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MedleMsblad for dansk Politihundeforening
-for civile & tjenestehundeførere



hValPenYt
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

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

forsidebilledet:
Schæferhavens Dax, ejes og trænes 
af Johnny Sarka.

trYk
HMV-print.dk

næste blad
Udkommer oktober 2018

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

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

deadlines
Den 21 hver måned



70 års jubilæuM

70 års jubilar i dansk Politihundeforening

af Tina Kværnø

Dan Devantier og Makker på fri ved fod

Dan Devantier er medlem af Dansk politihundeforening 
i Vordingborg. Det har han nu været i 70 år. 
Han blev meldt ind i Vordingborg PH, da han var kun 13 
år gammel  i 1948. Den gang skulle man være minimum 
15 år for at kunne blive medlem af PH. 

den første hund…
Den første hun Dan fik var Prins. 
Den fik han foræret af en taxavognmand, der hed Søren. 
Da de to Madsnedsundére Max og Svend, som var meget 
aktive i PH,  så, at Dan havde fået hund, opfordrede de 
ham til at tage med ned og træne i Vordingborg
politihundeforening. Da Dan kom der ned, fik han at 
vide ”du er ikke gammel nok”.  
Heldet var dog med Dan, for han viste at han havde styr 
på sin hund, og fik lov at træne i PH, på betingelse af at 
Max og Svend tog sig af ham. 

Efter et par år, var Prins ved at være klar til kåring, så 
Dan blev bedt om at komme med stamtavlen på hunden, 
så han kunne blive tilmeldt kåring. Stamtavle? 
Der var ingen stamtavle på Prins. Så Dan måtte afhænde 
Prins og anskaffe sig en anden hund hvis han ville fort-
sætte i PH. 

Hvordan skaffer man penge til en ny hund?
Igen var heldet med Dan, for  han blev tilbudt en hund, 
han kunne købe for 125 kr. 
Det var Hyldegården Jim, som skulle blive Dan´s næste 
hund. Ejeren havde været SSér under krigen og kunne 
derfor ikke blive medlem og ville så sælge sin hund. 

Dan skulle dog lige skrabe penge sammen til den først.

Dan arbejde som bydreng i byens boghandel.
Her havde han fået et armbåndsur af chefen. 
Det solgte han for 50 kr. til en anden bydreng. 
Resten af pengene skaffede Dan ved at samle gammelt 
jern og sælge og hans kammerater hjalp ham. 
Dans mor, gav ham også lidt penge i tilskud til hunden. 

bag På lastVognen
Den første konkurrence Dan deltog i, var i Maribo. 
De sad bag på en lastvogn hele vejen ned til Maribo. 
Der fik de lov til at overnatte på en gård i en lille by nær 
Maribo, inden de skulle deltage i konkurrence dagen 
efter.

I 1983 vandt Dan en check på 150 kr. ved en konkurrence

14 hunde
På de 70 år Dan har været medlem af PH har 
Dan haft 13 hunde og er stadig aktiv. I dag træner han 
med hund nr. 14 der hedder Regans Tobilas, som han 
kalder Makker. 
Makker er patruljehund og Dan tror det ender med at 
være hans sidste PH hund.



70 års jubilæuM

Dommersedlen fra sporet til 
Landsstævnet

Dan og Dino på forsiden af 
Politihunden.

Stambog fra en af Dans 
hunde Paw.

til landsstæVne 3 gange

Dan opnåede 3 år i træk at deltage til Landsstævnet med 
sin hund Dino.  Det var i 1985-1986-1987

 Dan og Dino til Landsstævnet

Indmarch ved Landsstævnet. Her ses 
Dan forrest til høje, med Dino

Stort tillykke med jubilæet skal der lyde herfra.



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

broVst

lokalkonkurrence 2018

af John hansen

Søndag den 24. juni afholdt vi lokalkonkurrence med flg. 
resultater:

Hvalpehold: Max. 70 P 
1. Annette med 69 P 
2. Hans med 63 P 
3. Charlotte med 57 P 
4. Brian med 52 P 
 
Kåringshold: Max 110 P 
1. John med 106,1 P 
2. Torben med 99,2 P 
3. Dan med 97,7 P
Bedste lydighed + rundering gik til John 
 
U/P:  Max 230 P 
1. Henrik med 204,7 P 
2. Anita med 177,8 P 
Bedste lydighed + spor gik til Henrik 
Bedste rundering gik til Anita 
 
K/V:  Max. 230 P 
1. Jøren med 196,9 P 
2. Mari Ann med 166,2 P 
3. Bjarne med 118,8 P 
Bedste spor, rundering samt felt + stop gik til Jøren. 
Bedste lydighed gik til Mari Ann

Fra venstre: John m/Eiko, Henrik m/Bickie og Jøren m/Oline

kåring

af John hansen

Vi har afholdt kåring onsdag den 11. juli, og havde 3 hunde 
med. Det gik fint, alle bestod.
Torben m/Faro 99,3 P, Henrik m/Aslan 103,3 P 
og John m/Eiko 106,7 P.

Fra venstre: Torben m/Faro, Henrik m/Aslan og John m/Eiko

dronninglund 

hValPehold

af MeTTe ThoMsen

Efter flere henvendelser og et par stykke på venteliste
startede vi et hvalpehold op i starten juni. 
Det blev til 8 hvalpe i alderen 8 uger til 12 måneder. 
Selvom det er hen over sommerferien, så møder de trofast 
op. Det er utrolig motiverende at se, hvordan hvalpene og 
deres fører udvikler sig.

Her er så lidt billeder af hvalpene og deres fører
 (fotograf Lene):



område 1

Område 1 7

Der laves spor til hvalpene

Vi skal lige have kontakt

Birgit og Bølle øver kontakt

Mette/Shila og Nick/Zila

Mor se på mig – Kirsten/Alma

Så øves der kontakt

Det er ikke altid lige let med den kontakt

Så er der kontakt



område 1

Det er ikke lige let at følges

Men øvelse gør mester

Nick og Zila 

Winnie/Aya og Mette/Shila

Flot Birgit og Bølle

Winnie/Aya på legepladsen
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Område 1 9

Wendy finder godbidder på dækket

Wendy på legepladsen

Aya, Zila og Alma træner dæk

Så er der kaffe og kage i klubhuset

DBI IT A/S
PUGGAARDSGADE 5
1573 KØBENHAVN V
TLF:
+45 70 22 99 20

Løngangstræde 18
1468 København K
Tlf:+45 70 20 21 51



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

silkeborg

fra kåringskonkurrence til en kåring

af Mona Pedersen

Søndag d. 17.06. skulle der afholdes kåringskonkurrence i 
Viborg PH, og jeg tænkte, nu har jeg chancen for at prøve 
formen af. Så jeg fik meldt Itsi og mig til konkurrencen. 
Søndag morgen, da vi kørte mod Viborg, var det med 
mange sommerfugle i maven og med stemmen i 
baghovedet, der sagde ”vi bliver glade for at komme hjem 
med 98 point”.
Som alle andre konkurrencer startede vi dagen med 
morgenbrød og velkomsthilsen af tilrettelægger 
(i dette tilfælde var det Holgerd Virenfeldt).

