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leder
”Less is more”

Sommersolen kaster sig 
fortsat over os. 
Det giver lyst til at 
komme udenfor og

 deltage i mange 
aktiviteter i de lokale 
politihundeforeninger, 
og hvis ikke føreren kan 
tage sigsammen til at 
komme af sted, kan du i 
dette nummer læse om, 
hvordan en hund med 

totalt overskud gjorde sit til at få sin fører af sted til kåring. 
Det varme vejr giver også anledning til sjove og anderledes 
episoder under træningen. 
Nogle træner på meget afbrændte græsmarker, hvor 
gyllelugten overdøver de sidste duftrester af frisk mark, 
et andet sted gjorde varmen, at hunden 30 sekunder efter 
en afdækning rejste sig løb – efter at figurrenten var gået 
i skjul – blot for at løbe over til de nærmeste træer, hvor 
der var skygge. 

Jo – den varme sommer får os alle til at lejlighedsvis at 
optræde anderledes, end vi ellers ville forvente.

Der er heldigvis også ting, som ikke ændrer sig. 
Evnen til også at gøre konkurrencerne til en social 
aktivitet, hvor der kan sluttes af med lidt mundgodt. 
Hvis du lige nu sidder og er lidt lækkersulten, skal du 
vente med at nærstudere artiklerne, for der mangler ikke 
kolonariske muligheder i klubberne. 
Lækkert pyntede langborde med amerikansk culottesteg, 
alskens slags kager og præmieoverrækkelse er da en 
værdig måde at sætte punktum for en traditionel 
sommerafslutning.
Selve den kontekst vi deltager med vores hunde i er også 
meget forskelligartet. Der foregår rigtig meget ude i
klubberne, herunder opgaver med at dække et større
kræmmermarked med hundevagter og 
politihundeopvisning midt mellem veteranbiler, 
grisevæddeløb og mavedans. 

Det kan man da kalde for miljøtræning.

Jeg oplever et stort engagement i forhold til hele tiden at 
blive bedre. 
Når hundeførere ved forskellige prøvekåringer ikke består 
en øvelse og alligevel vælger at gennemfører de resterende 
øvelser som træning, vidner det i den grad om et godt 
arbejde ude i klubberne med en række medlemmer, der 
har et mål med træningen samt

motivationen og velvilligheden til kontinuerligt at 
forbedre sig.

Træningsmetoderne er også under konstant udvikling. 
Aktuelt kan man se, at der gås meget detaljeret til værks 
for at forbedre sig. 
Nogle går i dybden med specifikke udfordringer, andre 
arbejder med kortere seancer med fokus på kvalitet og 
andre igen vælger at starte baglæns for nemmere at kunne 
komme forlæns.

Det er ikke lysten, alsidigheden og kreativiteten der mang-
ler. Heller ikke det sociale samvær og det gode vejr. 

Hold kursen og rigtig god sommer.

Med venlig hilsen

Lars Bræmhøj

Kompetent engagement

Elmer Advokater

Borgergade 24B
1300, København K

www.elmer-adv.dk
+45 3367 6767

Vores store erfaring og dybe indsigt i erstatnings-
retten sikrer, at du styres sikkert gennem din sag 
og undgår faldgruber

Kombineret med forsikringsretlig ekspertise sikrer 
vi dig fuldt overblik over dit erstatningskrav

Vi er et af de advokatfi rmaer, der har ført fl est
retssager for skadelidte - med positive resultater 
til følge

Specialister i sager om

Arbejdsskade Personskade Patientskade

ement

ter
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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  
baggrund (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. (helst i bredformat)
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Leder

Ekstra info

DM på Heden 

20 Område 5

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

forsidebilledet:
skønt med en dukkert efter træning. 
hund freja. foto: pia reddig, holbæk ph

tryk
HMV-print.dk

næste blad
Udkommer September 2018

adresseændringer /
udebliVer bladet
udebliver bladet, udfyld blanketten på 
hjemmesiden, gem den og send
blanketten til hovedkassereren.
Adresseændringer, ny mail eller 
telefonnummer 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
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ordinære sektionsMøder
afholdes for henholdsvis sektion I og II 

lørdag den 29. september 2018 kl. 17.00 på
Lalandia Billund

Ellehammers Allé 3
7190 Billund

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Udvalgsformanden aflægger beretning om 
 sektionsarbejde
5. Indkomne forslag
6. Valg af udvalgsmedlemmer i henhold til 
 vedtægterne
•	 På	valg	er	Jan	Verner	Larsen	sek.	I	
 - som er villig til genvalg 
•	 På	valg	er	Jan	Lindgaard	sek.	II	
 - som er villig til genvalg
7. Valg af suppleant
•	 John	Hansen	sek.	II	-	er	villig	til	genvalg
8. Meddelelser om valg af områdeledere og
 repræsentanter
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på sektionsmøderne, skal 
indsendes til udvalgsformanden senest 3 uger før mødets 
afholdelse.

kennel naboens Meddeleler
 
Mai	Tuk	Tiramisü,	HD:	A,	AD:	0,	FP,	UHP,	PH,	SPH	
1, AK,
fødte d. 08.05.2013, 8 hvalpe (5 hanner og 3 tæver) efter 
Gråmanns	Nico,	født	d.	13.11.2013,	HD:	A,	AD:	0,	FP.	
UHP,	IPO	3,	AK.

Tiramisü er ud af et fantastisk driftsstærkt kuld, hvor 3 
kuldbrødre er tjenestehunde.

Nico	er	en	driftsstærk	han,	har	deltaget	i	flere	IPO-DM	
i, alle med fortrinligt i grp. C.

Hvalpene er avlet efter Schæferhundeklubbens og 
DKK’s avlsanbefalinger. De kan flytte hjemmefra den 
06. august, uge 32.
 
Kennel Naboens
V/	Karsten	P.	Nielsen
Vordingborgvej 461
4690 Haslev
Tlf: 2016 0069
karni@mail.dk
www.kennel-naboens.dk

PG Flowteknik Scandinavia ApS
 har 30 års opsparet erfaring 

og viden inden for �owteknik.

Rugvænget 19 C
2630 Taastrup  
Tlf.+45 7384 1230  Fax+45 7384 1280
info@pg�owteknik.dk

Frandsens Cementstøberi ApS · 
Håndværkerbakken 1-3 Sengeløse · 2630 Tåstrup · 
Tlf.: 60 66 56 36 · E-mail info@frandsencement.dk

2B VVS Teknik 
– et københavnsk VVS �rma med god service

Kontakte os på tlf.: 33 11 44 41.
Direkte nummer: Bo: 42 13 81 41.
Mail 2BVVSTeknik@2BVVSTeknik.dk

SBC-inter ApS
Håndværkerbakken 17
DK-2630 Taastrup

tlf: 4053 0366 og tlf: 2625 1766
post@sbc-inter.dkhttp://sbc-inter.dk/
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doMMer og PrograMudValget inforMerer

Lørdag d. 16. juni 2018 havde dommerinstruktørerne 
Dennis De Fries og Johnny Klærke afsluttet 
undervisningsforløbet og jeg gennemførte 
dommergodkendelse	i	Område	5	afholdt	i	Ringsted	af	
Allan	With	Petersen,	Nykøbing	F.	og	Rasmus	Sjøgren	
Hansen, Korsør.

Som prøvehunde blev anvendt Martin Bergkrantz, 
Slagelse,  og Ejvind Willaa, Østsjælland.

Tak til instruktører, prøvehunde og tillykke til de 2 nye 
dommere.
  
Axel Ahm
Dommer-	og	Programudvalget

  sJællandsMesterskabet
for unghunde

søndag den 9. sePteMber 2018

Frederiksværk	Politihundeforening	inviterer	alle	
lokalafdelinger på Sjælland, Øerne og Bornholm til at 
deltage i arrangementet, hvis formål er at finde den bed-
ste hund i Unghundeklassen, samt at give ekvipagerne 
mulighed for at få konkurrenceerfaring som forberedelse 
til deres videre færden.

Hver afdeling i områderne 5, 6 og 7 må stille med 2 
hunde i Unghundeklassen. 

