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LEDER

Vi gJorde det igen
 

En fantastisk weekend i 
slutningen af september 
måned, dannede en perfekt 
ramme for vort årlige 
danmarksmesterskab, der blev 
afviklet i en god, spændende 
og fornøjelig atmosfære.
 

Det er altid med stor spænding, man fredag morgen forbereder 
sig på at den forestående weekend, når man ved, at der er DM i 
Dansk Politihundeforening på programmet, og dette år var ingen 
undtagelse. Inden man overhovedet begyndte at pakke, blev ens 
øjne hurtigt rettet mod DMI og en undersøgelse af, hvordan vi 
forventede, at vejret ville blive. Der er efterhånden tradition for, 
at vejret er godt ved DM, og også i år blev denne tradition holdt 
i hævd. Lige så snart stævnet begyndte, blev vi forgyldt med flot 
vejr og nogle behagelige temperaturer, der varede weekenden 
over. En bedre begyndelse kunne vi næsten ikke bede om.
 
I alle 3 klasser var der – igen i år – forberedt nogle rigtig gode og 
spændende øvelser i området omkring Mols Bjerge på Djursland. 
Øvelserne var vel tilrettelagte, og lokaliteterne var spændende 
og godt valgte til formålene, så det var nogle spændte ekvipager, 
der stod ”lignet op” på standpladsen fredag aften til åbning af 
DM 2022.
 
DM blev afholdt med indkvartering, spisning og stævnekontor 
placeret i Fuglsøcenteret, der var en nærmest perfekt base og 
udgangspunkt for stævnet. Stedet var højt beliggende og med en 
flot udsigt til vandet og bød herudover på en fantastisk service 
hen over weekenden. Beliggenheden betød imidlertid også at 
afstanden fra Fuglsøcenteret til standpladsen kun bestod i at 
krydse en vej, så den store festlige og folkelige indmarch, hvor 
vi bliver akkompagneret til standpladsen af smilende beboere 
på klapstole langs vejen, blev det aldrig til, men ekvipagerne 
blev i god ro og orden gjort klar til opstilling, fotografering og 
åbning af stævnet.
 
Stævnet kom således godt og lidt ”skrattende” i gang, og 
tilskuerne kunne følge med fra såvel standpladsen med øl, kaffe, 
kage og grillpølser, som ved de enkelte øvelser ude i terrænet, 
hvor det flere steder var muligt for publikum at følge de 
spændende øvelser hen over weekenden. 

Der var nogle lange køreture mellem nogle af øvelserne, men 
til gengæld kunne man så nyde et flot landskab og nogle gode 
lokations, hvilket gjorde turene både kortere og mere interes-
sante.

Beskrivelser fra øvelserne og flotte billeder er der mange af, men 
dem skal I have til gode inde i bladet, så rigtig god fornøjelse 
med læsningen.
 
Afslutningsvis vil jeg dog allerede nu gerne røbe, at der blev 
hyldet nye danmarksmestre i samtlige 3 klasser, og at de 
naturligvis ikke undgik det bad, som en lokal fritidsbrandmand 
havde sørget for stod klar søndag aften, der traditionen tro af-
sluttedes med en stor festmiddag. Uddelingen af pokalerne var 
igen i år et højdepunkt, og flere af pokalmodtagerne måtte have 
hjælp til at bære de mange præmier ned til deres bord. 

Præmierne var mange og fortjente. Der blev lidt senere på aftenen 
og mulighed for endnu en udnævnelse, men den kan I læse om 
inde i bladet.
 
Afslutningsvis vil jeg lykønske de 3 nye danmarksmestre – I var 
i skarp konkurrence, men havde det ekstra der skulle til, for at 
tage guldmedaljen og en uforglemmelig oplevelse. 

Tak til alle ekvipagerne for en rigtig fin indsats i nogle gode og 
krævende øvelser, hvor man virkelig blev udfordret. 

Tak til alle de, der var med til at arrangere DM 2022, og tak til 
klasseledere, planlæggere, figuranter, hjælpere, hundepassere mv. 
for at dette års danmarksmesterskab blev en succes. 

Enkelte hjælpere oplevede faktisk at blive rekrutteret på dagen, 
men sprang velvilligt til, hvilket igen siger alt om det 
Dansk Politihundeforening kan. 

Tak til Fuglsøcenteret for en rigtig god service og oplevelse og 
et stort tak til ”Vejrguderne”. Vi gjorde det igen.
 