Første øvelse, vi skulle på, var rundering og jeg var noget 
nervøs for, om Itsi ønskede at arbejde eller hellere ville 
på skovtur. 
Vi kom banen igennem og mistede heldigvis kun lidt point 
på træg halsgivning.

Itzi i skoven

Så var det videre til lydighedsøvelserne samt de 2 stop. 
Jeg var noget spændt på, om Itsi ville ligge 2 minutter, for 
det har så absolut ikke været hendes stærke side, at jeg 
forsvinder fra hende.
Men det var nu, jeg havde mulighed for at teste, om hun 
blev liggende, og det gjorde hun. HURRA HURRA.

Lydighedsøvelserne og de 2 stop kostede mig 1,9 point, 
og jeg var super tilfreds. Sidste øvelse var spor. 
Jeg kørte mod spormarken med sikkerhed i maven om, at 
det havde vi bare total styr på.

Itschi med bidepølse

Vi ankommer, og jeg bemærker, at der holder en traktor 
med vandningsvogn længere oppe på marken, men tænker 
ikke nærmere over det. Jeg bliver vist op til mit spor og går 
i gang med at gå det. Da jeg er ca. 80% igennem sporet, 
ser jeg, at traktoren er på vej imod os (vinkelret på). 
Da jeg er 2 meter fra traktoren, kører den over mit spor 
samtidig med, at den lægger vandslangen ud til vanderen, 
og jeg må holde Itsi tilbage, for at vi ikke bliver kørt ned. 
Nå, jamen vi skal jo videre på vores spor, så jeg sætter Itsi 
på sporet igen, og hun går hen og snuser til den vandslange, 
som pludselig ligger der og krydser hendes spor, men jeg 
støtter hende og siger ”søge spor” – og det gør hun så – 
lige ud til genstanden og ”småkage”, der lægger hun sig 
og laver en fin markering.

Da jeg kører tilbage til 
klubhuset, er jeg utrolig 
spændt på hvordan, vi har 
klaret det i forhold til alle de 
andre. Jeg kan jo regne ud, 
at jeg ikke har mistet mere 
end 2,2 point. 
Jeg vinder kåringskonkur-
rencen med 107,8 point og 
er pavestolt.

Vi vandt konkurrencen
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Så var der ikke mange dårlige undskyldninger tilbage – og 
vi måtte se, om vi kunne være heldige, at der var mulighed 
for, at vi kunne nå en kåring inden sommerferien. 
Der skulle arbejdes hurtigt hos mine klub- og 
træningskammerater i Silkeborg PH. 
Der blev stablet en prøvekåring på benene, og den skulle 
afholdes lørdag d. 30.06.18 – og vi blev indstillet til en 
kåring den dag.
Så blev det onsdag d. 04.07.18, hvor vores kåring skulle 
afholdes. Endnu engang var der sommerfugle i maven og 
stemmen var tilbage ”bare vi kommer hjem med 98 point, 
så er vi glade”.

Lydighedsøvelserne var dem, der kostede mest, da Itsi den 
dag ikke havde lyst til at ligge 2 minutter i afdækningen.
Modløbsstoppet kostede også lidt, da jeg måtte komme 
med en ekstra pladskommando. 

Så var det endelig tid til at høre dommen, og hvor mange 
point vi fik lov til at beholde. Det blev til hele 106,7 point, 
og jeg var helt rundt på gulvet og så lykkelig for, at vi var 
kommet igennem en kåring.

Vi er nu gået i gang med 
at gøre os klar til at stille i 
unghundeklassen og træner 
cykeløvelse.

Jeg vil sige en kæmpe tak til 
alle Jer, der har hjulpet Itsi 
og mig i træningen og troet 
på, at vi kunne klare det.

Tak til klubkammeraterne, 
der har afholdt 
prøvekåring. 

thisted

arbejdsdag den 30. juni

af CharloTTe frosT

Thisted afdeling holder en til to gange om året arbejdsdag 
og i år blev første gang den 30. juni. 
Der blev malet, gjort rent, ryddet op, repareret skjul og i 
det nye redskabsrum blev der gjort forberedelser til 
flytning af grej og sager fra det gamle skur. 

Nyt skilt ved vejen blev sat op og der blev fældet træer 
ved p-pladsen og indkørslen til klubhuset. 

Vi nåede ikke helt, alt hvad der var planlagt – det tager 
altid længere tid end forventet, men så er det godt, at vi 
har planlagt endnu en dag i september i forbindelse med 
sommerfesten ;0) Det kan også være fordi vi manglede 
Bjarne I – han var blevet eksporteret til Silkeborg til 
prøvekåring sammen nr. 1+2+3 fra kåringskonkurrencen, 
hvor Bjarne jo var blevet nr. 4. 
Vi gik alle og krydsede fingre for, at det gik godt og det 
gjorde det i princippet også – bortset fra at Houston faldt 
tilbage i gammel vane med ikke at tage modstoppet – øv 
øv :0(

Både Carsten og jeg spekulerede på, om Bjarne skulle 
tilmeldes kåring i Silkeborg den 2. juli, Bjarne selv var også 
træt af det og ikke sikker på, at han ville stille. 
Carsten havde aftalt med Claus Sørensen, Silkeborg, at vi 
lige skulle lave nogle modstop med Houston og hvis det 
var OK, syntes Claus, at Bjarne og Houston skulle stille 
til kåringen. 

En del af arbejdsholdet

kursus Med britt balle den 1. juli

Vi havde glædet os meget til at byde Britt velkommen til 
Thisted endnu en gang. 
Siden sidst var der kommet nye medlemmer til og nogle 
havde fået ny hund. Britt viste et lille diasshow og 
forklarede om indlæringsmetoder og ikke mindst, 
hvordan vi IKKE skal gøre. 
Derefter praktiske øvelser med en hund af gangen, hvor vi 
kiggede på flere problemstillinger og også fik nogle gode 
grin. ”Alting ser bare så let ud når Britt gør det ;0)” 
Især Bjarne og Houston blev udfordret, som I kan se på 
billederne herunder testede Britt, om Bjarne virkelig havde 
lært Houston plads-kommandoen og det mente han jo, at 
han havde ;0)
Og så var der jo også nogle gode tips og tricks i ærmet 
på Britt og vi selv fik nogle rigtig gode guldkorn i forhold 
til Nemo. 

