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LEDER
Konkurrencen kørte i fuld fart lørdag og søndag, og vejret
holdt næsten tørt hele weekenden.
Der var faktisk først lidt regn søndag formiddag, og så
igen, da vinderne af patrulje-, kriminal-, og vinderklassen
skulle fejres med det traditionelle vandbad, og først her
åbnede himlen sig lidt igen, men på det tidspunkt var det
meningen, at nogle skulle gøres våde.
At ingen så kunne stå og være helt tørre, gav bare følelsen
af en større samhørighed.

Et brag af et DM
Nykøbing Falster dannede den sidste weekend i september
måned en fantastisk ramme omkring dette års
danmarksmesterskab i Dansk Politihundeforening.
Allerede da arrangører, deltagere og diverse
hjælpefunktioner tjekkede ind på Hotel Falster i løbet af
fredagen, var der en god stemning og en gejst.
Vejrudsigten havde været lidt dyster frem mod DM, men
denne fredag viste det sig fra sin rigtig gode side.
Arrangørerne havde i år valgt at genindføre indmarchen
på hovedstandpladsen, og den blev flot.
Det store optog gik i god ro og orden fra hotellet til
Nykøbing Falster Idrætspark og viste foreningen fra sin
allerbedste side, og man var helt ydmyg, da man drejede
ind på den flotte og velholdte fodboldbane, der de næste 2
døgn udgjorde en meget flot og tilskuervenlig standplads
for en del af øvelserne i de 3 klasser.
Hundene var klar, hundeførerne var spændte, og fra
VIP-loungen kunne ”taste-holdet” følge konkurrencer live
samtidig med, at de sædvanen tro gjorde et kæmpe arbejde
med løbende at taste resultaterne ind, så alle interesserede
kunne følge med i de enkelte deltagers score på
mobiltelefon og de skærme, der var opsat i idrætsparken.
De øvelser, der ikke foregik i idrætsparken, var henlagt til
nogle skønne lokationer, herunder nogle ret flotte godser,
og langt de fleste steder var der god mulighed for, at
tilskuere kunne følge de veltilrettelagte konkurrencer.
Hele DM blev gennemført uden at juryen skulle behandle
en eneste klage. Var der små uoverensstemmelser blev de
afklaret, forklaret og håndteret af dommerne ude på
stedet.
Mesterskabsånden var virkelig til stede.

Der var spænding på helt til den sidste konkurrence, og
tavler og telefoner blev flittigt tjekket til sidste deltager
havde været igennem øvelserne.
Tiendedele af points blev pludselig afgørende for
placeringerne, og i patruljeklassen var forskellen mellem
nr. 1 og nr. 3 under 2 points – det kunne ikke blive mere
spændende.
Dette blad er fyldt med beskrivelser og oplevelser fra DM,
så glæd Jer til at opleve eller genopleve fortællinger fra
stævnet og se resultaterne.
Et stort tillykke herfra til vinderne af de 3 klasser.
Virkelig flotte præstationer i nogle udfordrende
konkurrencer, som alle dog kunne løses.
Jeg plejer at sige, at alle der deltager ved et DM allerede er
vindere, og det viste dette års DM på alle måder er rigtigt.
Tak til Nykøbing Falster Politihundeforening og
Guldborgsund kommune for et flot DM, hvor elementer
som konkurrencer, tilgængelighed, det sociale samvær og
den særlige ånd, der er i foreningen fik sat hinanden stævne
på den bedst tænkelige måde.
Ved festaftenen blev stafetten givet videre til Silkeborg,
der står for DM i 2020.
Lad alle de gode elementer fra 2019 følge med, så får vi
også næste år ”et brag af et DM”.

Lars Bræmhøj
Formand
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VAGT & ALARMPATRULJE
Vi tilbyder alarm
og videoovervågning
Vi har 22 års erfaring
Vores personale er
veluddannede og godkendte
Se flere informationer og referencer
fra andre virksomhedder på
www. securing.dk
Kontakt os og få en snak om jeres sikkerhed
tlf: 27 52 01 71 eller på info@securing.dk

Hvem passer på min sofa?
Køb Indboforsikring hos Popermo
Bedre forsikringer, bedre priser...

The Real Service & Security
Ørnevej 60 st.th
2400 København NV
Tlf: + 45 31 53 00 56
ifo@trss.dk
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BOOK NU:

(+45) 88 77 66 99 OR

MEETINGS@CPCOPENHAGENTOWERS.COM
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Brøndby Dyreklinik
Kirkebjerg Parkvej 32 - 2605 Brøndby
Telefon 43 63 38 08
www.broendbydyreklinik.dk

reklameartikler

Kontakt: +45 30 92 00 23 E-mail: info@lund-lund.dk

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

PM Pack
Service A/S
Satellitvej 7 - 8700 Horsens

Tlf. 75 60 20 00
Horsens

Søger du lejlighed?
Åbent alle ugens dage
fra kl. 7.30 - 20.00
Tlf. 75 65 40 05 - Silkeborgvej 199 - 8700 Horsens

Tjek www.danskeejendomme.nu
og se, om vi har noget ledigt.

Aarhus

Danske Ejendomme

PATRULJEKLASSEN
DELTAGERE i patruljeklassen
Placering

Startnr

KåringsnrHund

HundeførerAfdeling

Sek.

PointDM

Pointudtagelse

1

3

34/2017
Actos

Henriette Aarhus
Silkeborg

2

203,8

228,2

2

20

41/2018
Møllers Totti

Torben Jensen
Frederiksværk

2

203,6

227,3

3

19

14/2014
Bayogi Ditte

Peter Ulvmose
Hjørring

2

202,9

224,3

4

12

16/2019
Tigerdyrets Albert

Anne Andersen
København

2

200,8

212,8

5

1

30/2018
Hesselballe Eiko

John Hansen
Brovst

2

192,8

227,8

6

6

5/2018
Sch-Ca Bjarke

Kjeld Kofoed
Maribo

2

190,5

214,4

7

13

31/2018
Schæfergaarden Aslan

Henrik Buchardt
Brovst

2

188,5

214,9

8

14

77/2017
Dederthing Jiro

Bitten Wittendorff Lorentzen
Tønder

2

188,3

220,6

9

5

19/2013
Amager's Daisy

Camilla Byskov Andersen
Tåstrup

2

187,8

220,6

10

2

9/2018
Møllers Natan

Connie Mølgaard Birk
Tønder

2

183,6

226,2

11

17

87/2013
Froulund Endo

Gitte Pedersen
Tåstrup

2

183,5

207,5

12

7

55/2018
Schæferhaven Diego

Carsten Svendsen
Vendelbo

2

180,5

220,8

13

10

85/2018
Amager´s Cæsar

Nikolaj Jespersen
Odense

1

178,4

226,7

14

16

32/2014
Hajen Frygtløs

Camilla Lyhne Ravkilde
Silkeborg

2

175,9

213,4

15

22

86/2018
Korsklide´s Auto

Andreas Hare
Nykøbing Falster

1

173,6

196,5

16

18

19/2018
Tobilas Bondo

Henrik Palasz Hansen
Maribo

2

171,7

208,6

17

11

94/2017
Abardi Yankee

Christoffer M.K.Andersen
Skovbo

1

168,8

186,8

18

8

37/2018
Møllers Trump

Jan Nyberg Bredevang
Dronninglund

2

164,6

211,6

19

23

14/2017
Rothmanns Joey

Helene Høyer
Skovbo

2

163,5

210,6

20

4

4/2018
Argi

Claus Holm Sørensen
Silkeborg

2

162,5

217,7

21

24

53/2018
Sund Hund Lexi

Harriet Larsen
Bornholm

2

157,3

212,7

22

21

96/2017
Hajen Yams

Jesper Christensen
København

1

155,5

219,0

23

9

83/2018
Tarriq´s Orkan

Chris Dalgaard
København

1

151,8

194,7

24

15

5/2016
Gen-Chi´s Irma

Conny Sander
Grenå

2

142,8

217,5

PATRULJEKLASSEN
Billeder herunder:
(1) : Klassebillede patruljeklassen del 1
(2) : Klassebillede patruljeklassen del 2
(3) : Dommere og figuranter i patruljeklassen
Nederst til venstre: Vinderne patruljeklassen		

		

Nederst til højre: Pokalmodtagerne patruljeklassen
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Tanker fra tilrettelæggeren i
patruljeklassen
Midt i sommeren blev jeg spurgt om jeg ville være
klasseleder i en af klasserne til årets DM.
Jeg skulle lige bruge lidt betænkningstid, da Walter og jeg
egentlig havde tænkt os at stille op til udtagelsen i
vinderklassen. Men efter moden overvejelse kunne det
faktisk være spændende at være klasseleder for
patruljeklassen. Så jeg sagde ”ja” til opgaven.
Det var jo mange hunde at skulle være klasseleder for, så
jeg fik hjælp af Jørn Gondek.
Vi tre klasseledere blev hurtigt enige om, at øvelserne i
konkurrencen skulle være med fokus på samarbejdet hund
og fører imellem og at det skulle være sådan at det var
muligt at tage tilskuere med ud til øvelserne.
Den første opgave var så at finde sporarealer til 24 hunde
og lave aftaler med de pågældende gårdejere, bl.a. om
hvordan arealet skulle/ville se ud den sidste weekend i
september, og det viste sig at være den største opgave til
dette DM.