Lars Bræmhøj
Formand
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Der gøres klar til indmarch

Indmarch. Formanden byder velkommen mens hundene venter spændt

STEMNINGS BILLEDER
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Der knipses på livet løs billeder på lydighedspladsen

Lydighedsdommerene Villy Skaarup og Conny Sander får
 figurantens beskrivelse af stoppet.

Formand Lars Bræmhøj åbner DM 2022

STEMNINGS BILLEDER



STEMNINGS BILLEDER









PATRULJEKLASSEN

Annika Pagård med Cæsar, Tønder

Mikael Boamah med Smedebakkens Wasko, Taastrup

Tina Kværnø med Schöns Miro, Næstved

Hans-Jørgen Olsen med Jen-Agers Prins, Ringsted

Anja Thomsen med
Hesseballe Ingrid, Bornholm

Ivalu Jensen med Møllers 
Bendi, Frederiksværk-Gribskov

Mille Hansen med Jabina Jolly, Maribo
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PATRULJEKLASSEN

Jesper Kragh og Møllers Feo, Næstved

Carina Nielsen med Mai Tuk Washington, Roskilde

Britt Boholt med Schæferhavens Donna, Vendelbo

Maria Hansen med El Blans 
Trunte, Nakskov

Kasper Andersen med Møllers 
Carma, Billund

Gitte Larsen med Fenja vom 
Roten Phöenix, Næstved

Martin Larsen med 
Amagers Uruk, 

Frederiksværk-Gribsko

Lars Overgaard med Egons 
Jari, Sønderborg

Jesper Mattjiesen med Schæfergaardens 
Balder, Frederisværk-Gribskov



PATRULJEKLASSEN

Marianne Larsen med 
Flottenheimer Uron fra Ringsted får 
sin bedømmelse af Keld Andersen

Hov! Far! Hvor blev du af? 
Kom nu!!!!

Lisbeth Dahl og Hapia Epo får sin 
bedømmelse af Keld Andersen
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PATRULJEKLASSEN

 hundefører hund sektion klub Point dM Point udt.
1 Jeppe Svith Petersen Hesseballe Konrad Sek. 1 Århus 215,0 point 195,4 point
2 Simon Saugmann Erborg Møllers Wega Sek. 2 Viborg 211,3 point 226,3 point
3 Maria Christina Hansen El Blans Trunte Sek. 2 Maribo 210,0 point 213,0 point
4 Lars Overgaard Egons Yari Sek. 2 Sønderborg 209,7 point 216,5 point
5 Lisbeth Trolle Dahl Hapia Epo Sek. 2 Næstved 207,3 point 215,8 point
6 Hans Jørn Bentsen Dobergaarden Forever Lafiet Sek. 2 Vendelbo 204,8 point 217,3 point
7 Mikkel Boamah Smedebakkens Wasko Sek. 1 Tåstrup 204,0 point 219,1 point
8 Knud Nielsen Team Englund´s Nala Sek. 2 Viborg 202,5 point 227,0 point
9 Brian Kronborg Jespersen Glarbo Qudo Sek. 2 Dronninglund 202,5 point 217,5 point
10 Mille Liv Hansen Jabina Jolly Sek. 2 Nakskov 200,4 point 223,7 point
11 Anja Anette Thomsen Hesseballe Ingrid Sek. 2 Bornholm 198,4 point 224,7 point
12 Ivalu Lennart Dahl Jensen Møllers Bendi Sek. 1 Frederikdsværk 197,4 point 180,3 point
    /Gribskov 
13 Ulla Petersen Skjødsholm Aske Sek. 2 Nykøbing F. 195,5 point 212,0 point
14 Martin Visti Larsen  Amagers Uruk Sek. 1 Frederikdsværk 193,0 point 208,9 point
    /Gribskov
15 Tina Kværnø Schôns Maro Sek. 2 Næstved 190,1 point 225,8 point
16 Hans-Jørgen Olsen Jens-Agers Prins Sek. 2 Ringsted 188,5 point 220,3 point
17 Britt Boholt Schæferhaven Donna Sek. 2 Vendelbo 186,5 point 227, 7 point
18 Jesper Kragh Hansen Møllers Feo Sek. 2 Næstved 180,4 point 215,3 point
19 Jesper Matthiesen Schæfergaarden Balder  Sek. 1 Frederikdsværk 178,7 point 190,8 point
    /Gribskov
20 Annika Pagård Cæsar Sek. 2 Tønder 177,6 point 224,4 point
21 Carina Lundstrøm Nielsen Mai Tuk Washington Sek. 1 Roskilde 177,0 point 206,2 point
22 Gitte Skov Larsen Fenja vom Roten Phönix Sek. 2 Næstved 175,8 point 212,9 point
23 Marianne Larsen Flottenheimer Urin Sek. 2 Ringsted 173,0 point 212,9 point
24 Kasper Nikolaj Andersen Møllers Carma Sek. 2 Billund 169,1 point 215,0 point