Nykårede Itzi
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Britt tegner og fortæller.

Bjarne og Houston under Britts vejledning – 
liggende pladskommando.

Houston laver ”Do As I Do” I stedet for at komme på plads. ;0)

Da Britt jo er dommer i PH, spurgte vi, om hun ville dømme 
et stop eller to på Bjarne, så vi kunne afklare om Bjarne 
skulle til Silkeborg den 4. juli. 
Det ville Britt gerne og det gik sådan set OK om end 
Houston tøvede lidt ved Lottes udklædning med solbriller, 
kasket og meget truende adfærd. 
Men Britt mente lige som Carsten og jeg, at Bjarne skulle 
stille. 

Det er jo knald eller fald og vi ved hun kan – det beviste 
hun til kåringskonkurrencen og i forbindelse med 
opvisningerne i både Løgstør og Thisted. 
Så Carsten kontaktede både Silkeborg og Niels Jørgen og 
så var det bare at krydse fingre.

KÆMPE TILLYKKE til Bjarne og Houston

Houston med et godt ærme

– de klarede nåleøjet og endda med super flot resultat – 
107,5 point ud af 110 mulige og ingen problemer med 
stoppene.

Jeg tænker, at Bjarne måske skylder John Brorson en særlig 
tak for hjælpen med lige at sætte Houston op i det rigtige 
arbejdsmode. Nu har Thisted igen hunde i 
konkurrenceklasserne – jubii – så håber vi, at Lotte og Isla 
og andre snart følger efter.

randers Ph  

MiX konkurrence den 2. juni 2018

af ann sTenberg

Mix konkurrencen er for de hf og hunde, der har bestået 
lydighedsprøven og er kommet på mix hold eller 
kåringshold. Altså for ukårede hunde. 
Det er en oplagt mulighed for at teste, hvor langt man er 
nået og hvad man fremover bør fokusere på. 
Konkurrencen giver også et godt indblik i hvorvidt hunden 
kan magte at skulle mange øvelser igennem på kort tid, 
eller det er noget man skal blive bedre til i den daglige 
træning – og samtidig er det en fantastisk mulighed for at 
stille til noget ”konkurrence-agtigt” og afprøve 
samarbejdet, hvis hf har lidt nerver på. 
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Alt i alt er fantastisk mulighed for at få en status, for os 
der endnu ikke er kommet så langt. 

Vi skulle igennem de traditionelle lydighedsøvelser fra
kåringsprogrammet, ligesom spor, rundering og
bidearbejde. Sværhedsgraden på øvelserne afhang af, 
hvilket hold man til daglig er på. 
Derudover kunne man tilmelde sig feltsøg, hvor de f
orskellige genstande gav forskellige point, afhængig af 
størrelsen. 

Det var virkelig en dejlig dag og det jeg især vil huske fra 
dagen, var den super god stemning. 

Alle hf var oprigtig interesserede i hinanden og glædede 
sig på alles vegne og folk var gode til at peppe hinanden 
op hjælpe. 

Det var rigtig dejligt at være en del af sådanne et 
sammenhold. 

Tak til alle der hjalp til med forberedelserne og på dagen, 
så vi hf kunne blive en erfaring rigere. 

Mange tak for en skøn dag på alle måder. 

daisY På lYdighedsholdet i randers Ph.

af aKsana sørensen

”Mere energi fra hundeføreren”, ”Små hurtige skridt” 
kom jeg til at høre mange gange i løbet af vores 
lydighedstræning. 
Vores, fordi det ikke er kun min lille Daisy på 6 måneder 
den gang, der skulle igennem de kyndige hænder på Tina, 
Morten og Ann. 
Jeg blev også formet, som hundefører. 
Jeg havde en labrador før, og da vi mistede hende 15 år 
gammel sidste år, fik vi 8 ugers gammel Daisy. 
For uden hund er det bare for kedeligt. 

Ligesom de fleste hundeejere, ønskede jeg et godt
 træningssted for Daisy, og efter man har forhørt sig rundt 
omkring, faldt mit valg på Randers PH. 
Alene det at vi skulle i skoven og søge efter genstande og 
mennesker, vakte kæmpe interesse i mig. 
Sikke en mulighed for Daisy, tænkte jeg, og forestillede 
mig min Daisy lede efter en forsvundet Fru Jensen i vores 
lokale skov, og til sidst finde hende i god behold, og det 
er takket være min hund ! Kender I ikke det ?

Nå ja, tilbage til virkeligheden. Uden en lydighedsprøve 
No way. Daisy var rimeligt godt opdraget, og kunne de 
fleste almindelige kommandoer, som sit, ligge, blive, plads. 
Jeg har suget alt til mig, hvad der er blevet sagt af vores 
instruktører. Kommando ”Dæk” er ikke det samme som 
at ”Læg dig”, og det skal ikke forstærkes med ”Bliv”, 
som jeg har gjort. 
Jeg har lært Daisy at gå på plads i sele, men fik at vide, at 
det er bedst, når hunden har halsbånd på. 
”De får en anden holdning, når snoren er i halsbåndet og 
din venstre hånd skal bruges som gearstang til at få hunden 
ordentlig på plads”, sagde Ann. 
Der blev tålmodigt vist 3 gange før jeg fattede det. 
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Jeg fik så mange guldkorn med på vejen, og det er jo ikke 
fordi, alt bliver tygget igennem, inden man få forståelse for 
noget bestemt. For eksempel ” Plads” er en kommando. 
Hunden skal ikke foretage sig noget andet end det. 
Det gik op for mig et par dage efter, hvad de mener.
Når Daisy går i sele, snuser hun  Jeg kunne godt få hende 
til at gå der, hvor jeg ville have det, men hun snuser jo. 
Aha, tænkte jeg, der er forskel! 

Der var afsat 10 træningsaftener inden Lydighedsprøve. 
Vi var dog heldige at få en ekstra aften, da vores frivillige 
trænere ville os det bedste og stod til rådighed en ekstra 
gang. 