Henrik Hansen og Bondo, Maribo afdeling. På spor.

Øv 6 og 10 var ude ved en fabrik: Patruljegang på 100m,
råb fra figurant (fører kan se, men hunden kan ikke).
Figurant løber på tværs og ind på fabrik, lukker porten
og løber rundt om en bygning.
Mange fik ikke løst denne opgave.

Jeg havde fået stillet Corselitze gods (godset er økologisk)
til rådighed, men derfor kan det jo godt være svært at
afstemme forventninger med gårdejeren.
Men det lykkedes, han ventede med at køre på marken
til mandag morgen.
DM 7: Gitte Pedersen og Endo, Tåstrup afdeling på spor.
Vi blev også hurtigt enige om hvordan øvelserne skulle
ligge de 2 dage:
Spor og gerningssted om lørdagen. Om søndagen skulle
øvelse 1-6, 10 og 11 samt rundering foregå.
Sporarealet var stubmark med udlæg og 105 min gammelt.
(Genstandene kan ses andet sted).

Sporgenstande

Cykling efter en øv. 10 blev også udfordrende for mange.
Gerningsstedet lå lige ved siden af nogle af sporene, hvor
allen op til hovedbygningen af godset, blev brugt.
Arealet ved vejen var med græs og med en forhøjning på
midten - ca. 1m og så stubmark bag ved.
Det var ca. 2 timer gammelt.
Runderingen foregik på 2 fine stykker med varieret skov.
Udfordringen her var at der var lagt 2 genstande næsten
helt ude på venstre begrænsning. (Kan ses andet sted).

Da weekenden indfandt sig, var jeg meget nervøs for, om
det hele nu også gik op i en større helhed.
Men med hjælp fra dygtige dommere og figuranter
fungerede det hele.
At finde egnede arealer (især) og spændende øvelser har
været en stor, men spændende opgave, og jeg er glad for
at jeg fik tilbuddet om at prøve at være klasseleder.
Tak for hjælpen til dommere og figuranter og stort tillykke
til vinderen.
Kim Busk Jensen

PATRULJEKLASSEN
Oplæg

Patrulje spor
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PATRULJEKLASSEN
Oplæg

Patrulje gerningssted

Gerningssted i patruljeklassen
Alder 2 timer, overtrampet 15x15 m
1.

Nylonstrømpe 3x3 cm

2.

Søm 10 cm

3.

Plast 3x3

4.

Nedgravet trusseindlæg 

5.

Læderlap 3x3 cm

6.

Bindegarn 10 cm


2,5 m
1

5 m

2,5 m

8 m
2
6 m
3
3 m



vold
4

5
5 m

0,5 m

3 m
6

2 m

2m
m

PATRULJEKLASSEN
Oplæg

Patrulje rundering

Rundering i patruljeklassen

Nederdel 420 meter fremme,
3 meter fra venstre begrænsningen

Rygsæk 250 meter fremme og
5 meter fra højre begrænsningen
Sideg. Pengepung 4 meter til højre

Figurant 200 meter fremme og
20 meter fra højre begrænsningen
Sidegenstand: trusseindlæg 5 meter til venstre

Baglinje
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PATRULJEKLASSEN
DM 2019 i Patruljeklassen
– endelig lykkedes det…

til udtagelsen sidste år.
Med landets bedste
udtagelsesresultat i år på
228,2 point, må man sige
at det lykkedes.
Endelig blev min store drøm
om, at blive udtaget til DM
til virkelighed!!!

Af: Henriette Aarhus

Nogen kender allerede
historien om hvalpen, der
blev ved med at komme
hjem igen – nemlig Actos,
der blev født her hos mig
i sommeren 2011 og kom
tilbage for at blive i starten
af 2017.
Det var dengang en noget
stresset og tynd hund, vi fik
hjem.
Der er sket meget siden og
han er nu en utrolig flot
muskuløs hanhund.
Jeg startede med at træne med Actos omkring 1. maj 2017
og han var heldigvis PH-trænet ved den seneste ejer,
Erling Jensen fra Helsingør PH, der desværre døde i januar
2017. Dog var Actos ikke kåret, så jeg fik ham kåret i juni
2017. Herefter bød efteråret 2017 på Jysk Mesterskab,
Unghundebystævne og Unghundeoprykning. Det startede
godt med en 3. plads og to 1. pladser, samt en hel oprykning
til Patruljeklassen.
Gennem 8 år fra Patruljeklassen til Vinderklassen
har jeg forsøgt at blive udtaget til DM med moderen,
Izza, men desværre uden
held. Vi var da tæt på et
par gange, men det syntes
aldrig rigtig at lykkes – ikke
Izza’s skyld… Heldigvis har
jeg lært meget gennem
træningen med hende og
med Actos havde jeg nu en
ny chance for at forsøge at
komme med til DM som
hundefører.

Drømmen blev endelig til virkelighed…
Første forsøg var til DM-udtagelse i Silkeborg sidste år,
hvor vi faktisk fik et flot resultat på 216,6 point. De fleste
år har det været nok til at komme med til DM (som f.eks. i
år, hvor den sidste sek. 2’er kommer med på 207,5 point),
men niveauet sidste år var så højt, at det desværre ikke
var nok. Derfor har træningen det seneste år været særligt
rettet mod, at blive bedre på de øvelser, der især trak ned

Til DM i Nykøbing Falster
mødte vi ind fredag eftermiddag til indskrivning
og indkvartering på Hotel
Falster. Min mand, Jesper
Madsen, der tidligere selv
har trænet hund, var med som support og støtte, hvilket
virkelig var dejligt.
Til hundeførermøde fik jeg
blandt andet hilst på
konkurrenterne – nogen for
mig kendte ansigter og
andre nye ansigter.
Vi fik alle vores startnumre
og jeg fik startnummer 3,
hvilket åbenbart er et godt
nummer, da jeg kan se at
Danmarksmesteren fra
sidste år havde det samme
nummer.
Det startede med en hyggelig kammeratskabsaften med
rigtig god mad. Vi sad ved bordene områdevis, så der var
god mulighed for at få talt med træningskammerater fra
området. Heldigvis var der mange med fra Område 2, både
hundeførere, dommere og figuranter, samt andre gæster.
For at være frisk til næste dags øvelser, gik vi forholdsvis
tidligt i seng.
Vi startede med felt lørdag morgen kl. 0900.
Feltet var placeret på en græsmark ud til en mindre
trafikeret asfaltvej. Der gik en græsvold midt gennem
feltet, ligesom der var vejsidetræer på dele af feltet.
Det er en af vores yndlings-øvelser, så på trods af lidt
konkurrence nervøsitet, var jeg ved godt mod ved opstart
af øvelsen. Actos plejer at rydde feltet indenfor relativ få
minutter, så da han kun havde fundet 3 genstande, da
halvdelen af tiden var gået, begyndte jeg at blive lidt
nervøs. Imidlertid begyndte det derefter at gå lidt hurtigere
og da der var ca. 2½ minut tilbage af tiden, fandt Actos
den 6. genstand.

PATRULJEKLASSEN
Jeg blev noget lettet – altid dejligt med en god start på en
konkurrence. I løbet af formiddagen fandt vi ud af, at en
del havde svært ved feltet og at der var mistet en del point.
Det viste sig senere på dagen, at kun 3 havde ryddet feltet.

Lørdag sluttede af med en hyggelig aften, hvor stort set alle
fra område 2 mødtes udenfor på hotellets dejlige terrasse
efter aftensmaden. Blandt andet sad nu Danmarksmester i
Vinderklassen, Rita Andersen, Odder PH, og jeg sammen i
en sofa, hvor vi blandt andet talte om lørdagens strabadser
og planlagde søndagen.
Søndag morgen kl. 0905 startede vi på rundering, der også
er en af vores yndlings-øvelser. Runderingsbanen var lagt
i en fin løvskov. Actos og jeg startede med at dække vores
baglinje, hvorefter jeg gik med ind i banen.
Banen blev søgt godt og grundigt igennem, men der gik
noget tid før vi fandt noget. Langt om længe var der halsgivning fra Actos, der havde fundet en figurant.
Efter visitation og aflevering af figuranten, blev der søgt
gerningssted – her fandt vi et ”brugt” trusseindlæg.

