ligegyldigt, hvor og hvornår forstærkeren 
leveres: 

(Poli) 9: Strategisk Placering af forstærkning (SPF). 
(Jeg lovede chefen at gøre et nummer ud af den her. 
Så når du ser Holgerd (måske hører du hende først) 
så spørg hende lige, hvad det var det hed, det der med 
strategisk. Og mind hende gerne om, at det drejer sig om 
følgende):

Tænk over HVOR du placerer forstærkeren. 
Både i tid og i rum. Er du ved at træne cykeløvelsen, kan 
du med fordel smide godbidden et sted på den bane, som 
du gerne vil have hunden går fx bag ved cyklen.
 Eller hvis du har en ”velkro”hund, der presser fra plads 
positionen, kan du tilbyde forstærkeren på venstre side. 

Men hvordan søren kan vi vurdere, HVAD der er godt 
at forstærke på, når vi har brug for at bygge en længere 
adfærdskæde op, eller når vores hund, har svært ved at 
forstå, hvad det er vi ønsker fra den?

(Poli) 10: Mysteriet om baglæns kædning!
Baglæns kædning er meget mere end bare at starte fra slut 
positionen fandt vi ud af. 
Det gælder om at opdele øvelsen i de rette adfærdsbidder. 
Fx cykel øvelsen (advarsel: dette kan give anledning til 
en del diskussion: der er flere måder at skære kagen på.
 

Weedfald Gamma (Gamma) tilbyder frivillig adfærd

Stine Marie Grome-Hansen (Curlinghundefører) viser Pavlov, 
hvor han skal løbe hen

Det er altid godt med en god debat!
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Annette Thesbjerg og Weedfald Gamma (Gamma) aftaler med 
Jan Østergaard, hvordan Gamma skal rundere

Weedfald Gamma (Gamma) for fuld fart på rundering

Christina Stück og Jenos’ Vera (Vera) Korrekt placering af 
forstærker !

Ann Steenberg Hansen sender 
Brown Hunt’s Cæsar (Frodo) af 

sted på rundering

Brown Hunt’s Cæsar (Frodo) 
giver hals af en genstand på 

rundering

Knud Nielsen og Møllers Gillian (Jack) træner visitation af
 Figurant Christina Stück

Jan Østergaard og 9 af de 10 GRÅDIGE HUNDEFØRERE
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Så har du lyst til at inddele øvelsen på anden vis, er det 
helt fint. 
Bare husk at tage ét stykke ad gangen) 

1) Løb på plads ved venstre fod, når fører stiger af cykel. 

2) Hund løber til højre side af cykel, når fører stiger op. 

3) Fremadrettet bevægelse i korrekt position ift. cyklen,  
når fører cykler. 

4) Korrekt placering ved cykel ved U-vending mod venstre.  

Den store kunst for os var at træne hver bid for sig. 
Og hvis grådighed i fx øvelsesdel 1 gjorde at hunden lavede 
uønsket adfærd, så er det en ommer. 

OGSÅ SELVOM ADFÆRDEN ER ØNSKET I 
ØVELSE 2! 

Tyg lidt på den… Og gerne drøv… Det havde vi brug for. 

Så BESLUT hvad du vil træne, forstærk KUN på det og 
forstærk PRÆCIST i tid og i rum.

Hermed har de grådige hundeførere fråset i de gode 
oplevelser og i delingen af dem. 
Måske du er blevet bekræftet, provokeret eller inspireret. 
Uanset hvad håber vi, det måske kan hjælpe til at ryste 
posen og skabe ønsket forandring og glæde for både hunde 
og førere. 

Vi må erkende, at en weekend i hundetræningens navn 
og med så fremragende en træner er helt euforiserende 
for passionerede hundeførere, hvor én af de største 1000 
kr. sedler er, når vores hund gør det, som vi ønsker med 
stor glæde. 

Rigtig god fornøjelse derude. Og kom gerne forbi Viborg 
afdelingen til træning. Så kan vi sammen spotte 
blind-spots og få øjnene op for grådighed, g-punkter og 
vores og hundenes tusindkronesedler.

stine MArie GroMe-hAnsen, 

Passioneret hundefører,
Nybegynder og udviklingsnørd.

canistræning i Viborg

Af lone rosenGren, rAnders Ph

PH-Viborg havde i weekenden 3.,4. og 5. maj arrangeret 
træningsweekend med Jan Østergård fra Canis, Skive. 
Jeg var så superheldig at blive inviteret med til denne 
weekend – og hvor er jeg dog glad for, at jeg takkede ja.

Det var på alle måder en fantastisk inspirerende, lærerig 
og i enhver henseende veltilrettelagt og  vel gennemført 
weekend.

Vi mødtes fredag aften til et imponerende aftenmåltid, 
hvor var det bare superlækkert! Under og efter 
aftensmaden skulle vi så høre et teoretisk oplæg for 
weekenden ligesom vi fremlagde/drøftede specifikke 
emner, som vi hver især gerne ville arbejde med henover 
kurset.
Allerede her strømmede ”guldkornene” jo over bordet, og 
i hvert fald for en så lidt erfaren hundefører som jeg, var 
den helt store læring slået i gang allerede her.

Lørdag morgen mødtes vi til morgenmad og 
madpakkesmøring inden vi ”trak i arbejdstøjet”. 
Hele dagen skulle vi arbejde på ph-Viborgs egne baner med 
de forskellige problemstillinger vi havde drøftet 
fredag aften.

Jan var fantastisk dygtig til at gå direkte til ”kernen” i vore 
forskellige problemstillinger, og i weekendens løb beviste 
han gang på gang sin imponerende dygtighed på netop 
dette område. Utroligt at se som han kunne 
”koge” en problemstilling helt ned til et lille 
delmoment – og så ”bare” træne det. 
Det lignede rent faktisk indimellem det rene trylleri!
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Aldrig havde jeg troet, man på så få minutter kunne gøre 
sin hund 100% engageret og aktiv i lydighed –eller at det 
ikke kunne vare mere end et øjeblik at lære den korrekt 
adfærd ved af-og påstigning af cykel!

Jo, rigtig mange – og rigtig forskellige ting var på 
programmet denne dag, hvilket jo i sidste instans var med 
til at gøre det endnu mere lærerigt og spændende for os 
alle.

Efter søndagens morgenmad og madpakker skulle vi i 
skoven og arbejde med rundering. 
Her blev der også taget fat i rigtig mange forskellige ting, 
og rigtig mange forskellige ting blev diskuteret. 
Dejligt at høre deltagernes lyst til at byde ind med 
alternative muligheder og egne erfaringer – og superdejligt 
at høre Jans lydhørhed over for det hele. 
Tilsammen gav det nogle super spændende timer med 
megen debat og megen læring.

Det var på alle måder en weekend, der gav noget at arbejde 
med i rigtig lang tid fremover.
Rigtig meget blev lært. Rigtig meget blev prøvet.
Rigtig meget blev drøftet, vendt og drejet. Rigtig dejligt 
var det at vende næsen hjemover med masser af nye input.

Kæmpe tak herfra til Jan Østergård for fantastisk un-
dervisning.Og kæmpetak til Viborg PH, som gjorde det 
muligt (og for jeres ide med madpakker, super ide!)
Og sidst men ikke mindst kæmpetak til Viborg PH, som 
lod os komme med på den sidste plads – det var en 
kæmpe fornøjelse.

De bedste ønsker om en god og arbejdsom sommer

thy- fællestræning 2018
fotos: holgerd Virenfeldt
blÅ hold til fællestræning i thy

Af hAnne lAuridsen, ViborG Afd.