Man forpligter sig til samtidig at stille med 2 dommere 
og 1 figurant til konkurrencen. 
Kniber det med at finde disse i egen afdeling, er det 
selvfølgelig tilladt at låne i andre klubber.

Tilmeldingsskemaer er sendt direkte til hver 
lokalafdeling.

Konkurrencen afholdes på

Politihundeskolen
Kildegårdsvej 1
3520 Farum

•	 Fakta	er	sendt	til	afdelingerne.	



Ph oMråde 3 byder VelkoMMen til 
danMarksMesterskabet 2018 for Politihunde i dage-
ne 28. – 30. sePteMber 2018. 

Vi glæder os til at byde alle deltagerne velkommen til 
Lalandia i Billund, hvor indkvartering og 
hovestandplads vil være.

Praktiske oPlysninger
Stævnekontoret åbner fredag den 28. sep.18 kl. 12.00 
ved Lalandias reception. 
Her vil indskrivning, udlevering af materialer og nøg-
lekode foregå. 
Af hensyn til deltagere, der har rejst langt, vil stævneteltet 
ligeledes være åben fra fredag kl. 12.00 med mulighed 
for køb af noget spiseligt, øl, vand og kaffe.
Stævneteltet vil ligeledes holde åbent lørdag aften til kl. 
24.00
Under selve stævnet vil stævnekontoret ligge i en 
feriebolig.

indkVartering
Indkvartering sker i 8 personers ferieboliger, med 4 
soverum, køkken og 2 baderum.
Som udgangspunkt indkvarteres 8 personer i boligen. 
Ønskes enkeltværelse, eller ønsker man indkvartering 
af ledsager kan de lade sig gøre mod særskilt betaling 
på 1.015,00 kr.
Der må som udgangspunkt ikke være hunde i 
ferieboligerne
Lalandias bade- og legeland er til fri afbenyttelse under 
opholdet for de som er indkvarteret i husene.

besPisning
Bespisning vil fredag og søndag foregå i sportshallen og 
lørdag i en af Lalandia’s restauranter. 
Madpakker udleveres i morgenmads restauranten.
Der vil være musik fredag og søndag.
Priser
Indkvartering på Lalandia Billund med fuld forplejning 
pr. person kr. 2.365,00

Camping	på	LEGOLAND	Holiday	Village	uden	
forplejning. Vi kan tilbyde -15% på ”dagens pris”.
 ( campingpladsen er beliggende ved indkørslen til 
Lalandia )
Forplejning under hele stævnet, uden indkvartering kr. 
1.350,00
Forplejning er ex drikkevarer, som kan købes til
 fornuftige priser.

Kammeratskabsaften fredag kr. 175,00 pr. person
Aftenspisning lørdag kr. 175,00 pr. person
Festmiddag søndag kr. 325,00 pr. person

For yderligere oplysninger og tilmeldingsblanket se vo-
res hjemmeside www.phdm2018.dk

Husk også at besøge og dele vores facebook side 
”PH	DM	2018”

Med venlig hilsen
Dansk	Politihundeforening

Område	3

Administration
Stensmosevej 24 A, 1
2620 Albertslund
Danmark

+45 69 15 74 00
info@layher.dk
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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

resultater:

Områdeturneringen	i	patruljeklassen	blev	afholdt	af	PH	
– Brovst den10. juni med Jøren Knudsen som 
konkurrenceleder.

Jøren Knudsen læser resultater op

Marianne modtager pokal for 1. pladsen

Bjarne modtager pokal for 2. pladsen

Dommere, figuranter og hundefører

Der var 6 deltagere og resultaterne blev som følger:
1. Marianne Baand / Møllers Noxi, Dronninglund 
 209,8
2.	 Bjarne	Pedersen	/	Tomba,	Brovst	 	 	
 203,8
3. Møller Christensen / Møllers Kikki, 
 Dronninglund  
 200,6
4. Henrik Andersen / Bickie, Brovst   
 191,3
5. Brian Hagerup / Møllers Ea, Aalborg  
 175,8
6.	 Peder	Dahlgaard	/	Eddy,	Dronninglund	 	
 171,9

Stort til lykke med resultaterne.

P.o.v.

ELsE maix



område 1

Vendelbo
kåring i Ph Vendelbo, sæby

Så oprandt endelig dagen for kåring af min 2 årige 
schæfertæve Team Englunds Hiba.
Ugen forinden var vi til prøvekåring, hvor Hiba blev 
godkendt med 106,7 point, så det så lovende ud. 

Kåringen blev berammet til torsdag d. 7. juni i den følgende 
uge, men pga. uforudset arbejde for kåringsmanden, måtte 
den udsættes med kort varsel til dagen efter. 
Så skulle vi (eller nok mest jeg) til at være nervøs en dag 
mere. Det var en meget varm fredag, men både hunden og 
jeg var opsatte på, at nu skulle kåringen i hus.
Der skulle kåres 2 hunde, og jeg fik lov at starte, da den 
anden hund var løbsk.
Første øvelse var lydighed. Lineføring, fri ved fod, 
halsgivning og spring som var helt ok.

Fin opmærksom Hiba i lineføring

Anne Marie og Hiba klarer springet

Dækøvelsen gik mindre godt, da Hiba efter et minut fik 
lyst til at se, hvor jeg var blevet af, så her kom et fradrag. 
Ligeledes var der fradrag i apport, da jeg måtte give 2 
ekstra kommandoer, før hunden var på plads. 

Hun fik lige lyst til et par æresrunder.

Derefter var der sporsøg, og det er sædvanligvis Hibas
favoritøvelse. Spormarken var en meget tør slået 
græsmark med gyllelugt. Vi kom igennem sporet og min 
hund fandt den afsluttende genstand, men med fradrag, 
da hun undervejs gik ud af sporet for at undersøge en 
spændende duft.

Anne Marie og Hiba på spor

Næste øvelse var rundering i skoven med fuldt point.
Afslutningen på dagen var stopøvelserne, og det gik rigtig 
fint. Der var et lille fradrag, da hun ikke var helt på plads 
efter et skridt tilbage fra figuranten.

Da resultatet var opgjort havde Hiba bestået kåringen med 
99,6 point, så det var bare dejligt. 

Kåringen var en spændende oplevelse, hvor man bare er 
i gang i 2-3 timer uden de store pauser. 
En stor portion koncentration er nødvendig for både hund 
og hundefører, og det kunne mærkes efterfølgende, da 
lettelsens træthed indfandt sig – nok mest hos mig.

 Jeg tror faktisk, at min hund var klar til samme program 
igen dagen efter, hvis hun kunne få lov.

Den varme dag sluttede på klubhusets terrasse, hvor vores 
formand sørgede for grillpølser til os.

Mvh. 

annE mariE PEdErsEn
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kåringen

Anne og Gabby i lineføring

Anne og Gabby – apportering

Anne og Gabby i bid

Anne Marie/Hiba og Anne/Gabby

Gabby er den første schæfer, som jeg har stillet til en 
PH-kåring.	Jeg	havde	aldrig	set	en	kåring	før,	og	kendte	
kun øvelserne enkeltvis – hvis man ser bort fra
	prøvekåringen	og	julekonkurrencen	i	Brovst	PH.	
Som Anne Marie også skriver, blev kåringen udsat med en 
dag. Jeg tror nu ikke Gabby bemærkede dette, det var vist 
kun mig. Da jeg om fredagen gjorde klar til at vi skulle 
afsted - læs: fandt godbidderne og så videre, da havde jeg 
en hund med totalt overskud, som tiggede om at komme 
ud og lave noget. 
Jeg havde sat mig, fordi jeg ikke ville være fremme i Sæby 
i alt for god tid, men Gabby blev ved med at komme og 
puffe til mig – ”vi skal afsted, mor”. Selve kåringen var en 
sjov, hård, lærerig og ikke mindst varm fornøjelse. 
Vores (Gabby og min) vej til kåringen må siges, at have 
været lidt lang, da vi altid fandt et eller andet, der lige skulle 
pudses af. Til vores store held har vi rigtig gode trænings 
kammerater, som har været klar med hjælp og vejledning. 
Tak til alle som har hjulpet os på så godt på vej. 

annE & TEam EngLund’s gaBBy.

dronninglund 

oMråde konkurrence for PatrulJehunde

Stort tillykke til Marianne og Møllers Noxi med 
1. pladsen ved område konkurrencen for patruljehunde i 
Brovst,	Møller	og	Møllers	Kikki	med	3.	pladsen,	og	Peder	
og Karlsens Eddy med 6. pladsen.