resultater PatrulJeklassen



PATRULJEKLASSEN

de glade Vindere

nr. 1 :
JePPe s. Petersen. 

nr. 2:
siMon s. eMborg 

nr. 3:
Maria c. hansen

Midt:
Klassebillede 

patruljeklassen

Bund:
 Dommere og figuranter 

patruljeklassen
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PATRULJEKLASSEN

PræMieliste 
1. 
Jeppe Svith Petersen, Aarhus m/Hesselballe Konrad
Danskpolitihundeforenings 1. præmie
Rigspolitichefens ærespræmie
DM højest point + Lanterne
Politiets hundeførerforening ærespræmie
Område 2´s ærespræmie

2. 
Simon Saugmann Emborg, Viborg m/Møllers Wega
Danskpolitihundeforenings 2. præmie
Guldborgsund Pokalland+Lanterne
Ung lovende HF sek. II

3. 
Maria Christina Hansen, Maribo m/El Blans Trunte
Danskpolitihundeforenings 3. præmie
Område 6´s ærespræmie

4. 
Lars Overgaard, Sønderborg m/Egons Jari
Danskpolitihundeforenings 4. præmie

5. 
Lisbeth Trolle Dahl, Næstved m/Hapia Epo
Danskpolitihundeforenings 5. præmie

6. 
Hans Jørn Bentsen, Vendelbo m/Dobbergaarden Forever 
Lafret
Danskpolitihundeforenings 6. præmie

7. 
Mikael Boamah, Taastrup m/Smedebakkens Wasko
Danskpolitihundeforenings 7. præmie

8. 
Knud Nielsen, Viborg m/Team Egelunds Nala, schæfer
Danskpolitihundeforenings 8. præmie

Britt Boholt, Vendelbo m/Schæferhaven Donna
Taastrup afd. Ærespræmie (Bedste H i øv. 9+11)

Ivalu Lennert Dahl Jensen, Frederiksværk/Gribskov m/ 
Møllers Bendi
Foreningen af Politiledere + karaffel 
(Ung lovende HF sek. I)

Patruljeklassens pokalmodtagere. Fra venstre Jeppe S. Petersen, Simon S. Emborg, Maria C. Hansen, Lars Overgaard, 
Lisbeth T. Dahl, Hans Jørn Bentsen, Mikael Boamah, Knud Nielsen, Britt Boholt og Ivalu L. D. Jensen.



PATRULJEKLASSEN

danMarksMester PatrulJeklasen
aF jeppe svith petersen

Jeppe Svith Petersen besteg skamlen. 
Hesseballe Konrad var ikke enig med Jeppe i hvor de skulle være.

Jeppe Petersen og Hesseballe Konrad under fri ved fod.

Før julen 2021 arrangerede Østjyllands Politis specialhundefører 
en konkurrence for patruljehundeførerne i politikredsen. 

Næsten alle med mønstrede hunde deltog, og konkurrencen viste 
sig at blive bedømt på samme måde som i en PH-konkurrence. 
Vi havde en god dag, og da sommeren nærmede sig, blev vi igen 
prikket til af det nykårede æresmedlem Jørgen Weinkouff. 
Han opfordrede os til at deltage i dette års PH-DM, som i år 
skulle afholdes i egen kreds. Til at starte med, var der en del i 
afdelingen, der ytrede at de gerne ville deltage, men flere faldt 
fra og det endte med, at jeg var den eneste deltager.

Jeg er til daglig tjenestegørende hundefører i Østjyllands 
Politis hundeafdeling. Jeg startede som hundefører tilbage i 
januar 2017, og har i øjeblikket min 3. tjenestehund ”Konrad”. 
Jeg overtog ham fra en kollega i egen afdeling, som valgte at blive 
specialhundefører, og derfor skulle have en labrador. Konrad var 
ved overtagelsen en ca. 1 år gammel schæfer, og allerede meget 
veltrænet. Han er netop fyldt 3 år og er mønstret i gruppe 2 to 
gange.