Et fantastisk initiativ blev til virkelighed weekenden den 
20.-22. april. Vores formænd i Skive PH, Thisted PH og 
Viborg PH havde sat sig for at lave en træningssamling 
for hundeførerne i de tre klubber. Jeg var ikke i tvivl om, 
at Xassan og jeg ville med på den oplevelse, heldigvis var 
der 17 andre hundefører, der havde det på samme måde.

Weekenden startede fredag sidst på eftermiddagen med 
hold inddeling og indkvartering og intro til hundene og 
deres fører. Jeg var desværre forhindret i at møde op 
fredag, så mine oplevelser startede lørdag morgen til 
morgenmaden.

En lille del af Efterskolen, (der er i alt 4.000 m2 under tag)

Blå hold og Tovholder Carsten Steen Hansen
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Møllers Natan (Natan) har vundet ærmet

Spisesalen var pyntet op af pedelparret, det var så 
hyggeligt. Der var dækket op til morgenmad og jeg kunne 
se at der var forskellige servietter rundt omkring. 
Dette var hold inddelingen. 
Vi var på Blå Hold, Carsten Hansen var vores tovholder. 

Holdet bestod af:

 Susanne med Gaby fra Skive PH
 Jette med Sambo fra Skive PH
 Connie med Natan fra Tønder PH
 Susanne med Aya fra Thisted PH
 Bjarne med Houston fra Thisted PH
 Hanne med Xassan fra Viborg PH

Nogle fantastiske mennesker og hunde, som vi hyggede 
med hele weekenden.

Carsten havde valgt en helt ny strategi for tilrettelæggelse 
af en træningsdag. Vores første øvelse var rundering. 
Det var i Nationalparken Thy, aldrig har jeg været et sted 
hvor arealerne var så kæmpestore - fantastiske og 
udfordrende. Vi parkerede ved et stjernekryds, 6 
energifyldte hundefører stod klar, vi var meget spændte 
på hvad nu.

Carsten stod også klar med en kuvert med 
runderingsopgaver fra DM. Vi skulle tage en opgave hver, 
gå sammen to og to, for derefter at lægge en bane til hver 
hund. Alle fik på den måde en ukendt bane. 
Vi skulle gå bag hinanden, stille undrende spørgsmål 
hjælpe, hvis det var nødvendigt.

Tænk vi kunne lægge 6 baner, der var patrulje-, 
kriminalbaner og en enkelt vindereftersøgning, alt dette 
uden vi behøvede at køre efter det, bare lige i gå afstand 
det siger lidt om størrelsen af arealet.

Vi fulgte det samme koncept på spor og felt søg, 
spændende opgaver. Sporene blev svære, arealet var svært 
og det blæste en del, men vi kom alle igennem det meste 
af opgaven. Felterne blev langt et halv døgn før vi skulle 
gå dem, det kunne hundene også. 

Til høre:
Brigadens Gaby (Gaby) på 

sporet med Carsten S. Hansen, 
Susanne Carlsen og

 Connie Birk

Herunder :
Hanne Lauridsen og Bayogi 
Xassan (Xassan) på sporet

Susanne Baisner og Bush-
house Labradors Aya Af Jasper 
(Aya) træner øv. 11 på figurant 

Claus Thidemann.

Møllers Houston (Houston) i 
ærmet på figurant 

Claus Thideman
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Vi havde besøg af Jan, som er figurant nede i område 3. 
Der blev lavet en del øvelser 10 ude i skoven, inde ved 
skolen lavede vi øvelse 11. 
Det var rigtig god træning og alle fik masser af gode input 
med hjem.

Vi brugte tid på at sparre med hinanden, komme med 
konstruktive ideer til den fremtidige træning. Der findes 
jo som bekendt mange veje til Rom og vi fik talt om en hel 
del af dem. Jeg er sikker på, at vi alle fik meget med hjem. 

En fantastisk weekend i hundens tegn. Tak til alle for godt 
kammeratskab, tak til de forskellige tovholdere for jeres 
input og tak til tilrettelæggerne.

Vi er klar igen, hvis der kommer en version 2.

orange holds oPleVelser til fællestræningen i thy

- Af Poul erik thoMsen, thisted Afd.

Jeg, Poul Erik Thomsen (det er mig med den lille Border 
Collie, Joris) har fået til opgave at skrive lidt om hvad 
vi oplevede på orange hold. Der vil ikke komme navne 
på hundeførere og hunde, da jeg ikke er god til at huske 
navne og jeg er ny i PH efter en pause på en seks- syv år. 
(Det klarede Holgerd. Red.)

Men vi var heldige at få to gode tovholdere Holgerd og 
Claus, og på holdet var vi seks hundeførere med hunde, 
det var en blanding af unge hunde og voksne hunde, så 
nogle skulle peppes lidt op og andre skulle dæmpes lidt, 
og det synes jeg tovholderne klarede meget godt, det var 
skønt at se dem løse problemer i fællesskab og jeg tror alle 
hundeførerne var meget tilfreds med resultaterne.

Møllers Houston (Houston) bærer styret sammen med figurant 
Thomas Kristensen og hundefører Bjarne Gøttrup.

Vindelsbo Omega (Omega) på 
løbebåndet i Motionsrummet

Eika runderer på figurant 
Claus Thidemann

Border Collien 
Solfari’s Joris (Joris) 

bider i skind

Matti spiller 
hockey med 

Claus Thidemann 
i Hallen

Møllers Jillan (Jack) har fundet figurant Claus Thidemann, 
som spiller på trommer i Musiklokalet.
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Jeg fik også nogle ting, om hvordan man skal give 
godbidder og måske bruge klikker, jeg er jo lidt af den 
gamle skole, hvor man giver nogle strut i linen og taler 
meget med hunden, og det er nemmere at lave om på 
hunden end at lave om på mig.

Vi startede med en øvelse 12. det var præmie overrækkelse. 
Hvor vi stod pænt på række og skulle gå op og modtage 
vores præmie enkelt vis. 
Så fik vi da også præsenteret hinanden og vore hunde.
Anden dag prøvede vi også øvelse 12. men da fik jeg ingen 
præmie, det havde jeg nok ikke fortjent.

Vi kom igennem de fleste øvelser med hundene sådan lidt 
enkeltvis og fik talt om problemer og om der er noget der 
han gøres bedre eller anderledes, for det er jo ikke tit det 
er en problem, der er jo næsten altid en løsning.

Men træningen var positiv, og vi havde nogle gode dage 
i Thy.

Fællesspisning lørdag aften med Pedelparret.

Ud over træningen, havde vi også et dejlig samvær med de 
andre hold med Fællesspisning fredag, lørdag og søndag.

Orange hold takker for alt. 
Til alle der har hjulpet til at tilrettelægge og har hjulpet 
til med det hele.

gul holds beretning fra 
fællestræningsweekend i thy

- Af jAne neess, skiVe Afd.

”Gad vide om GPS’en kan finde Svankjær Efterskole i 
Thy?”, tænkte jeg, da hundebilen med Becca
og udstyr vinkede farvel til familien i Skive fredag den 20. 
april. Weekenden skulle stå i
hundetræningens tegn, sammen med 30 andre HF fra 
Viborg, Thisted og Skive PH. Men ligesom
man skal stole på hundens næse på sporet, skal man også 
stole på GPS’en på vejene i Naturpark
Thy, så vi landede vel på efterskolen.

Med vanlig næse for organisering og struktur havde
Holgerd styr på holdene, og jeg og Becca blev
tildelt den gule farve ! (Fik lidt kriller i maven ved 
associationen til gul førertrøje!!!!) 