Marianne/Noxi, Møller/Kikki og Peder/Eddy



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

kåringskonkurrencen i Viborg 17. Juni 2018
Foto Holgerd Virenfeldt

Mona Pedersen og Gen-Chi’s Itsi (Itsi), Silkeborg Afd. 
107,8 point

Jørgen Schütter og To-Fast Øyster (Kenzo), Silkeborg  Afd. 
 105,7 point

Pia Jepsen og Jinna vom Esadera (Jinna), Herning Afd. 
104,1 point

thisted
VelkoMMen til neMo

af CharLoTTE frosT

Som flere ved har vi, siden Bisters aflivning i august sidste 
år, ledt efter en legekammerat til prinsesse Isla.
Og	rent	tilfældigt	faldt	snakken	på	dette	emne	en	dag,	vi	
var	hos	Jean	–	ABC	Hundeudstyr.	Og	lige	ud	af	det	blå	
dukkede Nemo op. En omplacering, som Jean havde fået 
hjem og han passer som fod i hose hjemme hos os. 
Nemo har samme mor som Isla, men er heldigvis knapt 
så hys som Isla ;0) og er en utrolig sød, rar, nem og kærlig 
hund.	Og	så	har	han	samme	far	som	John	og	Ingers	hunde	
i klubben – så vi har to helbrødre og tre halvbrødre i 
klubben og to halvsøskende. Det er da lidt sjovt.
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Nemo er faldet rigtig godt til og har lært, at hestefolden og 
hesteskuret er forbudt område. Han jagter ikke hønsene og 
ænderne hilser han pænt på. Den eneste store udfordring 
har været vores store hankat Goliath, som Nemo i starten 
var absolut meget usikker på. 
Han turde faktisk ikke gå forbi katten og en dag var han 
ved at hoppe gennem en glasrude i udestuen, da han 
pludselig opdagede, at Goliath helt ubemærket havde sat 
sig lige ved siden af ham. Nu har Nemo fundet ud af, at 
Goliath ikke gør ham noget og vil gerne snakke med ham, 
men man kan også godt lige at jagte Goliath 
”bare en lille smule” ;0)

Skønne Nemo og prinsesse Isla hygger

Nemo er lige godt 12 mdr. og har lært mange ting, men der 
er en indkøringsfase med alting og vi tager det helt stille og 
roligt. Vi udfordrede dog skæbnen og meddelte Holgerd, 
at vi godt kunne bistå opvisningstruppen til dyrskuet i 
både Thisted og Løgstør hhv. den 9. juni og 16. juni. 
Og	det	gik	da	også	super	fint,	omend	den	lille	Nemo	kunne	
gå helt i selvsving, når han kunne høre de andre hunde var 
i gang med fremadsendelser og halsgivning. 

Nemo til dyrskue i Thisted

Og	som	det	festlige	indslag	gjorde	han	det	helt	sublimt	i	
Løgstør, da han i sin ivrighed mistede grebet i styret og 
tog en ordentligt rulletur i græsset foran publikum og helt 
mistede orienteringen et kort øjeblik. Han er uden tvivl en 
lille charmetrold med sine ”fluffyøre” og et super dejligt 
væsen. Mange var også henne for at mærke, om han nu 
også er så blød, som han ser ud til ……og JA – det er han.

Så vi er alle glade for, at lille Nemo fandt hjem til os og vi 
kan slet ikke undvære ham, selvom vi kun har haft ham 
siden slutningen af april.

en eftersøgning oVer eVne?

af CharLoTTE frosT

Ja, det kan man måske godt sige oven på Islas og mit 
resultat til kåringskonkurrencen i Viborg den 17. juni, men 
en af den meget varme og tørre dage i maj, fik vi stillet en 
noget umulig opgave af en af mine kolleger. 
Under en temadag med tilhørende vandretur i den 
knastørre skov med vore naturvejledere, havde han tabt 
nøglen til et af vores publikumshuse kaldet Knasten. 

Han vidste jo, at vi før har været ude for at finde nøgler, 
mobiltelefoner m.v. og spurgte dagen efter tabet, om vi 
evt. kunne finde nøglen. Jeg lovede at gøre forsøget den 
efterfølgende dag – altså mere end 24 timer efter at nøglen 
var tabt.

Gruppen af naturvejledere bestod af 9 personer, som dels 
havde opholdt sig på pladsen omkring huset og dels været 
med på vandreturen i skoven, som strakte sig over 1,5 
km, men hvor man havde vandret på kryds og tværs i 
bevoksningerne for at se på forskellige kulturminder, så 
som bygningstomter, diger, gravhøje og plantehuller. 

Men vi gik frisk til opgaven og jeg havde fået en go’
 beskrivelse af bevægelsesmønsteret og vekslede mellem 
feltsøg og spor/rundering – man må jo improvisere lidt, når 
der ikke er et eksakt spor at gå efter. Underlaget vekslede 
fra tæt bevoksning med lidt fugtighed i skovbunden til 
meget anvendte publikumsstier og til den helt tørre 
skovbund uden en eneste dråbe fugtighed. Jeg besluttede 
på et tidspunkt kun at gå på selv ruten/stien og 
efterfølgende afsøge de områder, hvor der var gjort holdt 
og hvor man ligesom havde gået rundt mellem hinanden.

Der var ingen respons fra Isla på hele ruten, kun lidt
 signaler om fært  på de steder, hvor der var lidt fugtighed 
i jordbunden, men ikke nogen tydelige tegn. 
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Og	efterhånden	som	vi	arbejdede	os	frem	gennem	de	tørre	
partier dalede håbet og signalerne fra Isla bliver mindre 
og mindre, men man skal aldrig give op……
På	vej	tilbage	besluttede	jeg	mig	for	et	feltsøg	i	de	gamle	
plantehuller – et område på 50x100 meter i knastør 
bøgebevoksning med gennemsnitlig 20 cm visne og tørre 
blade øverst og INGEN fugt overhovedet og for det ikke 
skal være løgn, så var nøgleringen lavet af træ – knastørt 
og samme farve som tørre bøgeblade! Men pludselig, da 
jeg egentligt havde opgivet, så samlede Isla nøglen op af de 
visne blade og hold da op, hvor kan man da bare blive helt 
vildt glad for det pelsede lille kræ, der står der og logrede 
med halen og venter på at få sin bold ;0)
Så det blev job well done!! og ikke mindst, så var der nogle 
kolleger som var noget imponeret ;0)

Isla med nøglen (beklager kvalitet af billedet 
– taget med tusse gammel mobiltelefon)

afslutning lydighedshold forår 

af CharLoTTE frosT

Afslutningen af forårets lydighedshold blev noget forsinket 
grundet at vi løb ind i helligdage, fællestræningsweekend 
og afholdelse af oprykningskonkurrence i patruljeklassen 
samt generel mangel på ledige dage. 
Så endelig søndag den 13. maj blev det tid. Alle kursister 
ønskede af gå til bedømmelse og det blev meget tæt løb. 
Bedømmelsen omfattede de øvelser, vi har trænet i 
kursusforløbet herunder opstart sporsøg, indkaldelse, 
fremsendelse på godbidsdåse, forskellige 
balance/kordinationsøvelser, afdækning, spring og 
lineføring. Inger og Fasra løb med førstepladsen, skarpt 
forfulgt	af	Gitte	og	Oscar	på	andenpladsen	og	Marie	og	
Thor nuppede tredjepladsen. Desværre har vi ingen 
billeder	af	Gitte	og	Oscar	med	pokalen,	men	til	gengæld	
fotos af deres flotte præstation til dyrskuet i Thisted. 
Det	skal	i	den	forbindelse	nævnes	at	Oscar	er	Gittes	først	
hund og at vi venter os rigtig meget af den allerede nu 
dygtige ekvipage ;0)