Intet er afgjort før alle øvelser er gennemført…
Kl. 1430 skulle vi på sporet, der var på en stubmark med
udlæg. Umiddelbart var det en fin mark, men det viste
sig snart at den voldte os store problemer. Det er ikke et
spor, jeg har lyst til at skrive ret meget om, men kan sige
følgende: en lidt svær opstart, generelt rodet sporsøg, 1
tilrettevisning og vi finder kun den nedgravede – dog kommer vi til ende på sporet. Vi mister 21,8 point, så det var
et noget nedslået humør, jeg kom tilbage med.
Det viste sig imidlertid, at mange havde haft svært ved
sporet og for nogens vedkommende både på feltet og
sporet, så Actos og jeg lå alligevel på en 8. plads, da
lørdagens øvelser var overstået for alle.
Da der var hele 17 point op til ham, der lå på 1. pladsen
efter lørdagens øvelser, må jeg dog indrømme at jeg stort
set havde mistet troen på en podieplads.
Claus Mortensen, Silkeborg PH, og andre sagde dog, at
intet var afgjort før alle øvelser var overstået søndag - og
jeg må jo sige, at de heldigvis endte med at få ret.

Vi fortsatte runderingen og lidt længere fremme var der
igen halsgivning ved en rygsæk, der lå på jorden bag et træ.
Ved gerningsstedssøg fandt Actos en sort pung.
Der var nu ca. 10 minutter tilbage til at finde den sidste
genstand, og jeg var lige ude at tjekke min venstre
begrænsning og følte jeg havde god tid.
Vi fortsatte runderingen og længere fremme i venstre side,
begyndte Actos at søge omkring i et område, hvor det så
ud til at han havde noget, som han ikke kunne lokalisere.
Da jeg troede det var den sidste genstand, brugte jeg noget
tid på at få ham til den anden side i håb om, at han ville
søge tilbage og måske få genstanden.
Da der ikke rigtig skete noget og tiden gik, måtte jeg sige,
at enten var der ikke noget eller kunne Actos i hvert fald
ikke lokalisere det. Derfor gik jeg endelig videre med små
5 minutter tilbage og heldigvis for det.
Et par minutter længere fremme kom der endelig
halsgivning fra Actos ved den sidste genstand, der var en
nederdel, der lå på jorden ved et træ.
Efter gerningsstedssøg og ja tak, var jeg noget lettet over at
have ryddet runderingen. På vejen derfra kikkede Jesper på
resultatlisten og kunne konstatere, at Actos og jeg allerede
var rykket op på en 5. plads.
Lydighedsøvelserne 1-5 og 11´eren skulle vi på kl. 1100,
hvor det var med stor nervøsitet og spænding, vi gik ind
på stadion. Samlet blev fradraget for øvelserne højere end
håbet, men dog alligevel relativt pænt resultat.
Vi mistede 0,4 point på fri ved fod og 1 point på
afdækningen da Actos ikke helt kunne høre mig første
gang, jeg kaldte ham ind. 11´eren så umiddelbart pæn
ud og lydighedsdelene sad lige i skabet, men lidt yderligt
bid, tyggeri og at han gik af før tid i flugtforsøget kostede
samlet 3 point.
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Kl. 1300 skulle vi på DM’s
sidste 2 øvelser, 10’eren og
cykeløvelsen (øvelse 6). Vi
var i mellemtiden rykket
op på en delt 3. plads og vi
skulle bare have den 10’er.
Øvelsen var placeret i et
industriområde og
oplægget lød på, at der
havde været en del tyverier
i området og at der var set
en gerningsmand på cykel.
Actos og jeg gik
patruljegang og pludselig
kom der en figurant frem
på en mark beliggende til venstre for os.
Figuranten blev råbt an og Actos blev sendt af sted.
På grund af træer og vejens forløb, kunne vi ikke se, hvor
figuranten løb hen. Jeg kunne dog høre en metallåge, der
smækkede og Actos var løbet over i højre side, hvor der
var et firma omgivet af et højt trådhegn.
Her kunne jeg se, at der stod en cykel op af en låge og jeg
åbnede lågen ved siden af, hvorefter Actos kunne løbe ind.
Jeg løb med ham omkring en bygning, hvor Actos løb hen
til en åbenstående dør, men fortsatte rundt om bygningen.
På den anden side af bygningen fik Actos heldigvis fat i
figuranten og efter slip samt visitation, fik vi afleveret
figuranten til dommerne indenfor de 4 minutter.
Sikke en forløsning. Actos var lidt oppe at køre efter
10´eren, men jeg fik ham heldigvis ind i cykeløvelse-mode
og vi klarede også den uden fratræk.
Nu var der ikke mere vi kunne gøre.

16 point op til 1. pladsen…
På vejen ind til stadion fandt vi ud af, at jeg var rykket op
på en 2. plads, men på det tidspunkt var der 16 point op
til 1. pladsen. Da vi ankom til stadion kunne vi se, at han
havde mistet 12 point på runderingen, så nu var der kun
4 point, der skilte os.
Han manglede stadig øvelse 1-5 og 11´eren, hvor han
skulle på kl.1440. Imidlertid fandt jeg ud af, at han normalt ikke mister meget på de øvelser, så det var med stor
spænding, at jeg sammen med en del klubkammerater sad
og så ham på stadion.
Det var en super lydighed, de lavede – ikke noget de kunne
miste mange point på, nærmere kun 10-dele.

Så jeg var ved at indstille mig på, at jeg måtte ”nøjes”
med 2. pladsen, hvilket naturligvis også ville have været
et super flot resultat. Da jeg tog hjemmefra om fredagen
tænkte jeg, at jeg ville være glad og tilfreds, såfremt, vi
endte i den bedste tredjedel. Men det er klart, at når man
så pludselig ligger nr. 2, så vil man selvfølgelig også rigtig
gerne øverst på podiet. Imidlertid gik hans 11´er ikke så
godt og der blev ventet i spænding på dommerresultaterne.
Efter al for lang tid, kom resultatet endelig og det viste sig,
at han mistede samlet 4,2 point, hvilket betød at Actos og
jeg var blevet Danmarksmester !!! Hold da op, hvor var
det vildt – første gang vi er med til DM som hundefører,
så går vi hele vejen og bliver Danmarksmester.

En kæmpe oplevelse, som jeg aldrig vil glemme – at stille
sig øverst på skamlen som vinder af patruljeklassen, en
kold tur i baljen, klubkammerater og andres lykønskning/
fejring, samt præmieoverrækkelsen til Gallamiddagen
søndag aften. Det var så vildt og så stort.
Mange tak for et godt tilrettelagt DM arrangement – vi
vil forsøge, at gøre det efter i Silkeborg næste år, hvor jeg
er klasseleder i Patruljeklassen. Mange tak til dette års
klasseledere, arrangører, dommere, figuranter, hjælpere og
andre, der har hjulpet til. Særligt tak til alle fra område
2, der støttede os under DM og fejrede os i søndags, samt
stor tak til alle mine træningskammerater, der har hjulpet
os undervejs og på vejen frem til DM.
Derudover mange tak til Silkeborg PH for det flotte
espalier, den flotte modtagelse og gave, I gav mig i klubben
onsdagen efter DM – dejligt at være en del af sådan en
klub. Sidst men ikke mindst, selvfølgelig tak til hvalpen,
der blev ved med at komme hjem igen og endte med at
blive til ”Gulddrengen” :-) …
Mange venlige hilsner
Henriette Aarhus
Silkeborg PH, Område 2
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KRIMINALKLASSEN
Deltagere i Kriminalklassen
Placering

Startnr

KåringsnrHund

HundeførerAfdeling

Sek.