Det gule hold var: Inger, Jean, Lis, John, Charlotte, 
Carsten, Kim og Thomas, og naturligvis undertegnede. 
Planlægningen af træningen var op til holdets egne 
ønsker, og alle blev fredag hurtigt enige om, at vi ville 
starte i skoven lørdag morgen. 

Gen-Chi’s Isla (Isla) og Lotte Frost i bærefasen
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Vi havde også middagstjan-
sen fredag aften, og Lis 
blev hurtigt udpeget som 
spejleæg-champion (hun 
stegte faktisk 20 spejlæg 
ad gangen, John har teknik 
forstand, så han styrede 
ovnen, Inger kastede sig 
over opvaskemaskinen, og 
vi andre tog os af resten.

Kim Birk som tovholder og Jan Jensen som bidefigurant 
lørdag morgen i et fantastisk hjørne af
Naturpark Thy. Vi delte os op for at få brugt vores tid 
optimalt, og Kim startede med fremsendelser
til sig selv, for lige at se hundene an, og Jan startede med 
bidetræning. Og så var vufferne ellers varmet op. 

Kehlet Bina (Bina) trækker godt i ærmet, 
Figurant Jan Jensen

Inger Thomsen, Weedfald 
Fasra (Fasra) og Tovholder 

Kim Birk

Kim og Jan var rigtig 
dygtige til at pejle sig ind på 
hundene og på deres 
niveau. En kort snak med 
HF inden øvelsen, for at 
høre hvad vi mente/ville øve 
med det, vi skulle til.

Så lørdag formiddag gik med bid og fremsendelser/
trækkerrundering og kåringseftersøgninger, kort
sagt stort set hele pakken. Vi var på forskellige niveauer, 
lige fra en 7 mdr. hvalp til de mere
garvede hunde på 4-5 år. Ikke let at tilrette træning for så 
mange, men Kim og Jan var super gode til
det, og alle HF var glade og tilfredse.

For mit eget vedkommende var jeg stort flyvende lørdag, 
da Becca, som ellers har et særdeles og
overveludviklet jagtinstinkt (og nej det er ikke efter 
mennesker, men dyr og fugle) og som adskillige gange er 
stukket ad p…….. til på jagt, viste sig fra den artige side 
og hun jagtede med
største fornøjelse Kim og Charlotte som figuranter og vi 
fik derved prøvet den første ”rigtige”
trækkerrundering. 

Måske havde hun hør, at der var en ulv i Thy eller også 
havde hun hørt Kim sige, at det er jo ikke er hundene , 
der er noget galt med, men HF.
Efter frokost, som vi fik på Svankjær Efterskole, kørte vi 
på spormarken et par timer og dernæst
tilbage til vores lille superskov igen, hvor vi fortsatte med 
eftersøgning/rundering og arbejdede med
de ting, vi havde ønsker om. 
Efterhånden var alle vuffer godt brugte, og dagens træning 
sluttede med fremsendelser til Kim igen, sådan ca. mellem 
5 og 10 og så var vi sikre på at alle hundene sov godt om 
natten. Det sidste vi lavede lørdag var at lave et 50 x 50 
gerningssted med 36 genstande, der skulle 7 hunde på som 
det første søndag morgen, så det blev til 6 genstande pr. HF.

Lørdag aften var en rigtig hyggelig aften med 
fællesspisning, lækker mad fra Mad fra Neess, røde
kinder af sol og blæst, øl og vin og snakken gik bare tværs 
over bordet til langt ud på aftenen (tror
måske nok også at det blev til hen på morgenen for nogle…)

Søndag gik det løs igen i det, vi efterhånden var begyndt 
at betragte som vores lille skov. Og vi var en flok spændte 
HF som skulle finde 6 genstande pr. hund. Vi startede med 
den yngste først og så gik det ellers slag i slag alt efter hvor 
rutinerede hundene var. Tror at alle HF var lidt spændte på,
hvordan det ville forløbe, men hundene gjorde det 
fantastisk flot og vi fik mange gode tip fra Kim
under øvelsen. 

Thomas’ Amy var sidste hund på, og da hun havde det 
største felt med kun 6 genstande tilbage, måtte hun virkelig 
slide i det, og det gjorde hun rigtig flot.

Lis Bejtrup siger plads til 
Gatauri Ajo (Ajo), Figurant 

Jan Jensen
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Tak til Carsten for at minde os på, at det er en god ting at 
dække hunden af og gå en tur rundt omfeltet, inden der 
sættes i gang. 
Resten af tiden indtil frokost og hjemtur, trænede vi lidt 
forskelligt alt efter ønske, lige fra opstart på skovspor 
til død genstand og de der ønskede mere bid, kørte ind 
på sportspladsen på Svankjær Efterskole, hvor der var 3 
bidefiguranter til stede.

Efter frokost og oprydning på værelserne sagde vi alle tak 
og farvel og på forhåbentligt gensyn,
efter en fantastisk dejlig og lærerig weekend i hundens 
tegn og med mange skønne hundetosser.

Gul Hold i Skoven

Holger, Charlotte og Thomas skal have en kæmpe tak for 
at været tovholdere på planlægningen af denne weekend.

Fantastiske forhold på Svankjær Efterskole, og en meget 
intim og hyggelig stemning over hele linjen. 

Vi kommer gerne igen.

fantastisk fællestræningsweekend i thy.

- Af chArlotte frost, thisted Afd.

Vi er så tilfredse med forløbet af hele weekenden, som 
jo var noget af en prøveballon for os her i ”Område 8” .

Men med vores alletiders Holgerd Virenfeldt og Thomas 
Kristensen i planlægningsgruppen, så er det faktisk ikke 
så svært og slet ikke, når man kan trække på de bedste 
kræfter fra alle 4 klubber, som var med til at gøre 
weekenden til en god og positiv oplevelse, som lover godt 
fremtidige arrangementer.

Tak til afdelingerne i Tønder, Viborg, Skive og Thisted.
Der skal være særlig tak til Jane Neess og Mad fra Neess – 
for at sørge for, at vi fik aftensmad både fredag og lørdag.

Tak til Naturstyrelsen THY for at stille superperfekte 
arealer til rådighed og til Rasmus Åkerstrøm for de flotte 
æg til både morgenmad, frokost og aftensmad. 

Ikke mindst en helt særlig tak til medlemmerne fra Thisted 
PH for deres store indsats før weekenden og i forbindelse 
med oprydning søndag.

Og selvfølgelig en helt særlig tak til Bjarne Ubbesen, for 
at vi kunne overnatte på Svankjær Efterskole og benytte 
skolens faciliteter – det kan ikke blive meget bedre end det !

fællestræning i thy

-Af thoMAs kristensen, skiVe Afd.

Weekenden har ligget på tegnebordet i lang tid, som et
 lokalt Skive arrangement, men hvorfor ikke lave det 
sammen med folk og lokalafdelinger, man hygger sig med. 
Viborg og Thisted var da heller ikke længe om at melde 
sig på banen og et trekantsdrama var nu i støbeskeen. 

Da Hampen weekenden blev aflyst, var det jo meget 
nærliggende at afholde weekenden der,
- på samme datoer,- da de  fleste alligevel havde reserveret 
denne weekend, så planlægningen kunne gå i gang.

Stor tak til Holgerd og Charlotte for at binde enderne 
sammen, da jeg desværre kun kunne være der på halv tid. 
Der skal også lyde en kæmpe tak til jer, der var tovholdere 
og figuranter – uden jer havde det været svært at afholde 
weekenden. 
Jane og Mad fra Neess var også hurtige til at hjælpe med 
aftensmaden, som var rigtig super, da det ellers hurtig 
kunne blive en rigtig tidsrøver.