Gitte og Oscar til dyreskuet i Thisted

Inger og Fasra med pokalen for 1. pladsen

Marie og Thor med pokalen for 3. pladsen

Hele holdet – dog uden Gitte og Oscar.
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randers
hValPeholdet randers Ph

af rikkE BoruP rasmussEn

Måske skal jeg starte med at fortælle, hvorfor jeg 
overhovedet har stiftet bekendtskab med 
Randers	 Politihundeforening.	 Jeg	 elsker	 hunde	 og	 har	
gjort	det	hele	mit	liv.	På	trods	af	alle	mulige	allergier	i	den	
nærmeste familie er det nu omsider lykkedes min familie 
og jeg at blive hundeejere. 
Jeg bilder mig på dette tidspunkt ind, at jeg ved et par ting 
om hunde og træning heraf.  Jeg bliver dog klogere senere 
hen og jeg tænker faktisk, at det er heldigt for både hund 
og fører, at jeg mere eller mindre tilfældigt falder over en 
reklame	på	Facebook	for	opstart	af	hvalpehold	hos	RPH.	
Inden opstart på hvalpehold er der inviteret til infomøde. 
På	trods	af	min	selvsikkerhed	ved	indkøb	af	hund	er	jeg	
nu enormt spændt på opstart og usikker på, om jeg er 
landet det rigtige sted. 
Det hører måske med til forklaringen, at jeg netop på 
grund af de tidligere nævnte udfordringer med allergier 
har købt mig en hund, som måske ikke så ofte forbindes 
med politihundeforeningen. 
Han er en gyldenbrun goldendoodle – et mix af puddel 
og golden retriever. 
For nogen vil det lyde som et gadekryds, for andre vil det 
lyde som en designerhund. 
For os som familie er han en drøm, som blev til virkelighed 
og vores tro væbner lystrer det danske navn ”Jensen”.
Lystrer er måske egentligt så meget sagt – men det gør 
han helt sikkert, når vi har været igennem lydighedsholdet 
også. 
Men tilbage til infomødet – alle der skal starte op på 
hvalpehold eller lydighedshold er samlet i klubhuset i 
Randers.	Mine	bekymringer	og	usikkerhed	omkring	stedet	
bliver bragt til skamme i løbet af meget kort tid. 
Jeg blev først og fremmest mødt af mennesker, som 
emmede af engagement og stærke kompetencer. 
Da jeg går hjem fra mødet, er jeg ikke i tvivl om, at jeg har 
fundet det rigtig sted i forhold til niveauet på 
træningen. Men hvad nu med den hund jeg har med, 
passer han også ind? 
Jeg konfererer kort med en træner på hvalpeholdet, som 
forsikrer mig om, at der er plads til alle slags hunde i 
foreningen. Jeg har ro i maven og beslutter mig for at 
springe ud i det. 
Jeg vil ikke trætte Jer med, alle de øvelser, vi laver på 
hvalpeholdet, for dem kender de fleste af Jer sikkert godt. 
Jeg vil dog rigtig gerne fortælle Jer, hvad JEG lærte og hele 
essensen	af	min	oplevelse	med	RPH.

Jeg har for eksempel udvidet mit ordforråd med ord som 
rundering	og	figurant.	Og	når	man	i	 foreningen	aftaler	
at mødes i skoven, så er det ikke med rødternet dug og 
hvide servietter.
Lad os også bare sige, at kontaktøvelserne er blevet en hel 
fast bestanddel i familien. 
Vigtigst af alt har jeg lært, at det oftest slet ikke handler 
om hunden – men om hundeføreren. Jeg har ikke tal på de 
gange, hvor en MEGET tålmodig træner fortæller og viser 
mig,	hvad	JEG	kan	gøre	anderledes.	Og	hunden	reagerer	
prompte på min ændrede adfærd. 

Jeg	er	IMPONERET,	og	det	ikke	kun	over	min	hund,	men	
over hvor dygtige hundetrænerne er til at læse såvel hunde 
som hundeførere. 

Det var enormt lærerigt og en fornøjelse at deltage på 
hvalpeholdet og jeg glæder mig om nogen til at begynde 
på lydighedsholdet efter sommerferien.

Hvalpeholdet set med Jensens øjne

Jeg er klar til træning

Skal du også på bytur?
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- Nej, hvad sker der??

Synes du også det er noget mærkelig træning??

Jeg kan ikke nå op på den kugle!

Pyha - endelig træningsbanen igen!

Mor synes du ikke jeg sidder pænt?

oPVisningtruPPen i oMråde 2 På landbrugsMessen På 
gl. estruP

af LEnE ThomsEn

Opvisningstruppen	i	Område	2	deltog,	tror	jeg	for	5.	gang	
på Landbrugsmessen på Gl. Estrup.
Med os på Landbrugsmessen havde vi igen i år 
Hovedforeningens Stand, hvor de besøgende kan få
informationer	om	Dansk	Politihundeforening.

Fredag aften er vi tre der mødes, Holgerd fra Viborg, Lone 
fra	Randers	og	jeg	(Lene	fra	Grenå),	så	vi	kunne	få	sat	
vores stand op, så vi er klar til lørdag morgen, hvor vi skal 
bemande	standen	og	lave	opvisning	i	Store	Ring.
Folk begynder så småt at indfinde sig lørdag morgen ved 
9-tiden, alle lidt spændte, selvom de fleste har prøvet det 
før.
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Der bliver øvet både med og uden hund, det er altid under 
stor morskab at øve uden hund, og de publikummer der 
kigger på, får sig nogle gode grin.
Så kommer hundene med og så bliver det lidt mere 
alvorligt, og der kommer mere koncentration på. 

Det er rigtig meget varmt, så inden opvisningen i store ring, 
skal hundene lige slappe lidt af, så de har energi til arbejdet.

Så skal vi ind i ringen, og der er lidt sommerfugle i maven, 
især på de hundeførere, der ikke har været med før.

Da der selvfølgelig har været nogle køer i ringen, før vi 
kommer, og de ikke ligesom vi samler op efter sig selv (tror 
også at de ville kræve lidt mere kapacitet end en 
almindelig hundepruttepose), er der nogle af hundene, der 
har svært ved at stå for de dejlige og velsmagende kokasser, 
og hundeførerne har lidt problemer også, da det hurtigt 
bliver klart for nogle af dem, at sådanne kokasser er 
pokkers glatte at træde i.

Vi starter altid med fælles indmarch og præsentation af 
hunde og hundefører. Så har vi lineføring, halsgivning og 
afdækning. Derefter viser vi, hvordan vi laver opstart på 
kontakt øvelse, og Holgerd speaker om, hvordan vi 
arbejder med hundene.

Derefter går vi over til at vise momenter af vores program, 
og igen tegner og speaker Holgerd om, hvad det er der 
foregår på banen, og sørger for at folk kommer ind i den 
rigtige rækkefølge.

Efter ca. en halv times opvisning, er det tid at takke af, og 
det	gør	vi	på	ægte	PH	manér	med	fælles	halsgivning,	og	så	
er der mulighed for, at publikum kan få lov at snakke med 
hundene	og	hundefører,	nede	ved	vores	flotte	PH	stand.

Der er altid mange, der kommer ned og gerne vil både 
snakke med os, om hvordan vi træner hundene, og hvor 
de	kan	lære	dette.	Det	er	en	fantastisk	god	PR	for	vores	
forening. Der er også rigtig mange, der gerne vil klappe 
og fotografers med en “rigtig politihund” og det er der 
selvfølgelig også mulighed for.

Vi får også nye medlemmer, når vi sådan er af sted, i 
skrivende stund, har det denne gang resulteret i 2 
bekræftede	indmeldte	i	Randers	PH,	og	5	mulige	til
lydighedshold og hvalpehold i Grenå. 
Hvad det har givet af ikke målbart, i forhold til
 medlemmer eller kursister vides ikke!