Da der var gået 2 gange, blev vi præsenteret for de 
kommandoer som hunden skulle kunne ved afslutningen.
Jeg havde kun et i hovedet: ”Det når vi IKKE”! Hvordan 
i alverden lærer jeg Daisy at gø, hun gør jo næsten ikke. 
En tilfældighed kom til vores held! 
En stille stående traktor syntes Daisy så farlig ud og den 
skulle bare skældes ud, skulle den. 
Det blev belønnet og jeg kunne bare se på hende, hun
forstod, at jeg belønner hver gang, hun kommer med et 
glam på kommandoen: ”Giv hals”! Så langt så godt. 
Det var i hus!
Desuden oplevet undervejs, at hunden lærer nye ting
gradvist. Det er som om den forstår overhovedet ikke, 
hvad man vil have den til den ene dag.
Den anden begynder det at ligne noget og så wupti, hunden 
gør det pludseligt på tredje dag! Sådan var det i de fleste 
tilfælde med Daisy.

er i klar?
Om vi var klar til Lydighedsprøve? Tja...vi har da bestået 
en prøve med 108 point. Det gik faktisk godt, syntes jeg 
selv. Afdækning! Ja, jeg troede, det var Daisys spids 
kompetence. Det gik forbi mine ører, at hunden skulle blive 
liggende i 1 minut, men hun rejste sig efter 32 sekunder og 
hele hendes kropsholdning sagde:” Hvad skal jeg? 
Har du glemt mig?”Jeg kunne smide med tingene rundt 
omkring hende, selv godbidder kunne hun abstrahere sig 
for ved hjemmetræning. 

Alligevel har hundeføreren ikke lært sin hund at dække 
ordentligt. 

totalt forVirret…..
Vi nåede sidste mandag på Lydighedsholdet og Daisy var 
total forvirret ved afdækning. Jeg siger: ”Dæk”, hun 
dækker, men rejser sig med det samme, jeg går fra hende. 
Blev hun alligevel liggende, rejste hun sig kort tid efter. 
Total panik i mig, der er kun 4 dage til prøven!
 Dem brugte jeg udelukkende på afdækning. 

Endelig forstod hun opgaven og til prøven var det hendes 
bedste kommando med absolut max point! 

Det var meget lummert til Lydighedsprøve og det var hård 
for min lille discipel at efterkomme kommandoer. 
Apporten afsluttede hun med at rende over til dommere 
Hans og Torben. Hun kunne nok ikke modstå deres 
charme. 

Fri ved fod kunne hun også meget bedre før prøven. 
Jeg var begyndt at tænke på:” Nu varer det ikke længe, vi 
bliver bedt om at gå hjem”. 

Efter prøven, spurgt en af dommerne mig om jeg kender 
mit spor? ”Prøv lige at kigge efter, kan du se det nu?” 
Jeg kiggede over på marken og kunne se mit spor. 
” Hvis du ikke kan, så stol på din hund. Det er hunden 
der har næsen”! Der blev klappet venligt på min skulder:
” Vi skal nok lære dig at blive en god hundefører”! 
Det blev til 99 point i alt ! 

Første aften på Mix holdet! 
Rundering, blev der sagt. 

Hunden skal lære at finde og 
markere en figurant! 

Det er simpelthen en ny kom-
mando, 
Daisy skulle lære. 

Det gik super godt med hende og så lovende ud første 
gang. Jeg blev faktisk stolt af hende og ikke mindst glad 
på hendes vegne. Ja, fordi al hendes kropsholdning
udstrålede ægte vilje at gøre det. 
Det var sjovt for hende! Det var et leg! 
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Ved eftertanke giver det mening, hvorfor vi træner, som 
vi gør på Lydighedsholdet. 
Det er en base for fremtidige udfordringer. 

Vi må se hvorhen det bærer med Daisy, snart 10 måneder 
gammel. Vi glæder os til at fortsætte med træningen i
Randers PH, et sted hvor der er stor respekt for vores 
hunde og hvor der bruges udelukkende de positive
læringsmetoder. 

Vi fortsætter på Lydighedsholdet midt i august, bare med 
Mabel, Daisys søster fra samme kuld, som vi fik for en 
måneds tid siden. Der er en stor forskel på de to, som dag 
og nat. Tænker ofte på, tager man lidt af hver, kunne det 
blive til en perfekt hund tilsammen! 
Det er bare ikke muligt og der ligger et kæmpe arbejde fra 
nu af for dem begge to, jeg og min mand. 
Vi er klar! Det skal nok blive et spændende makkerpar!

dkk MentalbeskriVelse

af Malene dolleris andersen

Søndag den 3. juni 2018 tog vi turen fra Grund ved 
Randers ned til Schæferhundeklubbens arealer ved 
Lisbjerg for at prøve kræfter med Dansk 
Kennelklubs mentalbeskrivelse. For mig har det ikke på 
noget tidspunkt, handlet om, at Balou skulle beskrives 
med henblik på avl, men blot for at se hvordan ligger han 
i forhold til ønskeprofilen, og hvordan ville han reagerer 
på alt det, de bliver udsat for. 
Jeg vidste på forhånd, det ville blive en varm dag, så jeg 
havde taget et stort lagen med til dække bilen af, masser 
af vand og en ventilator til bilen. Balou skulle først til 
omkring 11.30 og vi skulle være der allerede kl 8.15, så 
det var nogle varme timer for Balou.

Jeg havde ham dog ude flere gange og i skyggen samt 
sørgede for vand. Da det endelig blev vores tur havde 
temperaturen ramt knap 30 grader, og jeg svedte bare af 
at gå de 50 meter fra bilen og hen på pladsen med Balou. 

Den første øvelse er, om han ville lade sig håndtere af 
fremmede, det var slet intet problem og mentalbeskriveren 
kunne faktisk næsten ikke holde ham. 
Derefter skulle de se, om han var med på leg, så beskriveren 
og jeg skulle stå og kaste et stykke klæde til hinanden, og 
derefter ud,- også skulle Balou hente det, dette var bestemt 
heller ikke noget problem, da henteleg er Balous 
ynglings.

3. øvelse er jagt af et stykke klæde, som de kalder for
 haren. Balou ville overhovedet ikke jagte den, dog gik han 
spor med det samme, jeg slap ham og fandt ud til klædet 
og markerede, man er vel trænet til at marker genstande. 

Herefter skulle vi stå stille i 3 minutter. 
Det var dog ikke ret godt planlagt, da vi blev placeret i 
den bagende sol, så Balou rejste sig flere gange og trissede 
rundt, her beskrev de ham som stresset pga. han rejste sig

Den 4. øvelse var jeg super spændt på, da vi 
herskulle gå i mod en kedeldragt, som bliver trukket op 
i  det, man går i mod den. Balou reagerede faktisk lidt, 
som jeg forventede, han gik i forsvar og passede på mig, 
fortalte dragten, at den skulle ikke komme for tæt på. 

Dog jo tættere på jeg gik, jo mere var den okay og han 
var henne og snuse, og vi skulle gå et par gange forbi 
for at se, om han kunne få det på afstand, det var intet 
problem. 
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Herefter skulle vi gå forbi en metalplade, hvor der ville 
blive trukket en kæder over, når vi kom tæt på, for at se 
hvordan han reagerer på pludselig lyde.
 Den fik også meget skæld ud, og jeg måtte helt hen og 
stå og snakke med den, før han turde snuse til den. 