Jeppe Petersen og Hesseballe Konrad under fri ved fod.

Jeppe Petersen og Hesseballe Konrad i gang med øvelse 11.
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PATRULJEKLASSEN

Ved udtagelsen til DM, som ud over nævnte julekonkurrence, var 
min første hundekonkurrence, synes jeg egentlig, at det gik mig 
ret godt. Jeg kunne dog godt se, da pointene blev lagt 
sammen, at der var skræmmende langt op til de bedst placerede. 
Jeg blev derfor i tvivl, om jeg overhovedet ville stille op, af frygt 
for at blive udsat for en pointmæssig massakre. 
Heldigvis fik jeg masser af gode råd og vejledning af Frank 
Hovgesen og Bjarke Knudsen, så pointtabet kunne reduceres. 

Fredag den 23. september startede DM. Vi blev indkvarteret i 
fine omgivelser på Fuglsøcentret på Djursland. 
Her mødte jeg både nye og kendte ansigter i form af civile hun-
deførere samt mine hundeførerkollegaer fra politiet. Foruden 
hundekonkurrence, var der lagt op til hyggeligt samvær. 
Fredagen bød derudover på indmarch, åbningstale og god 
forplejning. 

Lørdag skulle jeg først på rundering og senere til 
lydighedsprogram samt øvelse 11. 
Alt sammen gik super godt og jeg mistede samlet set ca. 10 point. 

Jeppe ”døbes” danmarksmester i patruljeklassen. 

Søndag startede jeg ud med øvelse 10, efterfulgt af afdækning og 
en apportering. Herefter var der spor samt gerningssted, hvilket 
alt sammen gik over al forventning. 
Jeg endte med samlet at få 215 point, hvilket var nok til en 
guldmedalje, og en tur i baljen. Aftenen forløb med gallamiddag 
og uddeling af pokaler, blomster og gaver. 
Meget overvældende. Nå ja, vi fik da også en lille øl til at slukke 
tørsten med.

Jeg vil gerne sige tusind tak for kampen til alle deltagere og til 
arrangørerne for en fantastisk og veltilrettelagt weekend. 
Alt forløb perfekt, og overalt var der positiv stemning. 

        

Vores første dM
- aF simon emBorg, viBorg aFd.

Lunas og mit samarbejde startede for ca. 4 ½ år siden, da vi 
hentede hende ved Kennel Møller i Nordjylland. 
Vores tanke var dengang, at hun primært skulle bruges som f
amiliehund og sekundær trænes – vi/jeg vidste bare ikke i hvilken 
retning. Vi blev kort efter introduceret for Dansk Politihundefor-
ening og deres trænings/- og konkurrenceform, hvilket var super 
spændende. Vi påbegyndte vores træning i Viborg afd. – som 
siden da har taget os til diverse konkurrencer. 

Simon Emborg og Møllers Wega under cykeløvelsen

Selve optakten til Danmarksmesterskaberne var udfordrende, 
idet min kone og jeg blev forældre til en lille pige i juni måned. 
At balancere fuldtidsarbejde med skæve arbejdstider, en baby på 
knap fire måneder og en hund som skulle gøres klar til 
udtagelseskonkurrence i patruljeklassen den 4. september og 
efterfølgende DM – ja det krævede lidt forståelse på 
hjemmefronten. 
Men vi blev klar og udtagelsen gik rigtig godt med et lille fradrag 
på i alt 3,7 point. 

Vi havde i ugerne op til udtagelsen trænet en hel del sammen 
med Henrik og Knud fra Viborg PH, hvor vi havde faste ugedage 
som bestod af div. øvelser i programmet. 
Ligeledes var de andre medlemmer i klubben rigtige gode til at 
byde ind med deres erfaringer samt lægge spor, runderingsbaner 
mv. Efter udtagelsen fortsatte primært Knud og jeg med vores 
ugentlige aftaler med træning inden turen gik mod DM. 



PATRULJEKLASSEN

Den 23. september mødte vi ind til DM ved Fuglsøcentret til 
indmarch og efterfølgende kammeratskabsaften. 
Lørdag startede jeg kl. 09.50 med rundering ved Århus 
lufthavn i et spændende skovstykke, som gav lidt sved på panden. 
Luna arbejdede sig igennem skovstykket og fandt figuranten og 
de genstande, som var placeret i skoven. 
Sidste genstand var en metalhund, som lige blev studeret en 
ekstra gang inden der kom et glam. 