Det er så bare lidt af det, der sker på sådan en 
Landbrugsmesse, og ja det skal da også lige siges, at 

Holgerd også blev interviewet til ITV Østjylland, og de 
fik også filmet Lone og Cille, inden vi takkede af for den 
første dag. Dernæst fandt vi ud til Auning Camping, hvor 
vi var nogle stykker, der havde lejet en Campingvogn, og 
så skulle den nyindkøbte gas grill fra Netto indvies.

Søndag ser nogenlunde ud som lørdag, men både hunde, 
hundefører og hjælpere er en anelse mere brugte. 

Alt i alt en fantastisk god og vellykket weekend for alle, 
og hundene er blevet miljøtrænet og socialiseret med både 
børn, køer, kaniner, høns og mange andre forskellige dyr.

Fotografen var med hele vejen:

Peter E. Jensen og Vindelsbo’s Quinnie underopvisningen i
 Store Ring lørdag.

Peter E. Jensen og Jyderotten 
Alpha (Alpha) hygger under 

træning på Gl. Estrup.
I baggrunden ses Malene

 Dolleris Andersen og Balou.V

Peter E. Jensen og Jyderotten 
Alpha (Alpha) går lineføring 
under træning på Gl. Estrup.
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Malene Dolleris Andersen og Balou & Bo Johansen og 

Kongeskovens Wisti (Cody) foran 
Dansk Politihundeforenings Stand 

Bo Johansen og Kongeskovens Wisti (Cody) træner på 
Landbrugsmessen, Gl. Estrup

Kongeskovens Wisti (Cody) 
hilser meget pænt på en af debesøgende !

Et ægtepar er meget betaget af Kongeskovens Wisti (Cody)

Der er miljøtræning, mens der 
bliver trænet afdækning på 

Gl. Estrup

Lone Rosengren og Crympe 
Cille (Cille) viser ”Zig-Zag” til 

opvisningen i Store Ring

Crympe Cille (Cille) har fundet 
Figurant Mads Holm til Opvis-
ningen på Landbrugsmessen.

Træning af fremadsendelse, 
Figurant Mads Holm & Yzma 
og Helga Raahauge Hansen
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Jysk Mesterskab 9. sePteMber

Tilmelding senest lørdag den 4. august

Se	annoncen	i	Politihunden	nr.	6

Malene Dolleris Andersen og 
Balou træner afdækning, i 

baggrunden ses Kongeskovens 
Wisti (Cody) og Bo Johansen.

Dansk Politihundeforenings 
Flag flagrer flot til 

Landsbrugsmessen på
 Gl. Estrup !

Du har produktet  
 ... Vi har løsningen

Nemco er eksklusiv leverandør for førende 

internationale producenter. Vi leverer løsninger 

til fødevareindustrien - maskiner, teknisk udstyr, 

folie, krympeposer og service. 

Ingen opgave er for stor eller for lille. Vi 

leverer alt fra enkeltstående maskiner til hele 

produktionslinjer - uanset om kunden er en 

stor eller mindre producent.

Du kan regne med Nemco fra rådgivning til 

levering, opstilling, indkøring og efterfølgende 

service. 

Løsninger til fødevareindustrien

Nemco Machinery A/S
Lyngager 13  |  DK-2605 Brøndby

Telefon: 4345 6000
www.nemco.dk
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Område 3
Områdeledere

SeK. I
Jesper Steffensen
Tlf.
steffensen99@gmail.com

SeK. II
Egon H Bak
Sundsvallgade 10, 6400 Sønderborg
Egonbak@stofanet.dk
Tlf. 40 76 27 67

Områderedaktør - Trine m. Jørgensen
politihundenomraade3@gmail.com

hadersleV afdeling
Vidensdeling

Den 23. juni startede Eline og Charlotte træningsaftenen 
med at fortælle om nogle de kurser de have været på i 
bl.a. klikker træning. Eline stillede op med hund og viste 
praktiske øvelser. Charlotte forklarede de øvrige
 medlemmer, hvad det var Eline gjorde sammen med Alvin 
og hvorfor. 
Alle syntes at de var super spændende at høre om og nogle 
af medlemmerne vil helt sikkert prøve det af på egen hund.

steMnings billeder fra en træningsaften

For at træne kontaktøvelser startes hver officiel 
træningsdag indenfor 4 pinde som er sat op. 

HF går med sin hund, på kryds og tværs inde i ”kassen” 
og sørger for at holde kontakten med hunden.

Det viser sig i løbet at få gange at alle får meget mere 
kontakt med sin hund, hvilket som regel smitter af på 
træningen.
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PlænekliPPer

Selv om regnen lader vente på sig gælder det om at 
plæneklipperen er klar når græsset skal slås igen. 

Her er Lars og Jacob i gang med at skifte knive. Venlig Hilsen

Haderslev	PH

PEr skyTT LarsEn
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Områdeledere
SeK. I
Mads Skorup Christensen
Koldemosevej 37, 4180 Sorø
Tlf. 22 88 51 33 - mads.skorup@gmail.com

SeK. II
Jytte Vognsvend
Tlf. 22 16 82 43  jytte@vognsvend.dk

Områderedaktør: 
Tina Kværnø, Tlf.20458022 redaktoer@dan-
skpolitihundeforening.dk
www.ph-omraade5.dk

næstVed afdeling

Når skoven fældes kommer der nye ideer
Den vanlige søndags rundering i skoven ved Fællesejevej, 
bød på ny inspiration til en død genstand. Jytte lagde en 
bane til unghunde/patruljehundene. Da hun så, at nogen 
havde sat to stykker træstammer op på en stub, så måtte 
den da bruges til en død genstand. Så der blev klappet 
godt på træstykkerne. Alle hunde fik fært, men langt fra 
alle ville give hals. Der var jo ikke ”noget at se” = der er 
ikke noget af gø af. 
Ideen er hermed givet videre.

Dusty har fundet genstanden og givet hals.

bidfigurant kursus 
D.	26.	maj	lagde	Næstved	PH	klubhus	til,	til	bidfigurant	
kursus arrangeret af hovedbestyrelsen. 
Torben	Alrik	og	Torben	Pedersen	fra	område	6	var	
instruktører på dagen og der var mødt 7 øvelse 11 
figuranter op, der skulle træne modtagelsesteknik og
godkendes. Ud over de fremmødte instruktører og 
figuranter var der også mødt hundefører og tilskuere op. 

Det var en rigtig god dag. Som i kan se på billederne så blev 
der hygget, trænet og til sidst godkendt 6 ud af 7 figuranter.
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nykøbing afdeling
døllefJelde Musse
Døllefjelde Musse marked er noget som de fleste nok har 
hørt om eller kender. 
Det er et stort kræmmermarked med kræmmere, 
erhvervs-stande, tivoli, spisesteder og masser af 
underholdning, aktiviteter og koncerter.

Nykøbing	Politihundeforening	var	i	år	blevet	spurgt	om	
at dække hele markedet med hundevagter. 
Dette sagde vi ja tak til, og et stort koordineringsarbejde 
gik i gang. Hver aften og nat var vi ca. 18 hundeførere til 
at dække markedets mange områder. 
Opgaven	bestod	i	at	rundere	rundt	på	området,	passe	på	
musikanlægget på den store scene, sørge for at ingen kom 
ind i det store kræmmertelt og passe depotet med øl, vand 
og spiritus.
Vores vagter gik fra kl. 20 til kl. 8, så for en del af HF’erne 
blev det til nogle lange vagter med en masse kilometer i 
benene.
Alle runderinger rundt på pladsen foregik minimum 
2 sammen og med minimum 1 hund.
Det var en super god oplevelse for alle vores hunde, som 
i den grad fik miljøtræning.

Vi	 i	 Nykøbing	 Politihundeforening	 er	 rigtig	 glade	 for	
denne opgave, som giver HF’erne nogle sjove oplevelser 
og et tættere sammenhold, det giver en masse miljøtræning 
til vores hunde og sidst men ikke mindst giver det også 
lidt penge til vores forening.