Det var rigtig dejligt af komme dumpende om lørdagen 
og kun møde glade og smilende folk over alt og kunne 
høre, hvordan snakken gik under og efter aftensmaden 
om lørdagens oplevelser.

Tak til alle for at bidrage hver især, der var med til kunne 
gøre, at det blev til en super hyggelig weekend.
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- Af holGerd Virenfeldt, ViborG Afd.

Det kræver nogle kræfter at arrangere en 
Fællestræningsweekend, og efter en aftale mellem Thisted,
Skive og Viborg om, at det ville vi prøve at stable på 
benene. Lokaliteten blev aftalt til at være i Thy, da 
Charlotte Frost havde mulighed for at skaffe nogle ka-
non gode arealer, samt at Thisted Afd.’s forslag om, at det 
kunne afholdes på en efterskole.
Charlotte Frost har absolut været primusmotor i denne 
Fællestræningsweekend, bl.a. har hun og Isla vandret 
rundt i TIMEVIS, for at finde de allerbedste skovarealer 
til de enkelte hold. Dette må siges at være en absolut 
succes. Bl.a. fik Blå Hold et så stort areal, at de kunne 
parkere ”midt i” og herefter udlægge 6 
runderingskonkurrencebaner.

Inger Thomsen, Thisted Afd. skaffede os sporarealer, også 
meget tæt på Efterskolen.
Selve Fællestræningsweekenden, blev arrangeret via et 
ukendt antal telefonmøder mellem Thomas Kristensen, 
Skive, Charlotte Frost, Thisted og jeg selv.

Det lykkedes at skaffe gode tovholdere til de forskellige 
hold, og endda to super gode bidefiguranter. 

Herefter var det nu muligt for os, at fordele de enkelte 
hundeførere og hunde hundeførere og hunde på hold.
I stedet for at niveaudele holdene, blev holdene inddelt 
med udgangspunkt hundeførerens ønsker og holdene blev 
navngivet med farver. 

Da det skulle være en FÆLLES træning, skulle der ikke 
være instruktører på de forskellige hold, men i stedet en 
tovholder, som kunne sikre at alle fik en god træning.

Jeg oplevede et stort FÆLLESskab i mellem alle 
deltagerne, og hvor er det dejligt, at man kan samle 
medlemmer fra så små afdelinger, og få så god en 
FÆLLES oplevelse.

Kæmpe stor tak til Mad Fra Nees, som sikrede at vi fik en 
nem, men super god aftensmad begge dage. 
Bestemt også en Kæmpe stor tak til Tovholdere og 
Figuranter, for at I ville stille jer til rådighed for vores 
Hundeførere. 

Tak til Charlotte Frost og Thomas Kristensen for et rigtig 
godt samarbejde !

Alle deltagerne i FÆLLESTRÆNINGEN I THY 2018
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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

Område 3

hadersleV afdeling

sydJysk Mesterskab i kriMinal- og Vinderklassen

Lørdag den 5. maj 2018 var Tønder afdeling vært for dette 
års sydjysk mesterskab. 
Første og anden pladsen gik til Haderslev hunde. 
Benny Lund med Mik fik 196,6 point og Mogens Larsen 
med Fie fik 185,3 point. Stort tillykke til jer begge.

øVelse 11 figuranter
Lørdag den 19. maj 2018 var det atter tid til mønstring af 
øv. 11 figuranter i vest (se artikel næste side).  
Solen skinnede fra en skyfri himmel så det var varmt for 
hundene og for dem i figurantbukser. 
Men det var en super god dag og Haderslev PH fik Henrik 
Schmidt og Per Skytt Larsen godkendt. 

Tillykke til dem.
Tak til Mogens og Fie, samt alle øvrige hundefører som 
kom og hjalp til.

Venlig Hilsen
Haderslev PH

Per skytt lArsen

VeJle afdeling
kÅring

Marianne Ballegaard & Smedebakkens Molli var d. 18. 
maj 2018 til kåring i Haderslev hvor de bestod kåringen 
med 98,4 point.
 
Stort tillykke og velkommen i unghundeklassen!
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øV. 11 Mønstring i Vest
Lørdag den 19. maj 2018 i Horsens PH var dagen hvor det 
var tid til at få genmønstret de nuværende figuranter i Vest. 
Men det var også dagen, hvor der var mulighed for nye 
at komme med i truppen af godkendte øv. 11 figuranter. 
Der var 9 figuranter der stillede op til mønstring, og 11 
hundefører som var mødt op til at hjælpe os gennem 
dagen. 

Vi startede ud i klubhuset med morgenkaffe kl. 09.00. 
Da vi var ved at være færdige med kaffen blev der 
orienteret om dagens program. 
Herefter gik vi i gang med at finpudse de 
sidste detaljer inden den nye mønstring skulle foregå.                                                                                                       
Der blev løbet og korrigeret småting hele formiddagen. 
Torben Alrik og Jan Lindegaard var 
”hårde men retfærdige” og det var begrænset, hvor meget 
der var at rette, da mange af figuranterne har stor erfaring 
i at løbe.  

Mønstringen forløb således, at alle figuranter skulle bevise 
deres kunnen over for Jan og Torben. 
Hundeførerne stod klar på rad og række, hver figurant 
skulle løbe øv. 11, inkl. flugtforsøg 2 gange. 
Når den sidste hund havde været på, vidste man om man 
var bestået eller ej. 
Da mønstringen var overstået var der 6 godkendte 
figuranter i Vest DK.

Efter at evalueringen af dagen var vel overstået, blev der 
sagt tak til Torben og Jan for at komme herover og hjælpe 
med at få figuranterne godkendt. 

Tak til alle hundeførere der stillede op på dagen. 
Tak til alle de tilskuere der kom og bakkede op omkring 
arrangementet. 

Tak til Charlotte og Michelle for god forplejning.

Jeg gerne ønske alle de godkendte figuranter et stort 
tillykke med godkendelsen. Jeg glæder mig til at se jer i 
”action”. Til dem som der ikke lige blev godkendt i denne 
omgang regner jeg med at se jer igen til næste år. 

Der kunne godt ønskes en højere tilslutningen til 
arrangementet. Der var kommet 3 afbud i ugens løb, så 
det oprindelige antal figuranter ville have været 12. 
Det er heller ikke mange, taget i betragtning af at 
mønstringen er for område 1-2-3-4. De 5 af de 9 
figuranter kom fra område 3

Til allersidst vil jeg gerne opfordre alle områder og 
lokalforeninger til at støtte op om arrangementer. 
Når man tænker på at det både er område 1-2-3-4 så er 
det ikke meget med 12 tilmeldte figuranter. 

Næste års mønstring er allerede planlagt, så skynd dig at 
sætte kryds i kalenderen:

Lørdag den 11. maj 2019, kl. 09.00 i Horsens.

Med venlig hilsen

Per skytt lArsen 
Tovholder i Vest DK
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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

Områderedaktør - Peter Sand - Tlf. 26 36 47 04 
Politihundenomraade4@gmail.com

Område 4

langelandskursus 2018 

Weekenden d. 09 – 10 – 11 marts deltog ca. 40 hundefører 
på Langelandskursus ved Hovborglejren. 
Trods kulde og blæst blev det en fantastisk weekend med 
en masse dygtige instruktører, veloplagte hundefører og 
et fantastisk køkkenpersonale som skabte rammerne for 
en perfekt weekend. 
Vil gerne takke for den store opbakning der har været og 
VEL MØDT i 2019. 
 