PointDM

Pointudtagelsen

1

11

55/2017
Møllers Jutta

Møller Christensen
Dronninglund

2

210,8

224,3

2

1

67/2016
CrympeBedste Snot Hvalp

Henrik Andersen
Brovst

2

207,6

229,4

3

9

92/2017
Team Englunds Jack

Anne Bjørnstrup
Holbæk

1

192,2

220,5

4

14

75/2017
Smedebakkens Spritte

Joy Christensen
Frederiksværk

2

187,8

195,0

5

10

96/2013
NederholmsQuanto

CamillaSønderskov
Tåstrup

1

186,9

209,9

6

5

46/2016
Amagers Qvalli

Line Holm Hels
Skovbo

2

184,8

201,6

7

6

2/2017
Sund Hund Kira

Mikkel Othar Olsen
Tåstrup

2

175,5

198,7

8

2

69/2016
Laguso Eddi

Mads Skorup Christensen
Slagelse

1

170,7

187,9

9

13

84/2013
Oude Herder Benz

Rasmus Bøgel
Middelfart

2

170,7

202,8

10

12

17/2017
Møllers Noxi

Marianne Baand Larsen
Dronninglund

2

169,5

224,0

11

3

68/2016
Amagers Martin

Ole Boy Sørensen
Skovbo

1

166,0

226,6

12

8

38/2015
Møllers Hector

Robert Christian Pedersen
Nykøbing Falster

2

161,6

204,8

13

7

37/2016
Amagers Omega

Ann-Sophie Lemberg Carlsen
Bornholm

2

155,3

199,6

14

4

71/2016
Møllers Leon

Thomas Ritter
Skovbo

1

151,9

198,3

KRIMINALKLASSEN
Deltagere i Kriminalklassen
Billeder herunder:
Øverst: Klassebillede kriminalklassen
Midt: Dommere og figuranter, kriminalklassen
Nederst venstre: Vinderne i kriminalklassen
Nederst højre: Pokalmodtagerne kriminalklassen
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Tanker fra tilrettelæggeren i
kriminalklassen
Så er DM 2019 forbi, og det er nu blevet tid til at puste ud.
Det er altid hektisk i ugerne op til selve arrangementet og
man får ikke sovet så meget, som man plejer og samtidig
er der en masse som skal planlægges og koordineres og
derfor er telefonen også uundværlig i denne periode.
Da jeg havde fået rollen som tilrettelægger, skulle jeg finde
en medtilrettelægger. Dette var ikke et svært valg, og
heldigvis sagde Carsten Nielsen ja til opgaven.
Carsten har været med fra starten og har været med inde
over alle beslutninger, skøre ideer og tanker.
Carsten er perfektionist, opfindsom, meget praktisk og
en man kan regne 100 % med når der skal laves aftaler.
Alle disse egenskaber er fantastiske, når man skal
planlægge et DM. Så tusind tak for samarbejdet Carsten,
du har været uundværlig.
Allerede sidst i 2018 startede de første forberedelser.
Vi fik lavet aftaler med lodsejerne om lån af arealer m.m.
På trods af, at vi var tidligt ude, blev vi hurtigt klar over,
at det kræver en masse koordination at skaffe arealer.
For selvom selve godsejeren giver lov til at benytte godset,
så skal vi også have lov til at benytte arealerne af skytten
på stedet, som efterhånden betaler en masse penge for at
få lov til at bruge skoven/markerne til jagt og derfor har
de selvfølgelig en del restriktioner.
Arealerne er som oftest også forpagtet ud til en helt tredje,
og det gør at der skal koordineres med denne person også.
På Orupgaard Gods har dette samarbejde fungeret
fantastisk og uden problemer. Alle har været velvillige, og
det har gjort opgaven som tilrettelægger noget nemmere.
Opgaverne til kriminalhundene skulle være udfordrende,
men også løsbare.
Der skulle være fokus på samarbejdet mellem hund og
fører og så skulle det være muligt at den enkelte HF kunne
have tilskuere med. Jeg håber at alle i kriminalklassen,
kunne se disse punkter indtænkt i øvelserne.
Alle øvelser forløb som de var tænkt, dog med de
erfaringer, at det ikke altid var de genstande og arealer vi
tænkte ville blive de svære, som endte med at blive det.
Apportgenstanden, en blå stophane var valgt ud fra, at den
skulle være apporterbar, så skulle det være noget nyt for
alle hunde og så skulle det være noget, som ingen skulle
kunne smugtræne på, når først den var afsløret på stadion.

Øvelse 10 som foregik i Orupgaards have rundt om søen,
var vi meget spændte på.
Vi har haft mange teorier, ideer og Carstens hund har
prøvet adskillige variationer af denne, inden vi til sidst
nåede frem til den endelige version, som vi syntes
fungerede godt.
Som tilrettelægger har man en masse tanker om hvordan
de enkelte øvelser skal forløbe, men man kan ikke selv
udføre og formidle disse tanker, i stedet skal de videregives
til figuranter og dommere, som er dem, som skal få det til
at forløbe i praksis.
Jeg vil sige alle figuranter, dommere og hjælpere en kæmpe
stor tak for indsatsen. I gjorde det fantastisk og var
gennem hele weekenden positive og imødekommende
overfor de opgaver i blev stillet overfor.
Jeg tager især hatten af for sporfiguranterne, der meget
tidligt og i fuldstændig mørke skulle lægge spor i nogle
enorme roer, som tog pusten fra de fleste.
Jeg vil ligeledes takke alle HF for jeres gode humør,
fairplay og positive indstilling til øvelserne også selvom
det indimellem kostede lidt point.
Tillykke til Danmarksmesteren i kriminalklassen,
men også til alle jer andre der opnåede fine resultater.
Tina Lorentzen
Tilrettelægger i kriminalklassen

KRIMINALKLASSEN
OPLÆG

gerningsstedsskitse kriminalklassen

DM I KRIMINALKLASSEN 2019
Gerningssted i kriminalklassen
Underlag: Skovbund med mange tynde træer

Størrelse: 20 x 20 m.

Alder: 1,5 time, feltet overtrampes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

G: sort tragt liggende frit i terræn
G: lille korkprop liggende frit i terræn
G: plaster liggende ved træ 1,7x2,5
G: ph-stick liggende ved træ 7 cm
G: gazestykke liggende ved træ 2x2 cm
G: nedgravet blodprøveglas frit i terræn

A

B
1

3m

8m
10 m

5m

3

10 m

5

6m

6
5m

4

10 m

8m
2
3m

C

D

skovvej
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SPORSKITSE kriminalklassen
Sporskitse til kriminalklassen
Underlaget: nysået, roer og vinterafgrøde
Alder: 1,5 time
Der er 4 point til hver genstand
1.G: tynd træpind
2.G: engangssprøjte (ikke synligt)
3.G: Hårdt hvidt filtstykke (ikke synligt)
4.G: gaze-stykke
5.G: plastic hætte

25 m

1.G

25 m

150 m

200 m
vinterafgrøde

20 m

Asfaltvej

150 m

2.G
5m
3.G

roemark

175 m

30 m
4.G

nysået
40 m
20 m
5.G

KRIMINALKLASSEN
OPLÆG

KRIMINALRUNDERING STYKKE 1
Rundering i kriminalklassen 1
Terræn: Højskov med forskellig underbevoksning.
HF får oplyst en baglinje som er en lysning ind i skoven og en
højrebegrænsning som er en skovvej.
1. genstand: Tildækket nummerplade liggende i bred grøft 170
meter fremme og i venstre side. Sidegenstand:
blodprøvetagningsglas
2. genstand: Lægetaske liggende i bred grøft 170 meter fremme og
i højre side.

Når HF når frem til grøft 300 m fremme i stykket afbrydes øvelsen og
dommere og HF med hund bliver kørt frem til nyt runderingsstykke i bil.

Bred dyb grøft

Højrebegrænsning (skovvej)

Baglinjen 75 m
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KRIMINALRUNDERING STYKKE 2

2. Runderingsstykke i Kriminalklassen
Terræn : Åbent skovstykke med mange små tynde træer plantet i rækker.
begrænsningen er en skovsti.

Venstre

3. genstand: Blodtryksapparat placeres 2 meter oppe i et grantræ 50 meter fremme og i
midten af stykket.
4. genstand: bærbar computer, placeres på jorden 200 m fremme og i højre side.
Pointfordeling:
1.G 4+4+1 point
4.G 4 +4+1point

2.G 3+3+1 point
Sidegenstand: 1 point

(gælder både bevogtning og halsgivning)

Baglinjen 75 m.