Tina LorEnTzEn

Vores oversigtkort over Døllefjelde

Et kort hvil i vores forplejningstelt

Uden mad og drikke duer vi ikke til noget

Kræmmerteltet bevogtes
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Så bliver der patruljeret rundt omkring boderne

Klokken er 04 og det er ved at blive lyst

Tyvene forsvandt da de så Håkon

Lille Urban er med til at holde 
tyvene væk fra kræmmerteltet

Django og Anders har det 
store overblik

Mor Edel søger for at Robert 
ikke kommer til at sulte

Glade Hundeførere selvom det 
er sent på natten

En trailer er brudt op, men 
Håkon jagede tyvene væk 
uden de fik noget med sig

Kend den på Knækket
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Vi har også styr på toiletterne

Niels og Arthur holder øje hver sin vej

“Ung hund ude på ballade
Møller´s Wild Tøsen ved godt hvad hun vil have. 

Selvom hun kun er 9 uger kan hun godt handle på egen pote.”

Vordingborg afdeling

70 års Jubilar
Dan	Devantier	fra	Vordingborg	PH	holdt	70	års	jubilæum	
i juni måned. 
Jeg håber jeg kan bringe en større artikel om jubilaren 
i næste nummer. I skal ikke snydes for et billed fra den 
festlige dag som Jytte Vognsvend har taget. 

Mange ville ønske Dan tillykke på 70 år i 
Dansk	Politihundeforening

Anthon har overblikket mens 
han passer på musikanlægget

Møller’s Wild Tøsen Hov far! Kommer du for at 
betale?

Et runderingshold på vej ud i 
natten
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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

lydighedstræning forår 2018

af maria koLdEnBorg (skovBo)

foTograf: karEn oLsEn (skovBo)

Så er forårssæsonen på lydighedsholdene i Skovbo 
afdelingen veloverstået. Vi har haft cirka 35 kursister, 
fordelt på 3 hold. 2 hold i Bjæverskov og 2 hold i Hårlev.
 Der har på hvert hold været tilknyttet 2 instruktører. 
I år har vi haft Karsten Staanum og Lisbeth Cornelius på 
det ene hold for store hunde over 5 måneder i Bjæverskov. 

Asger	Olsen,	Thomas	Larsen	og	u.t.	på	holdene	i	Hårlev,	
fordelt på 1 hvalpehold og et hold for store hunde. Karen 
Olsen	og	Camilla	Mønster	på	holdet	for	hvalpe	og	små	
hundetyper i Bjæverskov. Det var Camillas første ”tjans” 
som instruktør, og det var dejligt at opleve stort gå på 
mod, og en masse ideer til træningen.
Vi havde i denne sæson forsøgt med muligheden for 
forhåndstilmelding, hvilket mange kursister benyttede sig 
af, og gav os et overblik over hvor mange kursister vi kunne 
forvente på de enkelte hold.
Forud for træningsstart afholdte alle instruktører og 
repræsentanter fra bestyrelsen et møde, og lavede aftaler 
om rammerne for sæsonen. Det var en god måde at komme 
i gang på.

Midt i sæsonen mødtes vi igen, for at planlægge vores 
traditionsrige afsluttende diplomprøve, som blev afholdt 
i	klubben	d.	2/6-18.	På	dette	møde,	også	godt	bakket	op	
af bestyrelsen, samt vores dommerteam, som denne gang 
bestod af Mogens Fruergaard og Torben Alrik. 
Derudover Annitha Munkholm, som tilbød at passe
kantinen på dagen for afslutningen.

Vi drøftede også hvordan det gik med træningen på de 
forskellige hold. Det var sjovt at høre, hvordan de 
forskellige greb opgaven an.
Vi havde i starten af sæsonen også drøftet muligheden for 
et nyt tiltag, et lille ekstra input for kursisterne, 
sportræning. 
Vi forsøgte at introducere det i et små, med de 
forudsætningerne, som den enkelte kursist, og ikke mindst 
hundetype kom med. Det blev taget vel imod. 
Det ene hold havde også en ekstra træning, hvor man 
kunne komme, og der vil blive gået i dybden med en 
specifik udfordring, som hundeføreren havde brug for der 
blevet taget hånd om. 
Dette blev også taget vel imod.
Vi har tidligere haft tradition for at tilbyde foredrag med 
hundefører Søren Bjæverskov, samt en tur i Tåstrup 
hundesvømning v/Kennel Amager, udover 10 
træningslektioner, men da dette ikke kunne lade sig gøre 
denne gang, måtte vi prøve at tænke alternativt.
Afslutningen d. 2/6-18 startede godt med skønt vejr og 
fælles morgenmad, for både kursister, instruktører, 
dommere mv. 
Der var 9 deltagende kursister, som noget spændte stillede 
op til den afsluttende diplomprøve.
 Der blev konkurreret i disciplinerne lineføring, 
afdækning, indkald, slalom og fri ved fod/apportering, 
sidstnævnte disciplin var valgfri.
Det var en meget varm formiddag, hvilket man tydeligt 
kunne mærke på hundene, men alle gennemførte.

I år vandt Katja med sin hund Louie, som er en dansk 
svensk gårdhund. Louie har været med 6 gange på vores 
lydighedshold. Det var første gang Louie og Katja vandt. 
Det	var	en	meget	stolt	og	glad	vinder.	På	2.	pladsen	kom	
en lille Berner Sennen hvalp Selma på 5 måneder og 
hundefører	Christina.	På	3.	pladsen	kom	en	schæferhund.
Det var en god dag med god stemning.
Og	sådan	sluttede	forårssæsonen	2018.

En kæmpe tak skal lyde til mine gode klubkammerater i 
Skovbo	PH,	som	har	løftet	denne	opgave	med	
lydighedsholdene så vores kursister har opnået det de 
gerne ville med deres hunde. 

Uden dette engagement og velvillighed som er vist, ville 
vi ikke have mulighed for at tilbyde lydighedstræning, og 
derved også sikre en 
indtjening til Foreningen, samt nye medlemmer, som vi 
alle i klubben har glæde af.
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De to dommere, Mogens Fruergaard og Torben Alrik, kommer 
med deres bedømmelse

Lineføring
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Dagens deltagende ekvipager

Maria Koldenborg overrækker pokal for første pladsen
 til dagens vinder

De to hundeførere som kom i pokalrækken

PrøVekåring i skoVbo

af LinE hoLm hELs(skovBo)

foTograf: LinE hoLm hELs(skovBo)

Onsdag	d.	6	juni	blev	der	afholdt	prøvekåring	i	Skovbo,	
hvor 3 håbefulde hundeførere stillede op. 
Dertil mødte der en del tilskuere op til at støtte op om 
ekvipagerne. 
Vi startede i skoven, og fortsatte derfra videre ud på 
spormarken, og sluttede af i klubben med lydighed og bid. 
Hundeførerne fik først at vide til slut om de havde bestået 
alle øvelserne. For selvom de måske dumpede i skoven eller 
på marken, er resten af øvelserne god konkurrencetræning 
for hundeførerne. Så selvom man måske ikke bestod, var 
denne dag god til at få træning i konkurrencesituationer, 
og hvad man må og ikke må i sådanne situationer. 
Dagen sluttede godt for 2 af hundeførerne.  
David	Woodfield	og	Heitah´s	Holly	samt	Carsten	Persson	
og Amager´s Zaco bestod på dagen, og kunne derfor se 
frem til at møde kåringsmanden. 
Jørgen	Liebst-Olsen	med	Rolex	Dyas	Poland	bestod	ikke	
øvelse 8 og 9 (rundering og stop af stokbevæbnet person). 
Ugen efter, fredag d. 15. juni, kom Carl Hulgaard forbi 
klubben til kåring. 
Desværre forløb dagen ikke helt som planlagt, da begge 
hunde dumpede på øvelse 9 og 10 (stop af stokkebevæbnet 
person og stop af pistolbevæbnet person). 
Udover resultaterne var det en flot og solrig dag, hvor der 
endnu en gang var mødt mange tilskuere op. 