Med venlig hilsen 

bo, Poul oG bjArne. 
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Ph hundetrænings weekend PÅ hoVborgleJren PÅ 
langeland 2018 
 
Sikke en weekend, vi kan næsten ikke få armene ned. 
Alt var tilrettelagt ned til mindste detalje. 
Fantastiske arrangører, køkkenteam og super, super 
dygtige trænere. 
Jeg kan tale for hold 2, 15 hundefører med hund og 1 
uden hund. 
 
Første tanke “ sikke et stort hold, der bliver meget
 ventetid” men nej også det var der styr på. 3 trænere til 
vores hold alene, så vi blev delt op i 3 hold med 5 på hver 
og så blev der ellers trænet, både hund og fører. 
For her kunne vi nemlig se hvad små ting/ændringer fra 
hundeføreren kan gøre/hjælpe til den rette træning af 
hunden. 

Jeg taler jo selvfølgelig mest for egne vegne. 
(en kort beskrivelse og mig/os og vores forudsætninger) 
Lars min mand (som var med “ føreren uden hund”) 
og jeg er 1. gangs hundeejer.  
Jeg træner vores rottweiler Maggi. 
Lars er stort set altid med, både fordi det er hyggeligt, 
samt han også ser og lærer hvad vi gør, så han kan gøre 
det samme, når han og Maggi er på egen hånd. 
Men Maggi er snart 2 år og vi har gået i PH fra start. 
Vi startede på hvalpehold og efter følgene var det småt med 
hold og holdtræning. PH Svendborg er en lille klub, så da 
hvalpeholdet var slut, stod vi lidt på egen hånd. 
 
Dem der træner, træner stort set selvtræning, mødes nogle 
bestemte dage eller aftaler indbyrdes. 
Problemet for os var at vi savnede noget holdtræning, med 
en træner, der kunne fortælle os hvad vi så skulle, 
på et mødetidspunkt, med andre der var på vores niveau, 
dette er der dog ikke medlemmer til. 

I stedet træner de medlemmer der er sammen med hunde 
på forskelligt niveau/aldre, miljø, rundering, spor mm. 
Der skal dertil siges de er alle søde til at fortælle og hjælpe 
nye som mig, så det er absolut ingen kritik. Vi savner 
dog alligevel træningen efter hvalpeholdet og året frem 
hvor vi langsomt skulle lære de ting, og ikke bare 
hvalpehold og videre til en f.eks. runderingsøvelse. 
Kort sagt vi mangler mere grundtræning, hjælp til 
lydighed m.m. 
 
Men det skal jeg så love for vi fik her på vores 
træningsweekend. Selv om det var små ting/rettelser, så 
har det bare gjort så meget for os. 

Vi havde inden vi kom problemer med at holde kontakten 
med Maggi, problemer med indkald o. lign.
Men med små rettelser og det lyder skørt, men det er 
lige som om vi har fået en ny hund med hjem. 
Tove var eminent til at se de små ting der skulle ændres, 
kigge på hver enkel og arbejde ud fra hvor langt hver
i sær var nået. Kurt var også en unik træner, fantastisk til 
at forklare de forskellige øvelser og gav os derved 
et indblik i hundens tanker, samt måde at arbejde på. 

Det samme var Mette, rundering og spor/markering, 
fantastisk til at fortælle og vise os grundlæren til de 
forskellige øvelser. Ikke nok med vi lærte en masse, 
både om os selv men så sandelig også om hundene. 
Mit hold bestod alle af førere fra Svendborg, som alle 
er på forskellige niveauer. 
Vi var rørende enige om at vi alle havde fået en masse ud 
af dagende. 

Det var sjov træning på trods af kulden som vi næsten 
glemte i vore iver på at lære nyt, vendte vi alle hjem, glade 
og meget trætte. 

Det gode arrangement forsatte i Hovborglejeren, super 
fine forhold. (vi valgte dog at sove i vores sommerhus ikke 
langt der fra, men kun fordi vi er lidt hysset med vores
“ lille Maggi” og ikke syntes hun skulle sove i bilen). 
En kæmpe tak til Bo, Bjarne, Poul og det fantastiske 
køkkenteam som sørgede for vi blev forkælet og opvartet 
hele weekenden. (hatten af for Sabrina der både trænede 
hund og hjalp i køkkenet). 

Samtidig håber jeg at alle de billeder der blev taget 
kan beskrive mere, end jeg formår at skrive ned. 
 
En meget glad (Lars), Mette og Maggi  
Der nu dagligt træner på livet løs. 
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Område 4 25

langelandskursus 
 
Ankomst for alle senest kl. 17 fredag. 
Derefter bød SPH velkommen i spisesalen. 
Kl. 19 blev der serveret aftensmad. 
Kl. 20.30 holdte Rune foredrag mens Mette Lindegaards 
nye politihund, Aksel på 12 uger, udforskede spisesalen, 
køkken osv. 
Rune’s foredrag handlede om hvor vigtigt det er, at
 samarbejde for at få noget til at lykkes samt at være ærlige 
både overfor sig selv og andre. 
En anden vigtig pointe i foredraget var også, at vi skulle 
huske at træne på en ”dårlig dag” 
For at forstå hans pointe med det, fortalte han om en 
øvelse, hvor en første gangs hundefører skulle gå spor 
efter en drones anvisninger, for at finde en dræbt person. 
Alt dette kræver samarbejde fra alles side, droneføreren, 
hundeføreren, øvrige betjente der også er på opgaven. 
Som alle ved, kommer der også altid mange civile folk til 
stede med nysgerrige blikke/spørgsmål osv. 
Når vi civile er til konkurrence får vi lidt sommerfugle i 
maven. Ovenstående øvelse giver også politiets 
hundefører lidt sommerfugle i maven. 
Her kommer pointen med at træne på en ”dårlig dag” 
Hunden lærer, at vores humør svinger og vil til en 
konkurrence/øvelse være mere vandt til det, hvis det er 
noget vi har trænet. Træner vi det kun, når vi er til 
konkurrence, er det lidt svære for hunden at forstå, 
hvorfor vi ikke er som vi plejer. 
Og pointen med samarbejdet er, at vi SKAL huske det 
ude i klubberne. Det er det der styrker sammenholdet, 
resultaterne og det hele i en helhed. 
Efter Rune’s foredrag hygges og luftes der hunde indtil 
der bliver ro i lejren. 
 
lørdag 
Der var morgenmad kl. 6.30. Flaghejsning kl. 7.45.  
Hold afgang til træningsarealer kl. 8.00  
Hold 1 som var et rent hvalpehold, startede med at lægge 
spor. 
Nogle skulle blive bedre til at læse deres hunde, både i 
opstarten og videre i sporet. 
Andre skulle lære at spare lidt på de store godbidder. 
Nogle skulle give deres hund mere line på sporet i stedet 
for at gå helt oppe i halen af deres hund. 
Med disse guldkorn i bagagen lagde vi igen nye spor. 
Tror vi alle gik et bedre spor efter disse anvisninger. 
Derefter arbejdede vi med rundering på figurant. 
Stort set alle hunde fandt hurtigt ud af hvad det gik ud 
på. Et par stykker lidt mere vildt end andre. 
Måske Torben Alrik har et par små bidemærker i den ene 
arm :-)  Vi sluttede dagen med at træne lidt med fiskesnøre, 
bidestyr osv. 
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Vi havde besluttet, at springe middagspausen over og i 
stedet køre lidt tidligere retur til lejren. 
Der spiste vi madpakken og evaluerede dagen over et par 
øl og et par Irish coffee. Og så var det tid til et bad inden 
aftensmaden kl. 19.00 
Efter aftensmaden var der amerikansk lotteri. 
Og det var ikke sponsor gaver der var mangel på. 
Der var rigtig mange gevinster og rigtig mange flotte
 gevinster. 
  
søndag 
Igen var der morgenmad kl. 6.30 .Flag hejsning kl. 7.45. 
Hold afgang kl. 8.00 
Og igen var vores madpakker smurte. 
Fredag aften fik vi alle en seddel udleveret, hvor vi kunne 
krydse af, hvor mange stykker rugbrød vi ønskede og hvad 
vi ønskede at få på. 
Denne seddel brugte de også til madpakkerne søndag. 
Et træk jeg tror alle vil huske som en service ud over 
det sædvanlige. 
Vi startede med at gå spor efter de nye anvisninger fra 
lørdag.  Så blev det tiden til de døde genstande. 
En gennemsigtig kande, lånt i køkkenet, sat op med en 
blæksprutte på et træ med en bold i. 