3.G 4+4+1 point
Arbejde: 15 point +10/10

KRIMINALKLASSEN
OPLÆG

Genstande

Kriminal spor genstande

Kriminal gerningsstedsgenstande

Kriminal runderingsgenstande
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Danmarksmesterskabet 2019
Igen i år lykkedes det at kvalificere mig til DM, som denne
gang skulle afholdes af Nykøbing Falster afdelingen.
Flere fra Dronninglund afdelingen havde ligeledes
kvalificeret sig, så vi var flere, der besluttede at følges ad.
Da vi ankom til Hotel Falster fik man straks indtryk af, at
der var styr på tingene. Efter indkvartering var der
hundeførermøde, vores klasseleder, Tina Lorentzen, og
Carsten Nielsen bød velkommen og gav os den
nødvendige information.
I år skulle der igen være indmarch, hvilket har været
savnet. Det er en tradition, der hører med til et
Danmarksmesterskab i Dansk Politihundeforening.
Lørdag skulle jeg starte på min første øvelse, rundering,
kl. 0850. Runderingsbanen blev anvist, med en højre
begrænsning og en baglinje ind igennem et
ufremkommeligt krat.
Min tanke var, at der nok ikke lå genstande i dette område
når det var så flydende en baglinje.
Dog brugte jeg lidt ekstra tid i starten, lige for at være helt
sikker og få Jutta helt i runderings mode.
Vi satte så farten lidt op og Jutta løb godt og kom fint
rundt i terrænet.
Et godt stykke ud i banen, i højre side, lagde hun sig ned og
begyndt at give hals. Da jeg kom frem lå hun med hovedet
ud over en skrænt. Jeg hoppede ned i kløften og kunne
så se genstanden, en taske, der var stukket ind i skrænten
mellem nogle trærødder.
Gerningsstedsøget gav ikke noget og vi gik lidt tilbage og
startede op igen.
Jutta løb så over i venstre side, hvor hun gav hals ved foden
af et træ. Det var et lille blodprøveglas.
Jeg behandlede dette som en hovedgenstand og søgte så
gerningssted og fandt en tildækket nummerplade.
Vi fortsatte runderingen og der gik ikke lang tid før vi
blev stoppet og bedt om at sætte os ind i en tilkaldt bil.
Vi blev så kørte længere frem i skoven, hvor runderingen
skulle fortsætte.
Denne gang fik vi en venstre begrænsning. Forholdsvis
hurtig var der halsgivning ca. midt i banen og i et stort
tæt grantræ, lå næste genstand.
Ingen resultat af gerningsstedsøget.
Vi havde nu modvind og jeg besluttede, at Jutta bare skulle
fremad i terrænet, dog blev hun dirigeret til begge sidder,
således det hele var afsøgt. Hun gav hals fremme i banen
og da jeg kom frem til hende stod hun ved en computer.
Efter kort tids søg blev vi stoppet.
En dommer seddel med 0,0.

Jeg vil her Rose dommerne på min runderingsbane, de
fulgte begge med rundt på banen lige i nærheden af mig,
og sådan skal det være, for så ser og hører de det samme
og dømmer så også sammen.
Næste øvelse var 1-5 + 11 kl. 1100, det gik også fint.
Fradrag på 0,5 i halsgivning da Jutta lige lettede sig lidt.
Fradrag på 5,2 i øv. 11, 2 bidskift, sen til at slippe på passiv og så kiggede hun efter mig og i flugten fik hun tyndt
bid. Fradrag 5,2.
Dagens sidste øvelse var gerningssted, hvilket var i skovbund, der virkede noget blød, lidt specielt, idet skrubtudserne også synes de skulle være i feltet. Vi gik derfra med
1 mistet genstand og dermed et fradrag på 5,0 point.
Samlet have vi på lørdagens øvelser mistet 10,7 point.
Hvilket rakte til en øjeblikkelig 1. plads.
Det er selvfølgelig dejligt at ligge i spidsen, men det er
sjælden at den samlede vinder også ligger nr. 1 om
lørdagen, så jeg lagde ekstra pres på mig selv.
Søndag skulle jeg starte kl. 0840 med cykeløvelsen og øv.
10. (tid 2,41) det gik fint og dommersedler med 0,0.
Min sidste øvelse var spor. Opsøget var tæt på asfaltvejen
og gik derfor væk fra vejen, underlaget var stub med
olieplanter eller lignende. Sporet gik ca. 100 meter ud,
hvor det så knækkede til venstre og på dette stykke fandt vi
en genstand. Sporet knække tilbage mod asfaltvejen igen.
Lige før vi var helt fremme ved vejen sagde dommerne,
at vi skulle fortsætte sporet på den anden side, dog skulle
vi lige afvente trafikken.
Underlaget på den anden side var roer.
Sport gik fint i disse roer, og her fandt vi 2 genstande.
Efter roerne kom vi ud i harvet lerjord.
Sporet gik fint, men vi mistede 2 genstande.
Det gav et fradrag på 8,5 point og dermed vidste jeg, at
1. pladsen var hjemme.
Da jeg var kommet tilbage til bilen ville jeg ringe til Mona,
der var på hovedstandpladsen, men inden jeg nåede at
ringe op, ringede datteren og ønskede tillykke. De havde
siddet og fulgt med hjemmefra.
Tilbage til hovedstandpladsen kunne jeg så konstatere, at
både Kriminalklassen og vinderklassen var afgjort, mens
patruljeklassen først blev afgjort på 2. sidste hund på lydighedsbanen.
Jeg vil gerne rette en kæmpe tak til Tina Lorentzen og
hendes hjælpere, samt hele Nykøbing afdelingen.
Det var en fantastisk weekend. Alt var tilrettelagt super
godt og Tina havde udarbejdet nogle øvelser, der krævede
hundearbejde, og samtidig skulle HF være med.
M.v.h.
Møller
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DM handler i min verden om mange ting.

Vi aftalte at fange banditter sammen, når Silke bliver stor
nok.
Søndag, DM 2019. Vinderne er fundet og vi står samlet
klassevis og har netop takket af for denne gang.
Her ser jeg en kvinde. Det virker som om hun prøver at få
kontakt til mig. Ved siden af hende står Silke.
Jeg bliver simpelthen så glad. Vi giver hinanden et stort
kram og taler om hund, om DM2018, om hvalpe, om at
være “politihundedame”, om forhåbentlig at se hinanden
til næste år i Silkeborg. Jeg håber at Silke en dag vil forstå,
hvor utrolig glad og stolt en hundefører det gør mig, da
hun blandt mange, udpegede mig.
Tak ven, jeg skal gøre mit bedste for at være i fuldt vigør,
når du en dag står med din første tjenestehund.

Det handler om udfordringer! Om spænding!
Om gode rammer! Om stemning og om venskaber!
Disse ting har dette års DM
været fyldt af.
Udfordringerne har været
med hele vejen, for
(formentlig) alle hundene.
Spændingen var der til
allersidste hund!
Rammerne var intet
mindre end fantastiske.
Lige fra indkvartering,
logistik, arealerne mv!
Stemningen sørger de gode
hundefolk jo altid for, men
Nykøbing

Jeg håber også at endnu flere sektion 1’ere vil deltage næste
år. Det er en super fed og sjov anledning, til at mænge sig
med en masse dygtige hundefolk, blive udfordret med sin
hund og måske drikke en enkelt øl med sine kollegaer.
Tusind tak til Nykøbing Falster for et fantastisk DM.
Camilla & Storm
Taastrup Ph - sektion 1

Falsters idrætspark, samt kammeratskabsaftenen hjalp
også godt til.

VEnskaber opstår!
Silke på 9 år og jeg mødtes igen i år!
Og den historie vil jeg gerne komme lidt nærmere ind på.
Det er en historie som har rørt mig.
Mere end jeg havde regnet med.
Til DM 2018 kom Silke og hendes mor forbi.
Silkes mor hjalp med at henvende sig, da Silke gerne ville
sige hej. Hun drømte nemlig også om at blive
“politihundepige”. Vi fik os en dejlig snak og om
søndagen kom Silke forbi med en blomst til Storm og jeg.
En lille blomst som Silke selv havde plukket.
Det rørte mig, at se hvordan jeg som politier og måske
endnu vigtigere, som “politihundepige” kunne gøre en
forskel for sådan en som Silke.
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Tømrer og Snedkerfirma

Birch ApS
Ludvig Holsteins Alle 90
2750 Ballerup

20 40 32 61 • nsbirch@hotmail.dk
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+45 23 32 98 95

DANSK MILJØFORBEDRING A/S
Beredskabsvej 19, DK - 2640 Hedehusene
Telefon: +45 7070 2480
E-mail: info@damifo.dk

MF Security Solutions er en
sikringsvirksomhed, hvis mål er at tilbyde det
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STANDPLADSER OG STARTNUMRE

DANMARKSMESTRENE

VINDERKLASSEN
Deltagere i vinDerklassen
Placering

Startnr

KåringsnrHund

HundeførerAfdeling

Sek.