Carsten Persson og Amager´s Zaco på øvelse 9 til prøvekåringen
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De mange tilskuere ventede spændt på hvordan hundeførerne 
klarede runderingen til prøvekåringen

Carsten og Zaco på spor

David og Holly på spor

Rækken af biler var lang, da der kom mange og heppede på de 
to hundeførere til kåringen

soMMerafslutning i skoVbo

af LinE hoLm hELs(skovBo)

foTograf: karEn oLsEn(skovBo)

Traditionen tro, blev der afholdt sommerafslutning i 
Skovbo lørdag d. 16. juni. Dagen startede med 
sommerkonkurrencen, hvor vi alle mødte kl. 9 til 
morgenmad. De tilmeldte blev inddelt i kårede og ukårede. 
Alle de kårede, unghunde, patrulje, kriminal- og 
vinderhunde kæmper mod hinanden i l
ydighedsøvelserne samt øvelse 11. 
De ukårede konkurrer ligeledes i lydighedsøvelser og 
øvelse 9 (kåringsprogrammet). 
Efter morgenmad trak vi alle lod om startnumrene. 
Der var 7 kårede hunde, og 4 ukårede. 

Alle fik en bid mad inden dagens konkurrence startede

Alle startede med at komme igennem lydigheden, 
hvorefter man kom ind igen til bid efterfølgende. 
Efter lydigheden og biddene fulgte en sprint, hvor hundene 
hver i sær skulle tilbagelægge en strækning på ca. 75 m. 
(samme afstand som i øvelse 11). 
Hundeføreren skulle dække hunden af i den ene ende af 
banen, hvor Finn Benny stod som den ene dommer. 
Derefter gik hundeføreren de 75 m., og henover målstegen, 
hvor den anden dommer Sten Holst-Christensen, stod klar 
med stopuret når hundene passerede. 
Hundeføreren må gøre alt for at tilkalde hunden. 
Stå med at bideærme, en bold eller blive ved med at kalde 
på hunden.  En førsteplads i sprinten hos de kårede gav 7 
point, en andenplads 6 point og så femdeles pointene ved 
at gange med koefficienten 0,33, og derefter lægge det til 
det opnåede resultat for øvelserne 1-6+11. 
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I sprinten løb de ukårede og kårede mod hinanden. 
Sprinten gav følgende resultat:

Nr.	1:	Helene	Høyer	og	Rothmanns	Joey	(Border	Collie)		
 med 6,85 sek.
Nr. 2: Christian Mønster og Amager´s Batman (Schæfer)  
 med 6,86 sek.
Nr. 3: Keld Andersen og Asser von Lahnblick (Schæfer)  
 med 7,00 sek.
Nr. 4: Line Holm Hels og Amager´s Qvalli (Schæfer)  
 med 7,22 sek. 
Nr. 5: Erik Goth-Eriksen og Nessebergs Vi-to (Schæfer)  
 med 8,03 sek.
Nr.	5:	Camilla	Mønster	og	Abbi	(Rottweiler)	 	
  med 8,03 sek.
Nr.	7:	Carsten	Persson	og	Amager´s	Zaco	(Schæfer)		
 med 8,22 sek.
Nr. 8: Karsten Staanum og Nixon von der Burgstätte ( 
 Dobermann) med 8,31 sek.
Nr.	9:	David	Woodfield	og	Heitah´s	Holly	(Rottweiler)		
 med 8,32 sek.
Nr.	10:	Karen	Olsen	og	Kakesttos	Freya	(Rottweiler)	
  med 8,63 sek.
Nr. 11: Jens Andreasen og Amager´s Helga (Schæfer)  
 med 9,16 sek.
Efter sprinten gik dommerne op for at regne det samlede 
resultat ud for øvelse 1-6+11 og sprinten. 
I mellemtiden blev bordene under halvtaget lavet op til et 
stort langbord til aftenens fest. 
Annitha havde lavet 6 flotte buketter med blomster fra 
haven, og Karsten sørgede for de stod helt lige på bordet, 
så der var ikke en finger at sætte på aftenens set up.
 
Dommerne kom herefter tilbage og afslørede dagens 
samlende resultat.

resultatet for de ukårede:
Vinder: Erik Goth-Eriksen og Nessebergs Vi-to
Nr. 2: David Woodfield og Heitah´s Holly
Nr. 3: Christian Mønster og Amager´s Batman
Nr.	4:	Carsten	Persson	og	Amager´s	Zaco

resultatet for de kårede:
Vinder: Jens Andreasen og Amager´s Helga
Nr. 2: Line Holm Hels og Amager´s Qvalli
Nr.	3:	Helene	Høyer	og	Rothmanns	Joey
Nr. 4: Camilla Johansson og Abbi
Nr.	5:	Karen	Olsen	og	Kakesttos	Freya
Nr. 6: Karsten Staanum og Nixon von der Burgstätte
Nr. 7: Keld Andersen og Asser vom Lahnblick

Helene og Joey i færd med apportering

Keld og Asser

Jens og Helga på cykeløvelsen Keld og Asser i gang med 
apportering

Karsten og Nixon David og Holly
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Karen og Freya

Line og Qvalli(Luna)

Erik og Vi-to

Carsten og Zaco

Line og Qvalli(Luna)

Camilla og Abbi Erik og Vi-to

Christian og Batman

Jens og Helga
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Vi drog alle hjemad, og mødtes derefter igen i klubben kl. 
18 til sommerfesten. Der var 30 tilmeldte, som var mødt 
op til det arrangement som festudvalget havde sat op. 
Der var blevet lavet flere forskellige slags salater til Torben 
Alriks amerikanske culottesteg. 
Til maden blev der sponsoreret vin af Kennel Amager. 
Efter maden kom desserten på bordet med flere 
forskellige slags kager, the og kaffe og dertil cognac og 
Baileys. Vinderne blev også hyldet endnu en gang ved 
præmieoverrækkelse.  

træningsweekend i birkerød Ph d. 16-17. Juni

af BirgiTTE hEmmingsEn(BirkErød)

Friske hundeførere, inspirerende instruktører og ivrige 
hunde.	Overskyet,	knap	så	varmt	=	perfekt	træningsvejr.	
Hvad mere kan man forlange en sommer weekend i juni?
Lørdag stod den på spor- og bidetræning. 
Efter en god morgenmad i klubhuset delte vi os på de to 
poster.
Jan indførte os i spor disciplinens mysterier, som jo slet 
ikke er så mystisk, hvis blot man husker på en af 
træningens læresætninger: ”Keep it simple.
Vi fik inspiration, gode råd og tips. 
Helt sikkert noget at arbejde videre på, og som kan hjælpe 
os videre og forbedre vores sporfærdigheder.

På	bide-pladsen	blev	der	gået	til	den.	
Hund og hundefører blev holdt til ilden af vores faste 
bide-instruktør, Thomas. 
Bidestyr, ærme, skind - den enkelte hund med fører blev 
udfordret med hensyntagen til den enkeltes niveau. 

De fleste hunde havde en fest.

Selvom	man	træner	hund	i	PH,	kan	man	jo	godt	lære	af	
andre hundeinteresser og metoder. 

Rolf	Andersen,	mangeårig	jagthunde	instruktør,	var	
indbudt til at give et lille foredrag. Trods vidt forskellige 
interesser kunne vi konstatere, at grundlæggende
 færdigheder indenfor kontakt og lydighed langt hen ad 
vejen er ens. Vi blev blandt andet introduceret til 
Place-boardet	 som	hjælpemiddel	 i	 kontakttræning	 og	 i	
træning med nervøse, stressede og/eller utrygge hunde. 
Nogle af os fik en Aha oplevelse.

Rolf holder foredrag om kontakt

Umbro på placeboard

Lørdagen blev afsluttet med grillmad og hyggeligt selskab. 
En halvdårlig fodboldkamp kørte i baggrunden, men hvad 
gør det, når bare vi vinder, og vi følte alle, vi havde 
vundet en god træningslørdag med top inspiration fyldt 
med godt humør.