Det varede heller ikke længe før de fleste hunde fandt ud 
af hvad det gik ud på. 

Vi sluttede af med at kigge lidt på indlæring af apport. 
Derefter gik turen tilbage til lejren, hvor vi igen lige fik 
evalueret dagen og snakket om vores fremtidig træning 
af hundene. 

Lejren skulle pakkes sammen og dagen sluttede med en 
samlet evaluering af hele weekenden og så gik turen hjem. 
Tak til SPH for en helt igennem veltilrettelagt weekend. 

 
Birgit Reiffenstein med Djappe’s Uniqa. 
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langelands kursus 2018-03-11 hold 3 

Vi var fire stykker fra Nyborg PH som havde tilmeldt os 
til årets Langelands kursus. 
Vi ankom ca. kl.16.30 og blev straks indkvarteret med, 
fortrinsvis, to mand pr stue, der var dog også nogle som 
var flere stuvet sammen.
Det er fine forhold på centret, og der blev kræset for os 
hundeførere samt instruktørerne. 
Efter indkvartering, blev vi samlet i den store sal, her var 
bordene delt op i de hold vi skulle arbejde i lørdag og 
søndag, dette gjorde, at vi hurtigt kunne lære vore 
holdkammerater at kende. Efter velkomsten var der lidt 
tid til at ”summe” og derefter var der spisning. 
Vi fik mulighed for at købe et kort til drikkevarer for 
200; og så kunne vi ellers bare slå os løs, det var dog også 
muligt at købe drikkevarerne enkeltvis, men kortet var en 
god idé. Efter spisning holdt Rune Kristensen fra øst Jyl-
lands et lille foredrag om betydningen af samarbejde, og 
viste små klip fra politiets samarbejde med de forskellige 
grupper som kan være involveret i en evt. forbrydelse, og 
hvorfor samarbejde var vigtigt i forhold til arbejdet med 
hunden samt i foreningerne. 

Derefter var det frit slag for resten af aftenen. 
Lørdag morgen var det tidligt op og lufte hund, og derefter 
morgenmad og flaghejsning. 
Derefter kørte de respektive grupper ud til deres 
standpladser.
Det var i forvejen aftalt at vi kørte gruppevis, således at 
gr. 1startede og så gr.2 osv. 
Dette for at undgå kaos, men som de dygtige hundeførere 
vi jo er, klarede vi at få skabt en smule kaos i udkørslen. 
Men langt om længe fik vi sorteret biler og hundeførere 
og kom ud til vores respektive områder. 

Gr.3 som havde Rune Kristensen og Torben Petersen som 
instruktører skulle have været kørt af en skovvej men
 desværre havde de været ude og fælde en masse træer 
hen over denne, så vi måtte køre på marken ved siden 
af skoven, det var samme mark som vi skulle gå spor og 
gerningssted samt stop og lydighed på.
 
Det gik også fint at komme frem om morgenen, da det 
havde været frost om natten og jorden var hård, og vi kom 
hurtigt i gang med øvelserne. 
Rune og Torben fik delt holdet og vi startede med lidt 
snak om hvad vi hver især havde af problemer og så gik 
vi ellers i gang. 
Lidt op på formiddagen kørte nogle af os længere op på 
marken for at lave spor, vejret var blevet mærkbart 
varmere og jorden begyndte at tø, men ikke alvorligt så 
længe vi kunne køre på græs. 

Vi blev nogle stykker oppe i denne ende af marken, og da 
det var lige op ad skoven fik vi lavet noget rundering og 
fremad-sendelser samt lidt bidearbejde, men det blev bare 
varmere og jorden blev mere og mere blød, og vi 
besluttede at køre ned af bakken til de andre. 
Bo (Svendborg) ville køre først i sin Volvo, men endte 
med at sidde fast i køresporet, heldigvis havde Torben 
(Roskilde) en bil med 4WD og ved hjælp af lidt sportov 
og lignende fik vi Bo fri og han kunne komme af sted med 
vore fotografer, som jo gerne skulle ud til de andre grupper 
og tage billeder , så det ikke kun var gr.3. 

Vi arbejdede lidt videre men besluttede at det nok var 
bedst at finde et andet sted at være hvis ikke vi alle sam-
men skulle overnatte ude på marken, da optøningen blev 
værre. Vi var nogle stykker som besluttede at tage den på 
tværs hen over græsmarken, Poul (Svendborg) var den 
første og derefter Villy (Nyborg) så Torben (Nyborg)  og 
til sidst Rune.
 
Det gik i fuld fart, da ingen ville risikere at gå i stå midt i 
det hele, og vi kom lykkeligt ned til en vej der kunne bære, 
og glade var vi. 
Det var dog ikke alle der var så heldige, og nogle stykker 
var strandet i det spor vi havde kørt i om morgenen. 

Vi kørte op til Stensgård, hvor vi samledes og fik snakket 
situationen igennem, vi ville jo ikke gerne bare forlade vore 
holdkammerater så der blev arbejdet på at løse problemet. 
På gården stod der en gammel traktor som vi fik lov til at 
låne, vi fik kræet i gang, men den kørte kun nogle meter 
før den gik død, så det duede ikke, nu var gode råd , om 
ikke dyre, så velkomne. Bo og Poul kendte til nogle som 
havde en brugbar traktor, men de var desværre optaget 
af en smule begravelse og kunne ikke komme her og nu, 
men ville komme hurtigst muligt. 

Resten af gr.3 valgte at køre tilbage til centret og arbejde 
videre der, selvom der ikke var nogen der havde det særligt 
godt med at forlade en gruppe strandet 
Vi fik lavet noget bidearbejde, og heldigvis kom resten af 
gruppen til sidst på eftermiddagen, en ”oplevelse” rigere 
for alle. 
Derefter var det tid til en skyller og skifte af tøj og så 
ellers ind til en festmiddag, her var der både oksekød så 
mørt som smør, og skinke samt bagte kartoffelbåde samt 
flødekartofler og salat, hertil vin/øl ad libitum. 

Efter maden var der Amerikansk lotteri, og der var et 
hav af gevinster, Bl.a. vandt Rune sig nogle nye flotte små 
dametrusser, som han dog var lidt uvillig til at gå model 
i, trods mange opfordringer, men Frank (Fåborg) mente 
at de også kunne bruges som hue!!. 
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Dagen sluttede i det festlige hjørne, men de fleste nåede 
vist i seng. 
Søndag var vi igen tidligt oppe, hundeluftning, 
morgenmad og så i gang igen. Gr.3 havde besluttet på hold 
evalueringen at vi ikke ville forsøge os med marken igen, 
men koncentrere os om lydighed og bid. 
Vi delte os igen i 2 hold, og kørte det aftalte program 
igennem, først med den ene instruktør, og så med den 
anden. Dette fungerede fint, og da køkkenet, igen, havde 
smurt madpakke til alle, kunne vi nyde denne. 
Det skal nævnes, at de to instruktører, Torben (Skovbo) 
og Rune (politi) fik lavet et fremragende arbejde, hvor de 
fik løftet hundene mentalt og rettet på hundeførerne på en 
meget fin måde, samt givet en masse tips til den enkelte. 