Point

Resultatudtagelsen

1

9

75/2011
TeamEnglund's Aqua

Rita Andersen
Odder

2

205,2

216,2

2

10

50/2014
Hulgaard's Mik

Benny Lund
Haderslev

2

187,3

203,8

3

3

64/2013
Nederholm's Quik

Jan Verner Larsen
Skovbo

1

187,1

212,0

4

8

59/2012
Daneskjold Arti

Jan Binger Lindgaard
Frederiksværk

2

185,4

209,0

5

7

73/2014
Mai Tuk Trucker

Johnny Klærke
Ringsted

1

171,6

223,8

6

1

64/2014
Amage'rs Helga

Jens Andreasen
Skovbo

2

168,4

209,7

7

2

40/2014
Sund Hund Enzo

John Nielsen
Skovbo

2

167,1

204,9

8

6

25/2015
Hulgaards Nikon

Torben Dalsgaard Andersen
Næstved

1

164,7

137,6

9

4

74/2014
Møllers Gipsy

Mette Dalsgaard Thomsen
Dronninglund

2

145,1

213,8

vindere i vinderklassen

VINDERKLASSEN
Deltagere i vinDerklassen

Billeder herunder :
Øverst : Klassebillede vinderklassen

Midt: Dommere og figuranter i vinderklassen

Nederst: Pokalmodtagere i vinderklassen
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Tanker fra klasselederen i vinderklassen
Først vil jeg takke alle for et veloverstået DM.
En stor tak til min medtilrettelægger Thomas, men også
til mine 2 trofaste hjælpere Kim og Thorkild, som styrede
de to standpladser med hård hånd.
Tak til figuranter og dommere, fordi i løste opgaverne efter
hensigten og fordi i på bedste vis og med stort overskud
tog imod HF og gæster, så de alle fik en god oplevelse på
trods af, at der blev mistet en masse point nogle steder.

Øvelserne blev lavet, så tilskuervenligt som muligt, så det
ikke kun var HF der fik glæde af arealerne på
Pandebjerg gods.
Der var sommerfugle i maven indtil øvelserne var
kommet godt i gang, for hvem siger at ens tanker og ideer
var mulige i praksis? Det var de dog, idet alle genstande
på de enkelte øvelser blev fundet.
En af de øvelser som havde givet anledning til stor
tankevirksomhed var min øvelse 10.
Ville den være for nem? Ville HF og hund løbe forbi og
videre ind i skoven? Eller ville den være løsbar?
Den viste sig at være løsbar og kun 1 mistede den.
Her skal lyde en stor tak til figuranten og dommerne som
måtte gå meget for at øvelsen kunne udføres korrekt.
Apporteringen af trillebørhjulet blev for nogle en lidt dyr
fornøjelse, men det kunne løses perfekt også.
Til slut vil jeg sige tillykke til Danmarksmesteren i
vinderklassen, samt endnu engang takke alle dem der hjalp
til i vinderklassen.
Palle Lorentzen
Tilrettelægger i vinderklassen

VINDERKLASSEN
OPLÆG

SPorskitse vinderklassen
6

Spor i vinderklassen
1,5 time gammelt
25 m

25 m
græs

25 m
25 m

1.

Rørepind

2.

Nedgravet klods

3.

Grønt stof

4.

Ravplug

5.

Perlefisk

6.

Patron

100 m
5
25 m

Asfaltvej
20 m

4

5m
3

Højt græs

275 m

skel
250 m
25 m

2

50 m
25 m
vinterafgrøde

100 m

25 m

1

25 m
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OPLÆG

gerningssted vinderklassen

DM I VINDERKLASSEN 2019

Gerningssted
Underlaget: Små bøgetræer med varieret underlag i stor indhegnet plantage.
(25x25 m) alder 1,5 time, overtrampes

1. gen: lille patron
2. gen: plasticspole
3. gen: stålpind

4. gen: spiralryg
5. gen: læderstykke
6. gen: nedgravet rørepind

10 m

1

4

5+6
2

10 m

2,5 m

10 m
3

10 m

VINDERKLASSEN
OPLÆG

eftersøgning vinderklassen

DM I VINDERKLASSEN 2019
Eftersøgning
Det er et blandet skovstykke med nåletræer, højskov, krat/bregner og græsareal med små grantræer
Skovstykket er afgrænset af 3 skovveje. HF bliver startet i højre hjørne. Den sidste begrænsning bliver
markeret med minestrimmel.
Point: Arbejde 11 p + 10/10
1: 3+3+1

2: 3+3+1

3: 3+3+1

4: 4+4+1

5: 4+4+1

start

5 Tildækket koben

1

Livrem hængende 2 meter

oppe i et træ

2 Økse i væltet træ
3 Fritstående pæl
4 Sammenrullet nederdel
i brændestak
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genstande vinderklassen

Genstande på spor i vinderklassen

Genstande på gerningsstedet, vinderklassen

TOTALAFFALD
Marry & Me - Smykkeforretning & Guldsmed
Østerfælled Torv 17A, 2100 København Ø
Tlf: 45 20 66 52 88 - info@marryandme.dk

Telefon: + 45 43 69 49 79 • E-mail: mail@totalaﬀald.dk
TOTALAFFALD ApS • Amager Strandvej 232 • 2300 København S

Compusystem A/S • Staunings Plads 3 •1607 Copenhagen V
+45 44 47 00 99 • cs@compusystem.dk

Milotec Rørisolering
v/ K Jacobsen

Harboes Vænge 2 - 4230 Skælskør
Info@milotec-rorisolering.dk

Tlf. 22 32 32 56

Herrmann & Fischer A/S
Fjeldhammervej 5
2610 Rødovre

Tlf: +45 44 84 36 66
E-mail: tryk@hogf.dk
CVR-nr: 27605788

• Gårdrenovering
• Fliser og granit
• Klimavej
• Vedligeholdelse af veje
• Brolægning
• Tagterrasser

• Terrasser
• Grundejerforeninger
• Parker og pladser
•Haveanlæg
• samt meget mere

Kalkgravsvej 20 . 4000 Roskilde

RODAN Technologies A/S
Blokken 38, DK-3460 Birkerød
+45 45 821 294

Famillie og Fiskerestaurant “Far til 4”
Havnebuffet 165,Udendørs stor sommergrill maj-juni-juli & august ( når vejret tillader det)
Tlf:+ 45 49 71 76 72 / 21 37 00 02
Alfavej 21, Havnen 3250 Gilleleje Web: far-til-4.dk Email: restaurant@far-til-4.dk

VINDERKLASSEN
2019 er et år jeg aldrig vil glemme
Af: Rita Andersen, Odder PH

Vi blev udtaget til DM i vinderklassen, endda med landets
højeste point.
Hvordan forbereder vi os
bedst, jeg har en ældre hund
på 9 år, som er ved at være
godt slidt, hun ved det bare
ikke.
Der har altid fuld knald på,
så skader kommer let, så jeg
tog en beslutning om kun at
gå spor og felt med hende,
og så svømme alt det jeg
kunne med hende.
Jo nærmere vi kom DM,
blev jeg mere og mere
nervøs om det var nok, men
omvendt er jeg en
hundefører, som elsker at
træne, så vi holder aldrig pause, så der er blevet trænet
igennem hele året, så det burde være nok.
Næste punkt var, kunne
min gamle Ford Fiesta køre
helt til Nykøbing Falster?
Det lykkes, så jeg var
lettet, da vi landede ved
Hotel Falster, et dejligt sted
med fine værelser.
Indmarch fredag så jeg frem
til, jeg syntes, at det er
meget højtideligt.
Vi endte ved Nykøbing
Falster idrætspark som var
hovedstandplads, ren
luksus sted for hundefører
og tilskuere.
Kammeratskabsaften fredag var der dejlig mad og rigtig
hyggeligt, men spændingen boblede også i maven og vi
skulle start tidligt, så sengen skulle passes.
Vi startede lørdag morgen med øvelse 1,2,3,4 og 11’er
stoppet. Det gik fint på nær apporteringen den var dyr - 6
point. Så var der ventetid til øvelse 8, som vi først skulle
på kl.12.30. Resultaterne begyndte at rulle ind fra de andre, føj det så ud til at det var svært, der blev smidt en
del point på spor, men også på øvelse 7 og 9, som vi først
skulle på om søndagen.
Det var jo erfarne hundefører og dygtige hunde, så blev
alvorlig bange for at vi fik bølle bank.

Vi ankom til sporet, og det så umiddelbart ikke så slemt
ud, så det måtte være genstande der var svære.
Vi kom i gang og det gik godt. Vi slap med et fradrag på
7,5, det kun vi fint leve med. Dagen var omme og vi lå på
en anden plads, men det blev jeg nu ikke rolig af, men vi
havde da bevist at noget kunne vi da løse.

Lørdag aften var igen rigtig hyggelig og dejlig mad, og da
vi først skulle til øvelse 5,6,7,9 kl. 11.30 søndag kunne
jeg jo sove længe, men det lykkes nu ikke.
Var godt nok spændt på hvad vi skulle møde på øvelse 7
og 9 siden det kostede så meget.