7. øvelse var den jeg var allermest spændt på, nemlig 
spøgelserne. Til at starte med lå han blot ned, og begge 
spøgelser kunne gå relativt tæt på, før han reagerede. 
Men så fik de også besked på at holde sig væk. 
Da jeg slap ham, efter ordre fra beskriveren, løb han glad 
hen til det ene og snuste og hilste. Derefter skulle personen 
hjælpes ud af dragten, det havde Balou ikke tid til, han var 
allerede henne og hilse på det andet spøgelse. 

Så selvom de beskrev ham med, at han går i forsvar og 
giver trusler, så hilste han jo på dem uden problemer, da 
han ikke var låst af linen. 
Allersidste øvelse var skud. Her skulle vi gå frem og
tilbage mellem to pinde, mens der blev skudt to gange 
og her var han fuldstændig ligeglad. 

Da de sidste to skud skulle affyres, skulle jeg stå stille, 
her lagde han sig ned og blev liggende og var stadig helt 
ligeglad med skud. Så skudræd er han bestemt ikke, 
hvilket jeg egentlig godt vidste. 

Så alt i alt en rigtig spændende dag. 
Han blev beskrevet som en alfa, der passer rigtig meget 
på mig, derudover blev han beskrevet som stresset som 
følge af, han ikke bare stod stille eller lagde sig under 3. 
minutters øvelsen. Jeg synes, det var super spændende at 
se, hvordan han reagerede i situationer kontra, hvad jeg 
forventede. Det var en varm dag for os, så da vi kom hjem 
holdt vi os i skyggen resten af dagen. 

”hund forbi” oPVisning Med randers 
Politihundeforening

TeKsT:bo Johansen

D. 11. april 2018 blev bestyrelsen i Randers PH kontaktet 
af Randers Dyrehospital for at høre, om vi ville være med 
til at samle ind til ”Hund Forbi”. Et arrangement hvor 
Randers Dyrehospital frivilligt to gange årligt besøger 
værestedet Perron 4 i Randers, hvor de tjekker, vaccinerer 
og behandler socialt udsattes kæledyr.
Der var enighed om at støtte op om dette arrangement og 
det ville desuden være god reklame for Randers PH, da vi 
kunne komme ud og vise, hvad foreningen foretager sig 
og få socialiseret hundene på en dag hvor hunden er fokus 
og der ville derfor være mange af dem tilstede.

Straks efter blev der afholdt møder med arrangørerne og 
internt i klubben for at sammensætte programmet til selve 
dagen.

Område 2 standen blev indhentet (Tak for hjælpen 
Holgerd Virenfeldt) og formanden Torben Støvring 
skaffede lydudstyr, så alt var klappet og klart.
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Følgende hundeførere deltog i opvisningen:

Jens Henrik Haagensen med Frække Frederik

Annette Thesbjerg med Gamma

Bo Johansen med Cody

Malene Dolleris Andersen med Balou

Tanja Hensel Olesen med Oscar

Christian Kronborg med Kiki

Formand Torben Støvring med Cæsar

Anne Mette Damvad hjalp med at bemande standen, imens 
hundene var i ring og ude og træne inden opvisningen.
Gitte Aagaard speakede under hele showet. 

Søndag d. 17. juni kl. 12.50 skulle opvisningen foregå på 
pladsen ved Randers Dyrehospital.
Vi skulle mødes kl. 08.45, da stand skulle sættes op og 
lydudstyr sluttes til.
Vejrudsigten sagde, at der ville komme regn ca. kl. 12 og 
det fik vi…inkl. torden!
Heldigvis var det væk lige inden selve opvisningen. Så 
vejret var med os denne dag.

flere udfordringer….
Vi blev lidt udfordret uden at vide det, da der skulle 
laves opvisning senere på dagen med Schweiss hund, som 
skulle gå spor skråt henover opvisningspladsen på klov, 
så han startede lige med at gå det helt fra morgenstunden. 
Udfordring nummer 1!

Kronjyllands Jagtforening havde opvisning lige inden 
Randers PH skulle på banen og der blev der så trænet
apportering på døde kaniner og duer. 
Udfordring nummer 2!
Vi blev dog ikke voldsomt generet at de to lettere
 forstyrrelser, der var blevet lagt foran os.
Og pludselig var klokken 12.50 og vi skulle på banen.

Vi startede med en indmarch med halsgivning efterfulgt af 
kontaktøvelser og demonstration af lydighed.
Christian Kronborg og Kiki lavede cirkuskunster og
tilskuerne var specielt vilde med parret, da Kiki sprang op 
på ryggen af ham. 
Bagefter skulle Formand Torben Støvring lave apportering 
bagefter med en apportbuk, en boremaskine og et æg (som 
gik i stykker ved aflevering) og til sidst skulle Cæsar
apportere en Toms 

chokoladeskildpadde og der fortrød Torben og løb selv 
ud og spiste skildpadden. 
Dernæst kom der lidt mere knald på programmet med 
fremadsendelser på figurant Jens Henrik Haagensen, død 
genstand og bid (byttedrift) og til afslutning et øvelse 11 
stop med Torben og Cæsar.

Opvisningen forløb rigtigt fint og foreningen fik stor ros 
for det flotte show og den gode speaker Gitte Aagaard.
Tak til alle der deltog og for en super hyggelig dag. 

Hund forbi –vi lader billederne på de næste sider tale for 
sig selv!

Foto: David Johansen

Ejby Industrivej 38 . 2600 Glostrup . Tlf. 43 33 81 00 . nordeaejendomme.dk

Vi har gode lejemål 
til alle formål over 
hele Sjælland

Roskildevej 39
2000 Frederiksberg

Stationsparken 26
2600 Glostrup

Helgeshøj Allé 34, 2630 Taastrup

Tagensvej 70, 2200 København N
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Der var rigtig mange mennesker ved standen (både med og uden hund)
 efterfølgende for at få en snak og det blev da også lige til et eller to nye medlemmer. 

Det at komme ud blandt andre hunde og miljøer er vital træning og en fantastisk måde at få socialiseret på.
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indbYdelse til elitehunde stæVne 
søndag den 21. oktober 2018
randers afdeling indbYder herMed 
lokalafdelingerne i oMråde 2 til ”elitehunde stæVne”.

 

 

 

RANDERS      AFDELING

Praktiske inforMationer:
Mødested: Randers PH’s klubhus
Mariagervej 295 8920 Randers NV

Mødetid: Dommere og figuranter kl. 07.00 Hundeførere 
kl. 07.30
Tilmelding: Samlet gennem lokalforeningen til tilrettelæg-
geren pr. mail: haagensen@mail.tele.dk 
- Senest søndag den 23. september.