Vi fortsatte videre til hovedstandspladen, hvor hhv. fri ved fod, 
spring, cykeløvelsen og bid skulle foregå. 
Om det var varmen, tilskuerne eller blot min nervøsitet, som 
gjorde Luna usikker, ved jeg ikke. Men vi mistede en del point 
på fri ved fod og bid – point som vi normalt ikke mister. 

Sådan forløb lørdag i grove træk med et afdrag på 13,5 point. 
Jeg var en smule skuffet og træt af det hele, da vi sluttede om 
lørdagen. Men som flere sagde til mig ” det er ikke ovre, før 
sidste hund har været på”. 

Søndag morgen bød på øv. 10 efterfulgt af afdækning og 
apportering. Øv. 10 var udformet således, at en figurant afgav 
skud og fortsatte ind i en hangar, hvortil han lukkede døren. 
Vi eftersatte straks figuranten igennem hangaren og videre ud på 
den anden side, hvor han havde søgt videre igennem et 
skovstykke. Luna havde allerede færten af ham ved døren indtil 
hangaren, hvorefter hun hastigt fik indhentet figuranten og sat 
sig fast i ærmet på ham. Vi forlod de tre øvelser med et fradrag 
på 0,2 og en rigtig god følelse i kroppen. 

Vi fortsatte videre til spor, som foregik på en stubmark. 
Sporet var formet som et langt M med en nedgravet genstand i 
M’ets højre hjørne og til sidste lå der yderligere tre genstande i 
umiddelbar forlængelse af hinanden. 
Vi forlod spormarkerne med fradrag på 0,0, og igen en rigtig 
god følelse. Vi sluttede søndagen af med gerningssted, hvor vi 
desværre mistede den nedgravende. Alt i alt et fradrag på 18,7 
point. 
Da vi kom ind på hovedpladspladsen, kunne jeg godt fornemme, 
at en podieplads var indenfor rækkevidde. Dette blev også be-
kræftet da Holgerd råbte mit navn op, og vi havde fået anden 
pladsen i patruljeklassen. 
Jeg var meget stolt og super tilfreds med Luna – specielt fordi 
dette kun var vores sjette konkurrence. 

Simon må en tur i baljen

Slutlig vil jeg blot sige tak for en fantastisk weekend på 
Djurland og tak for en gennemført og nøje planlagt 
konkurrence. 

Vi ses forhåbentlig til DM i Ringsted. 

simon emBorg og møLLers Wega (Luna)

Simon Emborg og Møllers Wega under fri ved fod.
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stilleVand og ½ figurant
aF tina Kværnø, næstved

Ja, jeg blev presset til at skrive dette lille skriv af min runderings-
dommer. Udover at hun mente, at jeg skulle skrive i bladet, så 
skulle hun (Tina Lorenzen) også bestemme titlen!!!! 
Og hvad betyder dette så?

Tjo. Miro og jeg kom fro anstigende til runderingen i 
patruljeklassen. Det er hans yndlingsøvelse, så disponerer jeg 
rigtigt så ender jeg max med at miste mine sidegenstande, tænkte 
jeg.

Lommerne bliver pakket med godbidder, vand, lighter og 
bidepølse. Alle mine læremestres visdom bliver gennemgået i 
hovedet inden start. Fru Sky (hende der ser alt) er i mine tanker 
og gisp også på min høje begrænsning. ”Husk at disponer dit 
stykke. Tjek til begrænsning og hvor langt du er i forhold til 
tiden”. Lisbeth og lighteren. ”Hvor kommer vinden fra?”  Karin 
”Stik ham en godbid når han kommer fint omkring”. 
Alt blev gennemgået inden start.

Vi var klar og gik i gang med runderingen. Baglinjen blev afsøgt. 
Jeg skulle ikke miste en genstand pga. en hundeførerfejl. 
Jeg var jo til DM! 

Ret hurtigt fornemmede jeg, at der slet ikke var den luft under 
ham, som plejede at være. Der var godt nok ikke meget vind 
i skoven, men det har vi jo prøvet før. Lummert var der også, 
så han blev tilbudt vand af en grøn flaske med drikkeaggregat 
mange gange. Lige lidt hjalp det. Han var helt ved siden af sig selv. 