Med Tv2Øst i nakken…
Da vi kom frem, fik vi at vide, at vi skulle starte med
øvelse 9, og spurgt om vi ville havde TV Øst med. Det var
helt fint, det viste jeg at det ikke vil genere Aqua. Så dem
ventede vi på, at de skulle dukke op. Da vi kom i gang,
kom der med jævne mellemrum halsgivning fra Aqua, så
roen sænkede sig, det her kunne vi godt løse.
Da vi fik den sidste genstand, stod stopuret på 44.55
minutter. Vi gik der fra med et fradrag på 7 point, så nu
begyndte det at se godt ud.
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Næste øvelse afdækning, her valgte Aqua så for første gang
at lette efter 3,30 minutter - 2,9 og cykeløvelse – 0,2 og så
til gerningssted som havde været dyrt for de andre, men
de første 4 genstande gik ganske smertefrit, der skulle så
arbejdes efter de sidste to, men pludselig havde vi dem.
Nu blev det rigtig spændene.

Jeg ventede spændt på tiden, da jeg troede vi havde brugt
meget tid, men nej 2,50 minutter og vi var
Danmarksmestre næsten ikke til at fatte, blev så stolt af
Aqua og glad at jeg næsten ikke kunne rumme det.
Sikken en afslutning på hendes karriere, nu kan hun få
lov at nyde livet, med en gang passende træning i forhold
til hende slid i ryg og nakke, for helt fri vil være en straf
for hende.
Resten af dagen med præmieoverrækkelse og vandgang,
det var bare en stor oplevelse også selv om det er prøvet
en gang før, det kan man aldrig få nok af.
Festaften skulle der så gives gas, men jeg må desværre
konstaterer at luften gik helt ud af mig, så det blev ikke
så vildt, men stadigvæk en fantastisk aften I gode
hundevenners lag.
Ingen kommer til et DM, uden at havde nogle gode
træningskammerater, så stort tak til jer alle!

Så videre til vores sidste øvelse 10 stoppet.
Lars og jeg havde besluttet, at vi ikke ville se hvad de
andre havde lavet, før vi var helt færdige, men da vi
ankom, var de noget bagefter, så vi kunne ikke dy os for
at se på resultaterne.
Her fandt vi så ud af, at vi var sikret anden pladsen, lige
meget om jeg fik den eller ikke, det gav en del ro i maven,
dog kom der ikke noget resultat ind på Benny, så vi kunne
ikke se, om vi kunne vinde, hvis vi fik 10’ern.
Så vi lagde telefonerne og ventede på at blive ringet frem.
Telefonen ringede efter et stykke tid, men det var ikke
dommerne, men opdrætteren Bjarke Knudsen, han vil så
bare lige fortælle at vi var danmarksmestre, hvis vi fik
10éren. Det kan da nok være der kom nerver på igen.

Og stort tak til Lars som kom og var min støtte hele
weekenden!

Hvor blev han af?
Vi blev kaldt frem og starte patruljegang af en lille sti
hvor der var en sø til venstre, efter et stykke tid skød en
mandsperson over på den anden side af søen, Aqua var
straks klar til at spring i søen, men jeg fik øje på en bro
længere fremme, og fik hende over den, men her var der
ingen figurant, kun en bro og to veje, da jeg stod og tøvede
i et par sekunder, sprang Aqua så i vandet, det var jeg så
godt klar over det ikke var rigtig, så fik kaldt hende op
igen, samtid fik jeg øje på fodaftryk før den anden bro,
og det samme gjorde Aqua også, bare i næsen i stedet for,
og pist var hun væk.
Jeg finder så Aqua og figurant op af en lille trappe i et lille
lysthus, og bliver budt indenfor i tørrevejr, hurtig visitering
og så tilbage, lige før dommerne ligger en pistol ved et træ,
den snuppede jeg med.

Der skal også lyde et kæmpe tak til Nykøbing Falster PH
for et meget fint arrangement, alt klappede og alt fra
indkvartering, mad og omgivelser var i top og til
Palle Lorentzen og hans medhjælper Thomas Christensen,
for de gode opgaver, super arealer, kørselsvejledning, intet
manglede, og ikke mindst til alle jer dommere og
figuranter, som gjorde det muligt for os hundeførere at
komme og dyste med vores hunde, tak!
Rita og Aqua
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Mit sidste DM med hund

Jeg startede som hundefører i politiet i 1995, hvor jeg blev
budt velkommen af træningslederen, Jens Chr. Nielsen.
Samtidig med, at jeg blev budt velkommen, fik jeg en
indmeldelses blanket til PH, for det var jo en selvfølge, at
man var medlem i PH, når man var hundefører.
Sådan er det desværre ikke i dag, hvor mange hundefører
i politiet ikke er med i PH.
I dag er vi desværre ikke så mange i sektion 1, men jeg
fornemmer, at en ny generation af unge hundefører i
sektion 1 er på vej, og jeg håber at vi ad denne vej kan
påvirke endnu flere til at være med i PH.
På Sjælland og Fyn er vi ved at komme godt i gang i sektion
1, men desværre hænger sektion 1 i Jylland.
Vi kæmper i arbejdsudvalget for at få flere fra sektion med
i PH, og ved også at vores jyske medlemmer forsøger at
få gang i de unge til sektion 1.
For at vende tilbage til min første deltagelse til DM 1999
som figurant i Nykøbing F. Jeg husker det som en kæmpe
oplevelse, hvor jeg lagde spor lørdag i kriminalklassen
og søndag i patruljeklassen. Jeg kunne med det samme
fornemme det fantastiske venskab og respekt der var
mellem sektion 1 og sektion 2. De fleste kendte hinanden,
og eftersom alle havde samme interesse, var der respekt
om hinanden, lige meget om deltagerne kom fra sektion
1 eller sektion 2.
Det er vel også det som kendetegner PH den dag i dag,
hvor vi kommer hinanden ved, og lærer af hinanden.

Så kom dagen, hvor jeg
deltog i PH DM for
patruljehunde med hund
for sidste gang.
Min første deltagelse til
DM var i 1999, hvor jeg
deltog som figurant.
Det var også i Nykøbing F.,
så man kan sige, at ringen
blev sluttet i Nykøbing F.
Grunden til at PH DM i
Nykøbing F var min
sidste er, at jeg den
010120 starter som
narkohundefører, og ved
denne dato overgiver min
patruljehund til en anden
fører eller hundeven.

Gennem årene har jeg haft mange fantastiske minder ved
deltagelse ved PH DM. Jeg har deltaget mange gange både
med hund og som dommer/figurant.
Jeg har desværre aldrig nået at stå øverst på skamlen. Mine
bedste resultater med hund var i Sæby, hvor jeg blev nr. 2
i kriminalklassen, og en gang i Bjæverskov, hvor jeg blev
nr. 2 i patruljeklassen.
Fremad rettet fortsætter jeg selvfølgelig i PH, hvor jeg
stadig vil være en del af arbejdsudvalget i sektion 1, hvor
jeg bland andet bruger en del tid på Nordisk. Det vil jeg
fortsætte med indtil videre, og dermed vil jeg også deltage
som dommer/figurant ved konkurrencer og PH DM.
Så vil jeg også fortsat sat være med til at kæmpe for at få
flere medlemmer til sektion 1.
Til sidst vil jeg sige tak til alle de gode mennesker, som jeg
har lært at kende gennem PH. Det er altid en fornøjelse, når
vi mødes ikke mindst ved DM, hvor vi rigtigt får kæmpet
og hygget os sammen.
Torben D. Andersen, Næstved PH

VINDERKLASSEN
DM beretning fra område 3
Fredag den 27. september 2019, mødtes vi til rundstykker
og kaffe på samkørsels pladsen Fyn ved Middelfart kl.
08.30. Der var en god stemning fra start og alle glædede
sig til den kommende weekend, nemlig DM i Nykøbing
Falster.

Hundeførere, dommere, figuranter og supporterer
fra område 3

Efter morgenkaffen kørte vi i samlet flok mod øst, vores
næste stop var rastepladsen Stop 39 ved Slagelse. Kl. 12.15
nåede vi Hotel Falster, som skulle være rammen omkring
dette års DM. Her blev der hygget og tjekket ind og hilst
på alle de andre hundehoveder.
Kl. 15.45 skulle der stilles op i klasserne inden indmarchen
Kl. 16.00 gik alle klasserne i samlet march til CM arena
som skulle danne hovedstandplads for denne weekend.