Deltagergebyr: kr. 200,00 pr. hundefører, der betales ved 
tilmelding til 
konto nr. 9333 – 3155708432 i Sparekassen Kronjylland.

Husk at: Medbringe resultathæfte.
Forplejning: Der serveres morgenkaffe og rundstykker til 
dommere, figuranter og hundeførere. Gæster kan købe 
morgenkaffe og rundstykker for kr. 20,00.
Der serveres frokost til dommere og figuranter. 
For hundeførere og gæster er der mulighed for at købe 
frokost, øl og vand.
Dommere og figuranter: Kontaktes af områdelederen.
Tilrettelægger: Jens Henrik Haagensen - tlf.: 22 17 45 05

Med venlig hilsen og på gensyn

Randers Politihundeforening

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



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

sPorkursus

Weekenden den 23.-24. juli blev brugt på at afholde et 
sporkursus i klubben. 
Kurset blev afholdt af Anette Gade fra Sporkursus.dk. 

Der var 8 deltagere med hund og 2 observatører. 
Vejret var med os og alle havde en god og lærerig weekend. 

En af deltagerne har 
herunder skrevet om sin 
oplevelse af weekenden.

Morgenen starter med teori 
i klubhuset

Forplejning i felten.

De sociale medier skal opdateres.

Christine på sporet.

Jacob m/Max på sporet.

BIL 6: Lars Ø. m/Marley på sporet.
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Peter m/Bob i opstart.

Kasper i opstart.

Charlotte m/Aqua er ivrige for at komme i gang.

Eline m/Alvin går spor.

Eline m/Alvin går spor.

når et bette nøk, slaP line og 
godbidder gør forskellen

Dansk Politihundeforening Haderslev søger mange veje og 
muligheder i træningen af hunde og deres førere. 
I weekendenden den 23. og 24. juni havde vi den store 
fornøjelse at blive ført gennem et kursus i spor ved 
Anette Gade fra Sporkursus. 

8 hundeførere med hund og 2 uden sad lørdag morgen 
bænket i klubhuset med kaffe, rundstykker, kanon 
stemning, store forventninger og et åbent sind, klar til at 
blive undervist af Anette der startede med ord som 
forudsætninger, forventninger og målsætninger. 
Om man nu kom med en raket af en hund eller den meget 
mere stille hund, om det var den meget erfarne hundefører, 
eller den næsten helt nye, var den fælles målsætning at 
blive bedre til at gå spor i Politihundeforeningens 
program. Når man er den lykkelige ejer af en hund der 
går spor med et tempo og en ildhu der gør en forpustet 
og hvor knækkende i sporet afstedkommer 2 til 3 cirkler i 
højt tempo, og man tæller til 100 for ikke at råbe grimme 
ting, inden vi fortsætter 10 meter inde på spor efter knæk, 
kan man godt ønske sig et lidt andet tempo, og meget 
mere præcise knæk.  

”Ved du hvorfor din hund gør sådan” blev jeg spurgt- jeg 
prøvede at vinde tid ved at tygge mit rundstykke ekstra 
godt, men måtte til sidst trække på skulderen og sige det 
som det var ”Øh det ved jeg ikke”. 
Fordi den ikke er koncentreret, var det kontante svar, 
sådan er det også når jeres hunde går ved siden af sporet 
når det blæser. Koncentration blev hurtigt et nøgleord og 
sammen med en grundig og god teoretisk gennemgang af 
metoder og virkning var nysgerrigheden og lysten til at 
lære total på plads.

Ankommet til første mark kunne vi konstatere at 
sidevind var der mere end rigeligt af. 



område 3

Jeg tænkte at det blev rigtig spændende, med den sidevind 
plejer min hund at gå omkring en halv meter fra sporet. 
Efter udlægning af første spor, gik jeg og fløjtede 
Midsommersangen sådan lidt overmodigt. 
Skaldede 50 meter spor, det var det rene svir, for nemt. Jeg 
har da sjældent taget mere fejl. 
Første hund og fører blev hjulpet og instrueret af Anette, 
og hvad var det, trods en halv pelikan fra siden gik den 
direkte i sporet, hund nummer 2 akkurat det samme 
direkte i sporet, og sådan fortsatte det, forskellen var 
opstart og tempo fra hund til hund. 

Ordene et lille nøk og slap line blev brugt rigtig mange 
gange på sporene, og trods en kraftig kold vind, de korte 
spor, svedte jeg under mine mange lag tøj. 
Det var tiltrængt og rigtig godt da vores formand kom 
med frokost og drikkevarer, under frokosten var der en 
del indtryk og læring der lige skulle falde på plads inden 
vi fortsatte med de sidste spor for lørdagen, hvor jeg igen 
måtte sande at spor på 50 meter kan være særdeles 
krævende for både hund og fører. 
Lørdag sluttede med kaffe og kage og en flok trætte hunde 
og førere der alle havde flyttet sig meget i løbet af dagen. 
Under køreturen hjem tænkte jeg en del over hvor 
rutinepræget, ensformigt og hamrende kedeligt jeg 
egentlig havde trænet min hund og hvor super det var at 
prøve nye metoder og nye veje mod en målsætning. 
Den aften vandt Tyskland vandt 2-1 over Svensken ved 
VM i fodbold- det fik jeg ikke helt med, min sofa vandt 
10-0. 

sVært at holde arMene nede…
Søndag morgen startede hvor vi havde sluppet lørdag, og 
hold nu kaje hvor tingene havde rykket sig, i hvert fald for 
hunden, det var lidt anderledes for føreren der lige skulle 
bruge lidt mere tid på teknik og timing. 
Efter knap 100 meter spor svedte hund og fører og det 
føltes som om at vi havde gået spor over flere kilometer, 
men jeg var så lykkelig som kun en hundefører kan blive 
det når man oplever succes med sin hund. 
Lige med et var han suverænt verdens bedste og trods 
trætte ben og ryg kunne jeg nærmest svæve til bilen. 
Dagens sidste opgave var spor med 4 knæk. 
Var jeg ikke glad for min hund før, så var jeg det bagefter. 2 
dages kursus havde givet ro og koncentration i et omfang 
der gjorde at tempoet var på plads og knækkene blev taget 
uden vilde cirkler, næsten perfekt.
 Det var rigtig svært at holde armene nede. 
 