Udover dette var der mange gode grin og vitser i gruppen. 
Det var en helt igennem kanon oplevelse at være med på 
dette kursus og dette hold, og derfor vil jeg personligt 
gerne rette en tak til alle som har været med til at få det 
her op at stå, til alle kursister og især til hold 3 for alle de 
små sjove ting vi havde sammen. 

Torben Christiansen med Møllers Soya

torben christiAnsen nyborG Ph. 

odense afdeling:

Tidligere formand og æresmedlem i Odense 
politihundeforening Villy Jensen er i en alder af 84 år stille 
sovet ind d. 24. maj. 2018
Villy Jensen startede i 1961 på et dressurhold med sin hund 
Thyregods Hertz som han fik kåret i 1963.   

1976 Blev Villy valgt som formand og efter 14 år 
besluttede han sig for at stoppe.

Som tak for hans mangeårig virke og indsats blev han 
udnævnt til æresmedlem i 1990.

Han var meget vellidt og var en god kammerat og var altid 
parat til at hjælpe og give et godt råd.  
I mange år fungerede Villy Jensen som dommer og 
prøvekåringsmand og han har sendt mange nervøse hun-
defører videre til en kåring.

Villy havde været medlem i Odense politihundeforening i 
55 år da han pga. sygdom trak sig tilbage fra 
foreningslivet og brugte sine kræfter på sin have, fodring 
af fuglene og familien.

ÆRE VÆRE HANS MINDE
 
P.v.a. Odense politihundeforening

Villy Jensen
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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

Område 5

holbæk afdeling

unghundecuP
Søndag d. 08-04.18 var dagen hvor vi var 7 ekvipager der 
mødte morgenfriske op kl. 07.00 i klubhuset i PH 
Næstved. Der blev sædvanen tro serveret morgenbrød – og 
alle var spændte og forventningsfulde.

Kl. 08.00 gik vi så i gang – og man kan roligt sige at 
Tina Kværnø havde arrangeret en lidt anderledes 
konkurrence end man er vant til med unghund.
Det blev en super hyggelig dag – hvor vejret også viste sig 
fra sin bedste side.
Da alle var færdige var der grillpølser – og hyggesnak om 
hvordan dagen var gået . 
Alle var enige om at det havde 
været en super hyggelig hundedag – med sjove 
udfordringer.

resultater:

Vibeke Wulff/Thano fra Næstved nr. 1 med       169,7 

Marianne Priess/Bosco fra Holbæk nr. 2   166,4 

Birgit Mandrup-Poulsen/Snilde fra Holbæk nr. 3   158,3

Karin Ernst/Fonda fra Næstved nr. 4     154,5

Henning Petersen/Ratis fra Slagelse nr. 5  143,5

Lasse Jensen/Haakon fra Nykøbing nr. 6  137,0

Ole Jensen/Figi fra Slagelse nr. 7   112,1 

Det samlede resultat blev med en MEGET snæver margen 
at Holbæk vandt samlet og således afholder cuppen næste 
år – hvor vi håber på at se mange flere deltagere.
Tusind tak til Tina Kværnø, alle figuranter og hjælpere for 
et super arrangement.
Fra Marianne Priess og Birgit Mandrup-Poulsen 
PH Holbæk

træningsweekend oMrÅde 5 d. 19.-21. MaJ
Der var 26 hunde/førere som mødte forventningsfulde op 
til årets træningsweekend. Nogen var med for først gang 
og andre har deltaget før. Der var deltagere fra Nakskov, 
Nykøbing, Maribo, Vordingborg, Næstved, Ringsted, 
Østsjælland og Holbæk. 

Igen i år var det et super godt arrangement, hvor fokus 
var på at træne hund og hjælpe hinanden. 
Jeg hørte fra en af de nye (skeptiske) deltagere, at 
weekenden havde været super god. Der var en god ånd og 
man hjalp hinanden og stod ikke og grinede af andres pro-
blemer. Deltageren ville bestemt deltage igen til næste år.
I får her lidt billeder fra weekenden. 

Tak til Karina Kiszka for billederne.

Formiddagens plan ligges for gruppe 1

Der evalueres på Kim og Walter
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Kim og Walter, bidarbejde på 
Kasper

Træning på døde genstande

Jahhh, vindretningen er den vej!

Så skal der belønnes med 1 kg 
godbidder

Karina og Dennis observerer

Charlotte på + sporet Ejvind og Martin venter på 
figuranten er klar

Anette og Dusty på indtransport.

Hvad der foregår på billedet her aner jeg ikke? 
Måske får vi historien en dag?

Anette og Dusty på 400 meter spor med 10 knæk. 
Sporet var lagt som et ”kors”



område 5

Område 5 31

Hold 3 kigger på Anette og Dustys spor

Jeg holder øje med om du bliver liggende!

Kiss går spor. Utroligt hun kan stå op med de 15 kilo godbidder 
der skulle med 

Charlotte får råd og vejledning af Dennis

Instruktørerne Kurt Verup, Tove Leth og Mette L.

Henrik og Kuno på + sporet med 10 knæk

Anette og Dusty på + sporet

Kim og Walter får råd undervejs på sporet



område 5

Det lykkedes at få bålet i gang og hold 3 mødtes straks og 
snakkede

Til en træningsweekend hører 
der sig bål. 

Så vi fik ledt i krattet efter 
brænde. 

Der trænes, hold snitterne fra 
bidepølsen. 

Her har ”rotten” givet op og 
går efter godbidderne i Mettes 

lomme i stedet.

Tina og Geo på spor

Der gennemgås teori omkring påvisning af genstande

Der var godt gang i bålet. Så meget så jyderne pev over 
varmen og flyttede sig!

Der trænes selvkontrol.

Helle fra Østsjælland og Tove træner selvkontrol med hund.
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Område 5 33

Hele 7 deltager var der fra Næstved afd. Nok den afd. der var bedst repræsenteret.

Alle deltagerne 

Søndag eftermiddag var der ikke meget energi tilbage, 
hverken hos hunde eller mennesker. 



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

grill aften i skoVbo
Den nu efterhånden traditionelle grill aften i Skovbo, blev 
afholdt tirsdag d. 8. maj efter den ugentlige bidetræning. 
Henover året afholdes der 6 maddage i klubben, hvor 
forskellige medlemmer varetager opgaven som 
”madmor”, og dermed også får lov til at bestemme 
menuen. Torben Alrik var, som altid, grilmesteren denne 
tirsdag, og han skuffede ingen af de 37 tilmeldte som kom 
og spiste. 
Der blev grillet både bøffer og pølser, oghenover maden 
blev der rig mulighed for at tale om de nylige 
oprykningskonkurrencer, og udtagelser til DM om blot 
et par måneder. 
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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

bornholM afdeling

PatrulJeklassen
Søndag d. 29. april havde vi oprykning i patruljeklassen. 
Der var to hundeførere der stillede op, denne dag. 
Erik Dam med Sund Hund Ying og René Nielsen med 
Maj Tuk Tara (Frederiksværk)

Dagen startede traditionen tro med fælles morgenmad. 
Snakken gik lystigt som altid. Der var et godt fremmøde 
af tilskuere denne dag. Da det var tid kørte vi ud til 
spormarken, hvor Jes stod og ventede.  Første mand var 
René og hans hund, der var lidt usikre i starten men ellers 
gik det derud ad. Derefter var det Erik og hans hund´s tur 
og sporet gik fint for dem. Derefter var det felterne som 
skulle tages. Der var en enkelt genstand der ikke blev 
fundet. Så gik turen til Nordskoven hvor runderingen og 
øvelse 10 skulle foregå.  
René havde lidt udfordringer i skoven, men alt i alt gik 
runderingen fint for begge hundeførere. Da øvelse 10 var 
overstået kørte vi til foreningens bane hvor lydighed, 
cykeløvelsen og øvelse 11 skulle foregå. Alt i alt en god 
dag med to oplagte hundeførere, figuranter og dommere, 
og selvfølgelig en del tilskuere til at støtte hundeførerne. 