Det måtte jeg også sande, da han slet ikke var til at drive hen 
og give hals af figuranten. Alle kneb galt og jeg fik ham rundt 
omkring figuranten jeg tydeligt kunne se og endelig, så blev han 
og bevogtede figuranten. Men der var INGEN halsgivning!

Efterfølgende fandt jeg ud af, at han var gået en gang fra 
figuranten. Hrmmmfff. 

Nå men der måtte jo kæmpes videre. Vindes hvad der vindes 
kan. Vi sled os igennem stykket og der kom INGEN halsgivning. 
Da vi var godt 350 meter ude i stykket stopper han op og med 
kropssprog siger ”Hallo! Her er noget!”, men igen ingen 
halsgivning. Hrmff! Jeg kigger mig hurtigt omkring og konsta-
terer der er ikke noget i området der ligner en død genstand og 
da der er gået 29 minutter og 30 sekunder er det bare at få lettet 
r… og komme videre. 

Ja, tak! Blev der sagt. Øv. Det var noget af den mest tavse 
rundering Miro nogensinde havde præsteret. 
Slukøret gik jeg tilbage til bilen. 

Tina L. fortalte mig at Miro havde stået ved sidegenstanden, der 
til sidst. Øv havde vi dog bare fundet den!

Efter min rundering, var det min klubkammerat Jesper Kragh 
Hansens tur til at komme på runderingen. 
Han havde i sommers set min grønne vandflaske. 
Den syntes han var smart, så sådan en havde han også købt og 
medbragt på runderingen. 

Måske var det den, som gjorde vores hunde tavse? For der var 
heller ikke nogen videre halsgivning på Jespers rundering. 
Desværre. De grønne flasker må have indeholdt stillevand blev 
vi enige om ved bilerne lørdag eftermiddag. 

Det tager vi ikke med igen!

Tak for et super godt DM.







KRIMINALKLASSEN

Lasse Daugaard og Dederthing Jasper, Slagelse

 Lyal Dumlu og Aslan, Næstved

Marianne Bredevang med Møllers Vinder, Dronninglund

Andreas Hare med 
Korskilde Auto, Nykøbing F.

Pauline Johansen og Møllers 
Vanja, Dronninglund

Mikkel Olsen med Sund Hund 
Kira, Taastrup

Bent Nydahl med Vom Wolfs-
moor Caddie, Aabenraa

Anne Andersen og
 Tigerdyrets Albert

Jytte Vognsvend og 
Weedfald Fenris



23

KRIMINALKLASSEN

Martin Lind og Laguso Hares, Skovbo

Anne Andersen med Tigerdyrets Albert, Skovbo

Marianne Bredevang og Møllers Vinder

Klaus M.Nørgaard og Dederthing Mourits

Andreas Hare og Korskilde´s Auto med tilløb til spring

Martin Lind og Laguso Hares



KRIMINALKLASSEN

resultater kriMinalklassen

hundefører       hund     sektion    klub        Point dM    Point udt.
1 Eline S. Beck Tigerdyrets Alvin Sek. 2 Åbenrå 177,0 point 222,6 point
2 Klaus Malmos Nørgaard Dederthing Mourits Sek. 2 Odense 172,4 point 206,2 point
3 Martin Lind Laguso Hares Sek. 1 Skovbo 162,0 point 191,6 point
4 Andreas Hare Korskilde´s Auto Sek. 1 Nykøbing F. 161,7 point 216,9 point
5 Peter Hjorth Weedfald Birka Sek. 2 Sønderborg 160,5 point 213,5 point
6 Lasse Daugaard Dederthing Jasper Sek. 2 Slagelse 157,8 point 209,0 point
7 Jytte Marianne Vognsvend Weedfald Fenris Sek. 2 Nykøbing F. 152,6 point 203,7 point
8 Mikkel Othar Olsen Sund Hund Kira Sek. 2 Tåstrup 149,8 point 214,5 point
9 Pauline Gøgsig Johansen Møllers Vanja Sek. 2 Dronninglund 148,0 point 201,7 point
10 Anne Andersen Tigerdyrets Albert Sek. 2 Skovbo 134,9 point 210,6 point
11 Kjeld Kofoed Sch-Ca Bjarke Sek. 2 Maribo 131,5 point 205,3 point
12 Yurdaer Lyal Dumlu Aslan Sek. 2 Næstved 131,2 point 217,9 point
13 Marianne Elgaard Bredevang Møllers Vinder Sek. 2 Dronninglund 126,4 point 207,5 point
14 Bent Nydahl Vom Wolfsmoor Caddie Sek. 2 Åbenrå 115,1 point 199,4 point
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de glade Vinnere
NR. 1: 
ELINE S. BECK, 