Jan giver introduktion til spor

Bidetræning med Dess Liam og Kim har fat i Thomas

Thomas får vejledning til spor
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Søndag var det samme hold som lørdag, og igen samling 
om en god morgenmad inden vi drog ud til dagens 
udfordringer. 
Nattens og morgens regnvejr var drevet over, så igen blev 
vi velsignet med perfekt træningsvejr -planlægning i top.
På	lydighed	var	Eva	var	fuld	af	gode	ideer	og	inspiration.	
Hvorfor træne alene, når man får så meget mere ud af det, 
når man i mindre hold kan hjælpes ad med at rette dårlige 
vaner og misforståelser? 
Hvorfor lade sig tilfreds med næsten at gøre det godt nok, 
når perfekt er bedst? Hvorfor drøne rundt på 
træningsarealet i halve timer, når mindre seancer med pas-
sende pauser giver så meget og bedre indlæring? 
Med andre ord ”Less is more”.
Vi rundede udfordringerne af med apportering, og
 hvordan man træner spring - jo vi kom godt omkring.

Indlæring på Ekko på at fastholde apporten

Og	så	var	der	rundering	med	Mai-Britt.	
De fleste af os troede nok, at vi skulle ud i skoven og lade 
hundene løbe, men nej Mai-Britt startede et helt andet sted. 
Hun var mere interesserede i at høre, hvor og hvor langt 
vi var. Det viste sig, at mange af os havde udfordringer 
henne ved figuranten - altså startede vi der. 
Vi brugte de næste par timer helt tæt eller lige omkring 
figuranten, og til slut fik vi gode ideer til opstart af 
dirigering.
Som de andre steder: kortere seancer men med fokus på 
kvalitet.	Og	så	i	øvrigt	ikke	noget	med	at	skælde	ud,	råbe,	
rykke, hive eller løfte - positiv træning giver så meget mere. 

Start baglæns, så kommer vi nemmere forlæns.

Eva giver introduktion til lydighed Og så spises der frokost

Introduktion til rundering

Emma træner spring Umbro får belønning af figurant
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Øvelse i udsving

En suveræn weekend lakkede mod enden. 
Trods nogle af os ønskede mere tid og godt kunne starte 
weekenden forfra, var det nok meget godt at stoppe. 
Hundene var mættede med træning, og førerne var 
proppet med inspiration, læring og iver efter at afprøve 
de nye guldkorn.
Tilbage står at sende en stor tak til vores fire instruktører. 
Alle var engagerede og inspirerende og efterlod de fleste 
af os med iver efter at implementere den nye lærdom i 
vores videre træning.
En lige så stor tak skal lyde til arrangørerne. 
Der er en del arbejde med at få sådan en weekend op at 
køre og så at planlægge, at vejret leverer perfekt 
træningsvejr, gør det jo outstanding.

Stor tak til alle og vi ses derude

       

ENDELIG EN 
KØREOPLEVELSE 

DER INDFRIER 
FORVENTNINGERNE

Brændstofforbrug ved blandet kørsel 28,6-29,4 km/l (NEDC). 
CO₂ udslip 91-93 g/km: A++ . Prisen er inkl. leveringsomkostninger. 
Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Forbehold for trykfejl.

KOM IND OG FÅ 
EN PRØVETUR

Se mere på honda.dk

INKL. STOR SIKKERHEDSPAKKE SOM STANDARD.

NY HONDA CIVIC DIESEL 5D

F.EKS.

FRA 239.000 KR.
INKL. STOR SIKKERHEDSPAKKE SOM STANDARD.

NY HONDA CIVIC DIESEL 4D

F.EKS.

FRA 263.000 KR.
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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. 

fæ & fri/bilens dag

Lørdag d. 2. juni var der Fæ & Fri på Travbanen i
 Almindingen. Dette er en dag, hvor alt fra bilforhandlere 
som viser deres biler frem og veteranbilklubber til 
grisevæddeløb og mavedans. 
Denne dag bød også på politihundeopvisning, her var 
det Bornholms politis hundeførerafdeling, der stod for 
en opvisning. 
Da dette blev gjort i Bornholms politihundeforening’s 
navn, må lokalafdelingen sige tak til politiet for at have 
lavet reklame for os. 

Jeg (Harriet Larsen) var tilstede på pladsen og kunne svare 
på lidt spørgsmål ang. civile hundeførere i foreningen. 
Her er lidt billeder fra opvisningen, som gav begejstring, 
men også latter. 

Politiet fortæller om arbejdet med hundene

Stoppet starter fint 

Stoppet slutter brat til stor morskab

bidetræning 

Tirsdag d. 5. juni havde vi bidetræning i Nexø. 
Denne gang blev det valgt at vi skulle træne i 
Ferskesøparken. Fint sted at træne bid, da underlaget 
(græsplænen) er plant så figuranten kan stå bedre. 
Dagens figurant var Fie, så mange tak for det. 
De fremmødte hundeførere var Sanni, Torben og Harriet. 
Torben og hans hund fik nogle kåringsstop, da de skulle 
til prøvekåring søndagen efter. Sanni fik med hendes lille 
hvalp lidt bid med et bideskind og Harriet og hendes hund 
fik trænet det passive slip. 

Fie er klar som figurant
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Sanni med Sund Hund Olga træner bid

Torben og Fenna finjusterer slippet

PrøVekåring og lydighedsPrøVe
Søndag d. 10. juni var der en hundefører til prøvekåring. 
Torben og hans fine malinois, Fenna. 
Vi startede traditionen tro kl. 8 med fælles morgenmad og 
hygge. Der var en god flok der dukkede op for at støtte 
Torben denne dag. 
Da vi havde spist morgenmad tog vi i samlet flok af sted 
til	spormarken.	Figuranten	på	sporet	var	Anja.	Prøvekå-
ringsdommeren var Fie.
Torben og Fenna gjorde sig klar og gik til sporet. 
Opstarten	gik	fint,	og	det	første	sving/knæk	gik	også	godt,	
men da sporet rettede op igen ved et sving/knæk gik det 
ikke så godt. De kom ind på igen, men efter et stykke vej 
blev Fenna ukoncentreret og stoppede med at gå spor og 
var mere opmærksom på omgivelserne. 
Så da sporet stoppede og hun ikke havde fundet
 genstanden fik Torben at vide, at sporet ikke var bestået 
og han kunne stoppe nu eller gennemføre alle øvelserne 
som en slags træning. Torben valgte at gennemføre. 

Derefter kørte de fleste af os til skoven, hvor Torben og 
Fenna skulle runderer, det gik så fint. Hun er virkelig god til 
både hastighed, men også meget styrbar. Så de fik dækket 
banen fint. Fenna fandt fint Anja, som var figuranten igen. 
Så kørte vi til klubhuset igen, hvor der lige blev til tid til 
en vand eller en øl, da temperaturen nu var omkring de 
25-35 grader i solen. Så både mennesker og hunde havde 
behov for væske. 

Da vi havde fået lidt at drikke, så begyndte
lydighedsprøven.	Hvor	Per	var	dommer.
Lineføring og fri ved fod gik fint, selvom der var lidt
førerfejl, såsom at kikke ned på hunden. 

Linieføring

Halsgivningen, 
apporteringen og springet 
gik alt sammen ok. 
Så kom afdækningen, som 
startede fint. 
Fenna lagde sig som hun 
skulle, Torben gik i skjul, 
men efter kun 30 sekunder 
rejste Fenna sig og løb.
Ikke til Torben, men til de 
nærmeste træer hvor der var skygge. 
Hun havde det alt for varmt i solen. 
Så kom de to kåringsstop, de gik fint. Der var en smule 
fejl,	men	ikke	det	store.	På	stoppene	var	Fie	figuranten	og	
dommerne	var	Per	og	Jes.	Selvom	prøvekåringen	ikke	gik,	
så bestod Torben og Fenna lydighedsprøven. 

Stort tillykke til de to. Tak til dommere og figuranter som 
hjalp til på denne dag. 

De forskellige indslag er skrevet af 

harriET LarsEn

Apportering

Stop med stok

Springet
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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

FORD MONDEO

Din trofaste makker...

-  13,3 – 27,8 km/l, CO2 94 – 174 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.A+ D

ford.dk