Resultatet blev:
1. plads: Erik Dam med Sund Hund Ying 
med:   211,0 point (halv oprykning)

2. plads: René Nielsen med Maj Tuk Tara (Frederiksværk) 
med:   176,9 point.

Stort tillykke til Erik og Ying med den halve oprykning.

bidetræning
Tirsdag d. 1. maj var der årets første bidetræning.
 Vi var heldige at Fie ville være vores figurant. 
Så vi fik en hyggelig aften, hvor nogle af os fik prøvet et 
kåringsstop og andre fik trænet lidt forsvarsarbejde. 

lørdagstræning Med ekstern træner
Lørdag d. 5. maj havde vi bidetræning med en ekstern 
træner, Daniel, som har mange års erfaring indenfor 
bidearbejde. Der var 10 tilmeldte hundeførere, der gerne 
ville have lidt hjælp og nye øjne på de små problemer som 
alle kan gå og rode med. 
Dagen startede med lidt morgenmad og selvfølgelig lidt 
småsnak omkring hunde. Derefter gik vi ned på vores 
bane, hvor hver enkelt hundefører fortalte Daniel hvad 
de mente der skulle trænes på. 
Så hentede man sin hund og gik ned på banen hvor Daniel 
stod klar til at hjælpe. 
Sanni var der med sin lille hvalp, Sund Hund Olga, som 
legede lidt med et bideskind og havde en god halsgivning 
på det. 
Derefter fik de lidt ældre hvalpe (unghunde) og deres 
hundeførere hjælp. En skulle f.eks. have hjælp til
 passivt slip. 
Nogle af de lidt ældre hunde fik nogle stop og andre fik 
trænet bidet, så det f.eks. blev fastere. Alle hunde kom 
igennem flere gange. 
Dagen sluttede med frokost, som bestod af en god 
ostesuppe og flutes. 
Og vi var alle glade for at Daniel ville komme og træne os.

Erik Dam og René Nielsen

René gør klar til sporet



område 7

7-9-10
Lørdag d. 19. maj var det tid til vores nye konkurrence 
7-9-10, det er kun andet år konkurrencen er til. 
Der var 6 hundeførere tilmeldt, men der kom desværre 
et afbud i sidste øjeblik. Så tilrettelæggeren måtte i gang 
med at lave om i tidsplanen. 
Vi startede med morgenmad kl. 7 i klubhuset og da 
morgenmaden var indtaget og alle hundeførere var 
ankommet, så bød tilrettelæggeren (Sanni) velkommen 
og fortalte oplægget. ”Der var observeret nogle personer, 
evt. grav/lig-røvere, luske rundt ved kirkegården i Nexø. 
Så politiet har bedt om hjælp” 
Så derfor skulle der køres til Nexø hvor opgaverne 
ventede.

øVelse 7, gerningssted og 
øVelse 10, anholdelsesoPgaVe
Feltet blev lagt på en græsplæne. 
På feltet var der 6 genstande. Benstump, blod på et blad, 
½ sygesikringskort, ledning, patronhylster og en 
nedgravet vandpistol.
Torben var dommer på denne øvelse og satte 
hundeførerne i gang. Da noget af tiden var gået, så kom 
der et skud og øvelse 10 (4 minutters stop) var i gang. 

Figuranten (Anders) var på en anden side af en bæk, så 
hundene skulle springe over eller løbe til en lille bro for 
at komme til figuranten. Alle klarede det på de givne tid. 
Imens øvelse 10 var i gang så var tiden på feltet stoppet. 
Nu skulle hundene tilbage på feltet og søge igen. 
Det var spændende om de kunne komme ned i tempo igen, 
men det gik fint for alle. Alle hunde søgte godt, men der 
var nogle som mistede en genstand. 

øVelse 9, rundering
Runderingen foregik i en skov, som var afvekslende 
terræn og bevoksning. Banen var 250-300 m lang. 
Der var flere hovedobjekter: et gevær, et par sko, en 
droppose med saltvand, en figurant som havde 
solbriller og hættetrøje på og sad i skovbunden og rodede 
i jorden, og et klæde som skulle forestille et ligklæde. 
Ved figuranten var der en sidegenstand, som var en 
bidetang. Der var kun to hunde, som fandt 
sidegenstanden. 
Men ingen fandt geværet, som var tæt på baglinien. 
Poul Erik var dommer på denne øvelse. 

Da alle havde været igennem øvelserne, sad vi alle samlet 
og hyggede over en øl eller sodavand. 
Derefter kørte vi tilbage til klubhuset i Rønne, hvor poin-
tene blev talt sammen og vinderen blev kåret. 

Der kunne max 103 point i denne konkurrence.

1. plads: Ann-Sophie Carlsen med Aslan fik  89 point
2. plads: Per Finne med Enzo fik        88 point
3. plads: Erik Dam med Ying fik        86,5 point
4. plads: Jes Thorsen med Asko fik       83 point
5. plads: Anja Thomsen med Basko fik       73,5 point

Per og Lex får bid af Daniel 

Daniel laver bid med Susanne og hendes hund.

Dagens deltagere: Fie, Per, Erik, Jes og Anja
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tak til Vores sPonsorer

henrik oscar henriksen 
- brolagt.dk 
4293 dianalund

www.reVisaMaMager.dk 
2770 kastruP

flyVergrillen 
2770 kastruP

full house a/s 
1714 københaVn V

robinson scandinaVia a/s 
1814 frederiksberg c

Viggo Petersens eftf. a/s 
2630 tÅstruP

iVans dækcenter aPs 
4700 næstVed

MurerfirMaet 
bagger-andersen aPs 
4660 store heddinge

kenns biler & bÅde 
4683 rønnede

entrePrenør henrik lindegaard 
4640 fakse

outdoor XPlore 
8340 Malling

Jernkællingen aPs 
4050 skibby

intension a/s 
6200 aabenraa

serridsleV tanktransPort a/s 
8700 horsens

lund-køruP VVs 
8700 horsens

lucullus sMørrebrød 
7000 fredericia

tekniclean a/s 
7100 VeJle

tkJ byg aPs 
8362 hørning

balling industriMontage 
7860 sPøttruP

rørholt Maskinsnedkeri 
9330 dronninglund
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Erik Goth-Eriksen
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stambogsfører
Søren Bjeverskov
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Koldemosevej 37
4180 Sorø
mob. 2288 5133
mads.skorup@gmail.com 

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

arbejdsudvalg sektion i

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

Jan Verner Larsen - Køllegårdsvej 13,2730 Herlev
Telefon: 2295 9378 - janverner@msn.com

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

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

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

Villy Skaarup
Nordenhusevej 36 - 5800 Nyborg
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Palle Lorentzen
Blommehaven 41, 
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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
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