Bag den her lille historie ligger der en del teknik og 
forklaringer på hvad et lille nøk betyder, det er Anette 
meget bedre til at forklare. Jeg bare konstatere at det virker 
fantastisk og at jeg har fået et arbejdsredskab der giver 

langt større arbejdsglæde, mellem min makker Bob og jeg, 
og at målsætningen for kurset, i høj grad blev nået og at 
mine forventninger så absolut blev indfriet. 
Man skal altid være forsigtig når man udtaler sig på 
andres vegne, men her er jeg ikke i tvivl. 
Vi havde en super weekend hvor vi sammen med en 
dedikeret og hamrende dygtig instruktør alle fik det vi 
kom for, og lidt til. 
Tak til mine klubkammerater og Casper for et, som altid, 
hyggeligt og godt samvær omkring vores sport i PH, tak 
til Anette fra Sporkursus for en læring og inspiration der 
rækker langt. 
Jeg ved ikke hvordan i har det hos jer, men jeg er lidt stolt af 
vores formand der weekenden igennem sørgede for mad, 
drikkevarer og materialer.

PeTer CasPersen

Dansk Politihundeforening Haderslev. 

kåring

Torsdag den 6. juli var kåringsteamet med Benny og 
Henrik hid kaldt da 2 hundefører og deres hunde var klar 
til at slippe gennem ”nåleøjet”.

De gik heldigvis godt for dem begge. Søren m/Halløj fik 
95.2 point og Hanne m/Xia fik 103.5 point.
Kæmpe stort tillykke til dem begge, og pøj pøj til de frem-
tidige konkurrencer.

Venlig Hilsen
Haderslev PH

Per sKyTT larsen
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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

oPrYkningskonkurrencen
i Patrulje klassen

D. 29 april 2018 afholdt Odense PH 
oprykningskonkurrencen i Patruljeklassen, med 2 deltager 
3 dommere og en figurant.
Steen Riewe Henriksen m/ Smedebakkens Pike fra Odense 
Ph. Som blev nr. 2 
Rasmus Bøgel m / Herder Benz Middelfart Ph. som vandt.    

Steen og Pike på vej til Øv. 10 0g 11

Figurant, Overdommer og konkurrenceleder

Steen og Pike afslutning af spring   

Steen Riewe Henriksen Med 
Smedegårdens Pike ved 
præmie overrækkelsen.

Steen Riewe Henriksen med Pike og Rasmus Bøgel m / Herder 
Benz venter på Resultatet.

Steen m / Pike

Pike på vej til rundering Pike Runderer
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Steen og Pike belønning efter spring

Pike afdækket

Pike indkald efter afdækning

Steen gør Pike klar til Spor

Pike starter spor 

Pike fundet første genstand på spor

Sporet går videre

Forsættese af spor 
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Pike Starter på Felt

Pike fundet en genstand 

 Pike Fundet endnu en genstand

Genstand fundet sf Pike

Steen og Pike viser dommerne hvilke genstande de har fundet.

Rasmus og Benz efter spring

Rasmus og Benz klar til rundering

Herdes Benz runderer
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Rasmus og Benz gøre klar til spor

Rasmus og Benz hygger på gerningsstedet

Rasmus og Benz får godkendt de fundene genstande

Rasmus og Benz med deres fine præmie
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odense:

kåring  
Hanne Voigt m/ 
Wildmosens  
Cosmo blev kåret d. 18 juli 
med 107.3 point

Stort tillykke til Hanne
 med resultatet.

Middelfart:

Middelfart Politihundeforening har den 14. juni 2018 fået 
kåret 2 hunde
Tillykke til Berit og Løvegårdens Bella med 97,8 point og 

Jan og Satoris Xhock med 106,8 point.
Berit og Bella

Jan og Xhock

We take you somewhere cool

5616 1020Telefon www.cooltrade.dkWeb

Impulsmøbler

Køle-/frostrum

Supermarkedsmøbler
Catering - Gastro
Delikatesse

Cooltrade_Politihunden_2017_86x50mm.indd   1 07-03-2017   15:03:01
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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

stand På danMark dejligst, karrebæksMinde

Den 20. Juli var Næstved PH, repræsenteret med 
hovedforeningens stand til arrangementet Danmark
dejligst. Vi fik lov helt gratis at have en stand og fortælle 
om foreningens formål og ikke mindst at man sagtens som 
civil kan være medlem.

Hele formiddagen, kom der rigtig mange forbi og fik en 
snak og fik klappet vores hunde. 
Om eftermiddagen, lavede vi en opvisning foran scenen. 

Alt i alt en rigtig hyggelig dag, hvor vi fik gjort god reklame 
for vores forening

Der bliver nusset med Vulin

Lexi er i sit es. 
Der bliver klappet og nusset

Der var en masse besøgende 
forbi vores stand. 



område 5

Område 5 31

standPunktsPrøVe og PrøVekåring

Kim Larsen og Wupti har været til standpunktsprøve og 
prøvekåring. 
Begge blev bestået med henholdsvis 105,9 point 
og 102,9 point.

Du ønskes held og lykke med kåringen. 

Vi håber den er i hus når bladet udkommer.

Her ses Kim Larsen og Wupti

www.volkswagen-erhvervsbiler.dk

Volkswagen Erhvervsbiler støtter 
Dansk Politihundeforening. 
 



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

Vejen til hollYwood

af MiKKel olsen(TaasTruP)

November måned er en dejlig tid at tænke tilbage på, især 
nu i denne her sydlandske varme der hærger landet og gør 
alt, der før var grønt, til en gul, grå og kedelig dansk natur. 

I november måned fik jeg den fantastiske mulighed, takket 
være Klaus Buddig, at blive en del af optagelserne til den 
nye sæson af DR’s dramaserie “Bedrag”.

Min rolle skulle være, overraskende nok, som hundefører 
i det første afsnit, og uden at afsløre for meget af
handlingen, så skulle vi finde et hashlager som sidenhen 
viste sig at indeholde et meget mere skræmmende fund.

Det hele startede en rigtig råkold morgen på Nørrebro i 
København, og det var måske nok den mest skræmmende 
oplevelse af det hele - at skulle gå rundt i politiuniform 
netop der. Bortset fra kulden, så var jeg virkelig 
imponeret over det store opsæt der bliver lavet for at
 optage en meget lille sekvens. 
Jeg vil skyde på at optagelserne i færdigbehandlet udgave 
kommer til at være ca. 1-2 minutter, men vi skulle bruge 
to dage på at skyde dem. 
Og sjovt var det at se sådan en produktion bag 
kameraerne, for man har slet ingen anelse om hvor stort 
et arbejde det er, når man sidder i sofaen med kaffen og 
ser serien.

Ventetiden blev lang den første dag, og der gik flere timer 
før vi skulle tage første scene - et kælderrum hvor Kira 
skulle finde det førnævnte hashlager. 

Hun skulle gø af en kælderdør, og det var ikke noget
problem når man kunne hænge en skjult bold op ved siden 
af. Da optagelserne var i hus, efter en 7-8 skud, skulle vi 
lave et gerningsstedsøg, kun med Kira og jeg i en meget 
lang kælderskakt, og igen var Kira helt på toppen, og det 
hele blev taget i et “take”.