Fredag aften var der kammeratskabs aften på Hotellet
med gl. daws flæskesteg med alt hvad dertil høre.
Lørdag efter morgenmaden gjorde jeg mig klar til at
køre med Connie og Nathan som skulle starte med felt.

Der var en skøn ro over alle hundene så vi kunne både
høre Borgmesterens og Lars Bræmhøj´s tale. 3 hundefører
som der er spændte på hvad weekenden vil bringe
Bitten og Jiro var ude på opgaver samtidig med, så det var
svært at være 2 steder på en gang. Derefter var det hurtigt
retur til hovedstandpladsen, hvor Benny og Mik skulle i
gang med 1-4 og 11
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Det blev lørdag eftermiddag og alle kom stille og roligt
tilbage fra dagens opgaver, hvor der igen var tid til socialt
samvær inden middagen.

Så gik turen ud til Bitten og Jiro som skulle på spor

Område 3 under middagen

Søndag tog jeg med Bitten og Jiro ud på rundering

VINDERKLASSEN
Connie og Nathan var også på rundering, hvor Nathan
har fundet en genstand

Efter lydighed skulle Connie og Nathan på øv. 6 + 10

Bagefter tog jeg på ind på hovedstandpladsen for at se
Connie og Nathan i øv. 1-5+11

Benny og Mik på øv. 10

Bagefter skulle Benny og Mik på øv. 5-7+9. Øv. 9 var en
eftersøgningsbane

53

VINDERKLASSEN
Sidst på dagen fik vi kåret vinderne af dette års DM.
Benny og Mik fik en flot 2. plads.
Bitten og Jiro fik en 10. plads.
Connie og Nathan fik en 12. plads.
Tillykke til jer alle 3 med de flotte resultater.
Søndag aften afsluttede vi med galla middag, hvor vi
fejrede dette års vindere.

Mandag morgen skulle vi ikke lige så tidlig op, vi skulle
bare have morgenmad, pakket vores ting sammen inden
vi kunne vende næsen hjemad.
Tusind tak for dette års DM, det har som sædvanlig altid
været en fornøjelse at være med til og en stor tak for nogle
rigtig skønne timer/dagen til område 3 medlemmerne.
Mange hundehilsner
Charlotte Schnoor.

VINDERKLASSEN
Sektionsmøde, sektion 2

Tak for i år og på gensyn i Silkeborg 2020

Til sektionsmødet sektion 2, var der valg.
Benny Lund ønskede ikke genvalg og John Hansen fra
Brovst blev valgt ind i stedet for.

Efter præmieoverrækkelsen skulle stafetten videregives til
næste års arrangør af DM.

Som suppleant blev Rene Lindhart valgt ind.

Ulla fra Nykøbing PH overrakte staffeltten til Vivi fra
Silkeborg PH.

Referat fra sektionsmødet kan ses på hovedforeningens
hjemmeside.

Vivi modtager staffetten fra Ulla.
Vi ser frem til et godt DM næste år i Silkeborg.
Fra venstre John Hansen, Rene Lindhart, Ditte Riber
og Jan Lindgaard.

Klasselederne
Traditionen tro blev klasselederne takket for deres arbejde
til DM, af hovedbestyrelsen.
Som minde fik de en flot karaffel.

Fra venstre: Kim Busk, Tina Lorenzen og Palle Lorenzen
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Tak til vores sponsorer
Aalykke Markiser ApS	

Hotel Falster

5772	Kværndrup

4800	Nykøbing Falster

Cafe Haraldsborg
Islands Brygge

Revisorsamarbejdet Amager
www.revisamamager.dk

2300	København S

Johnnys Service Center Aps

2670	Greve

Det Rene Glas

2200	København N

Andersen & Nielsen A/S	

2740	Skovlunde

Bøgelund Maskinstation

7700	Thisted

Rye's Malerfirma

2670	Greve

HLL Ejendomsservice /Tømrer

2665	Vallensbæk Strand

Albertslund Smede & Maskinværksted

2640	Hedehusene

A.C. Ørssleff Chartering A/S	

2970	Hørsholm

Tømrer & Snedkerf.Poul Christensen

4320	Lejre

Scanfilter A/S	

2640	Hedehusene

V. B. Byggeindustri A/S	

3540	Lynge

Sonny VVS ApS	

4800	Nykøbing Falster

Skiltebrigaden

Vi skilter med det hele til den halve pris..
Skilte til alle formål i hele Danmark
Tlf. dirrekte 28 88 88 01

2770	Kastrup

Skyttemarkens Slagtermarked

4700	Næstved

Scanseason A/S	

4700	Næstved

Murerfirmaet Bagger-Andersen ApS	

4660	Store Heddinge

Vestfyn Undervognscenter

5560	Aarup

Korup VVS	

5200	Odense V

Akupunktør Michael Jensen

2870	Dyssegård

Mads Bonderup A/S	

2640	Hedehusene

Intension A/S	

6200	Aabenraa

Kromix Hundefoder A/S	

7323	Give

VGA Glarmester & Autoglas

7000	Fredericia

REalVISION	

8000	Århus

Rørholt Maskinsnedkeri

9330 	Dronninglund

Finn Inn

-stedet hvor gode venner mødes

Åbningstider:
MANDAG - ONSDAG: 9.00 - 22.00
TORSDAG - LØRDAG: 9.00 - 02.00
SØNDAG:
10.00 - 20.00
FINN INN - TAASTRUP HOVEDGADE 77
2630 TAASTRUP - TLF. 43521628

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

Baldersvej 19
4030 Tune
Tlf.: 44 41 41 05
E-mail: morten@kroeyervoss.dk
www.kroeyervoss.dk

Kompetent engagement
ement
Elmer Advokater
ter

Specialister i sager om
Arbejdsskade Personskade Patientskade

Vores store erfaring og dybe indsigt i erstatningsretten sikrer, at du styres sikkert gennem din sag
og undgår faldgruber
Vi er et af de advokatfirmaer, der har ført flest
retssager for skadelidte - med positive resultater
til følge
Kombineret med forsikringsretlig ekspertise sikrer
vi dig fuldt overblik over dit erstatningskrav

Borgergade 24B
1300, København K
+45 3367 6767
www.elmer-adv.dk

HARDI INTERNATIONAL A/S
www.hardi-international.com

# HARDIsprayers

Dansk politihundeforenings Hovedbestyrelse

Næstformand/
Sekretær

Formand

Jørgen W. Petersen

Eskildsvej 8
8960 Randers SØ
Mob. 51 80 87 34
sekretariat@danskpolitihundeforening.
dk

Lars Bræmhøj

Erik Goth-Eriksen
Tlf. 42 22 14 25
Snogebækvej 10
4600 Køge

Jan Binger Lindgaard

Jan Verner Larsen

Tlf. 21 62 86 40
blommehaven41@
gmail.com

Tlf. 21 69 59 24
lindgaard@sport.dk

Telefon: 2295 9378
janverner@msn.com

Lærkevej 24
3650 Ølstykke

Køllegårdsvej 13
2730 Herlev

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

bjevs@cool.dk

Hovedkasserer/
dommerkartotek
Bo Rasmussen

Møller Meyers Vej 12
8240 Risskov
Mob. 24 66 89 93
kassereren@dansk
politihundeforening.dk
Bank: 1551-3442046867

Dommer & programudvalg

Arbejdsudvalg Sektion I
Jan Verner Larsen - Køllegårdsvej 13,2730 Herlev
Telefon: 2295 9378 - janverner@msn.com
Mads S. Christensen
Koldemosevej 37
4180 Sorø
mob. 2288 5133
mads.skorup@gmail.com

Klempegårdsvej 73
4140 Borup
Tlf. 22 64 21 86

erikgotheriksen@
gmail.com

Palle Lorentzen

Blommehaven 41,
4800 Nykøbing F.

stambogsfører
Søren Bjeverskov

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

Formand Axel Ahm
dpu@danskpolitihundeforening.dk
Tlf. 42 64 47 33

Villy Skaarup

Nordenhusevej 36 - 5800 Nyborg
Tlf. 6536 2077 - Mob. 2652 3676
skaarup@nyborg-ph.dk

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

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

Benny Lund

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

Carsten Steen Hansen

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

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

Spar 20% på
vores webshop
med rabatkoden

POL19
Gælder t.o.m.
31.12.2019

Probiotic active
BENEFIT

Cold vitamins
PROCESS

Marine active
BENEFIT

Smedevangen 5 | 3540 Lynge | T: 39 65 18 80 | E: Brogaarden@brogaarden.eu | www.brogaarden.eu

www.volkswagen-erhvervsbiler.dk

Volkswagen Erhvervsbiler støtter
Dansk Politihundeforening.