Så var der lidt mere ventetid, dog med indlagt frokost, og 
en stor ros til DR for der blev ikke sparet på noget. 
Der blev sørget fint for alle. Der blev skudt lidt flere scener 
som fyld, og det tog det meste af næste dag også.

Om dette giver en stjerne på Hollywood Boulevard tror 
jeg nu ikke, men jeg synes det var en yderst spændende 
oplevelse at være med til, og det kan varmt anbefales til 
andre hvis de bliver spurgt om de vil være med til sådanne 
optagelser. 

Bare husk at ventetiden kan være lang.



område 6

Område 6 33

dødsfald

Vores lokale æresmedlem i PH København Poul Eddie Olesen er efter længere tids sygdom sovet ind. 
Bisættelsen fandt sted lørdag den 7. juli fra Skovvejens Kirke’s kapel. 
Poul har gennem mere end 40 år været et meget stort aktiv i PH København og været meget passioneret både som 
hundefører og som den der altid tilbød sin hjælp til andre, der måtte have brug for råd og vejledning. 

Poul var også i en længere årrække engageret medlem af PH Københavns bestyrelse.
Poul var inkarneret ”PH mand”, fik kåret 2 rottweilere og kom i patruljeklassen med begge hunde. 
Da helbredet satte en stopper for livet som aktiv hundefører, fortsatte Poul ufortrødent uanset vejr og vind, med at 
støtte afdelingen og dens medlemmer.

På baggrund af dette lange og store engagement, tildelte generalforsamlingen i 2016 Poul æresmedlemsskab af PH 
København.

Ære være Pouls minde......

Pouls kone Winnie Olesen, takker på familiens vegne for den opmærksomhed, der blev vist ved bisættelsen.

Poul Eddie Olesen



område 7
Områdeledere 

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

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

Områderedaktør 
Harriet larsen
harrietlarsen@live.com

bornholMs afdeling

soMMerafslutning

Vi havde sommerafslutning lørdag d. 30. juni, hvor vi 
grillede om aftenen. 
Nogle af medlemmerne mødtes kl. 12 ved Hammerhavn, 
hvor vi spiste nogle sandwich og fik lidt sodavand i solen. 

Derefter drog vi til ”Teknisk Samling” som er et museum 
med alt muligt, lige fra gammelt værktøj, et jagerfly og 
traktorer til gamle mobiltelefoner og typografi med gamle 
sættekasser. 
Vi fik talt og grinet en masse og fik hver især fortalt om 
nogle minder om nogle af tingene. 

Der gik hurtigt 2-3 timer før vi havde været det hele 
igennem og turen gik hjemad eller videre ud for at finde 
noget god mad til grillen om aftenen. 

Der bliver set værktøj på ”Teknisk Samling”

Per, Steen og Jannik ser på køretøjer

Ca. kl. 18 mødtes vi ved klubhuset til lidt hygge og grill. 
Der var pga. det tørre vejr gjort flere tanker ang. hvor 
vores gasgrill skulle stå. 
Vi havde selv den mad med der skulle grilles og vi 
hyggede med lidt vin, der var venligst sponsoreret af vores 
medlem Gabby fra restauranten ”Le Port”. 
Der kom også sodavand på bordet.

I løbet af aftenen blev der talt en masse hundesnak og 
nogle af os spillede BOB-spil, til stor morskab for de fleste.
Aftenen sluttede stille og roligt og vi fik sagt god 
sommerferie til hinanden.

træningsaftener
Nogle af træningsaftenerne efter sommerferien sluttede af 
med lidt fælles spisning og lidt socialt samvær

Der hygges efter træning. 



Bestyrelse 35

tak til Vores sPonsorer

bj MalerserVice 
4900 Nakskov

hennings køreskole 
7500 Holstebro

aalYkke Markiser aPs 5772 
kVærndruP

Mn auto 
5500 Middelfart

www.reVisaMaMager.dk
2770 Kastrup

johnnYs serVice center aPs
 2670 Greve 

cheVY ś 
2100 København Ø

laugskroen 
2400 København NV

westfall ejendoMsserVice
1159 København K

cl skoV og haVeserVice
4400 Kalundborg

rYe's MalerfirMa 
2670 Greve 

hll ejendoMsserVice /tøMrer 
2665 Vallensbæk Strand

næstVed hundesPortscenter
4700 Næstved

scandic ereMitage 
2800 Kgs. Lyngby

dan Mark ejendoMMe a/s
4000 Roskilde

cj gulVe 
4060 Kirke Såby

scanfilter a/s 
2640 Hedehusene

entrePrenør Martin theMsen 
3390 Hundested

V. b. bYggeindustri a/s
3540 Lynge

Maribo dYrehosPital aPs
4930 Maribo

h. ring biler a/s 
4700 Næstved

jernkællingen aPs 
4050 Skibby

carrier transicold scandinaVia a/s 
6330 Padborg

fuglsangcentret 
7000 Fredericia

haucon a/s 
8520 Lystrup

dYrlæge Poul hellMers  
8620 Kjellerup

danish fibres a/s 
6800 Varde

balling industriMontage 
7860 Spøttrup

rørholt Maskinsnedkeri
9330 Dronninglund



Dansk politihunDeforenings hoveDbestyrelse

formanD
Lars Bræmhøj

næstformanD/
sekretær
Jørgen W. Petersen
Eskildsvej 8
8960 Randers SØ
Mob. 51 80 87 34
sekretariat@dansk-
politihundeforening.dk

Erik Goth-Eriksen

Tlf. 42 22 14 25 
Snogebækvej 10
4600 Køge

erikgotheriksen@
gmail.com

stambogsfører
Søren Bjeverskov
Klempegårdsvej 73
4140 Borup

Tlf. 22 64 21 86

bjevs@cool.dk

Mads S. Christensen
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
Tlf. 6536 2077 - Mob. 2652 3676
skaarup@nyborg-ph.dk

Dommer & programudvalg

Carsten Steen Hansen
Urfuglevænget 6A - 7470 Karup
Mob. 29 24 88 73
csh@hansen.mail.dk

Formand Axel Ahm
dpu@danskpolitihundeforening.dk
Tlf. 40 10 18 49

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

Palle Lorentzen
Blommehaven 41, 
4800 Nykøbing F.

Tlf. 21 62 86 40
blommehaven41@
gmail.com

Jan Binger Lindgaard 
Lærkevej 24
3650 Ølstykke

Tlf. 21 69 59 24
lindgaard@sport.dk

Jan Verner Larsen
Køllegårdsvej 13
2730 Herlev

Telefon: 2295 9378
janverner@msn.com

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

Bank: 1551-3442046867

arbejdsudvalg sektion ii