NR. 2:
KLAUS M. NØRGAARD 

NR. 3:
MARTIN LIND

Midt:
 Klassebillede kriminalklassen 

Bund: 
Dommere og figuranter kriminalklassen
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PræMieliste
1.
Eline S. Beck Haderslev m/Tigerdyrets Alvin
Danskpolitihundeforenings 1. præmie
Rigspolitichefens ærespræmie
Taastrup afd. Ærespræmie (Bedste H i øv. 9+11)

2.
Klaus Malmos Nørgaard, Odense m/Dederthing Mourits
Danskpolitihundeforenings 2. Præmie
Skovbo afd. Jubilæumspokal + Lanterne (Bedste hund i 
øv. 1-6+11)

3. 
Martin Lind Skovbo m/Laguso Hares
Danskpolitihundeforenings 3. præmie
Politiforbundets ærespræmie
Politiets hundeførerforening ærespræmie

4. 
Andreas Hare, Nykøbing Falster m/Korskildes Auto
Danskpolitihundeforenings 4. præmie
Side om sides ærespræmie

5. 
Peter Hjort, Sønderborg m/Weedfald Birka
Danskpolitihundeforenings 5. præmie
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Øvelse 7: gerningssted. 
 
Areal: 16x25m. Bevoksning: juletræer ca. 1.5-2m og græsbegroet kørespor.  .Alder: 2 timer 
Kun det græsbegroede kørespor er overtrampet. 
Genstande:  
1- rukonøgle – droppet ca. 1x1m inde i g-sted uden at betræde.    
2- knap 2,5 cm i diameter. – droppet ca. 1x1m inde i g-sted uden at betræde. 
3- plastkort 5,5x7,5cm nedgravet 1m fra hovedet af dukken. 
4- papir/postit 7,5x7,5 cm nedgravet 1,5m fra hovedet af dukken.   
5- grå gaffatape 2,5x2,5 placeret midt i køresporet – 7m fra venstre kant. 
6- stofstykke 2X3 cm placeret midt i køresporet – 7 m fra højre kant.               
  
 
      X 1                                                                                        X  2 
 
 
                                                                               
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               x 3                                  
                                    x 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  X   5                 X 6 
 
 
 
 

Græsbegroet kørespor 

juletræer 

Lig(dukke) 
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oPlæg:
kriMinal sPor

1mX   3. genstand nedgravet jagtpatron 1m efter knæk.     Underlag: jord eller nysået korn. Alder: 1 time 20                               
 6 point.                                                             Sporstart ved venstre pind.  Opsøg: 25m  
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
200m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     60         50m                          30m               Afvandingskanal 1-2 m bred ca. 0,5m bred/dyb 
 
  1m på den anden side af kanal              
             X                                                   70m 
   
60 m                                                                            2. genstand stof fra keyhanger 2x3cm i knæk.  -    8 point                                                          
 
 
 
  
 
                                25m 
 
 
 
 
200 
 
 
 
 
 
               45 graders knæk               
               X          

1. genstand pølsemandspose 6x4 cm 0,5m før knæk.   – 6 point.               
                                          40m 
   Afvandingskanal 1-2 m bred   
 
 
 
                                            
                                                               45 graders knæk.   
                                25m                
 
                                  
150m                   
   
             
 
 
 
 
            X                                                X 
               
 
Retning 100 grader.                                               
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oPlæg:
kriMinal rundering

Øvelse 9 Rundering. 
 
Gul – første del – startende fra syd mod nord. Areal 75 x 350m. 
Rød – anden del – startende fra vest mod øst. 
 
 
Hundefører sættes i gang med anvisning af højre begrænsning og baglinje. Når HF har passeret 
slutline på den gule del af banen standses tiden og HF og dommerhold fortsætter over på start rød 
bane. Når slutlinje på rød bane er passeret hentes HF og dommere af bil og køres tilbage til start. 
 
Ny hundefører på gul bane starter når forgående hf sammen med dommerhold går ud fra skoven 
mod rød bane. 
 
Point/placering. 
 
Pistol:   1 – 6 – 6   -  placeret 5m fra højre begrænsning, på ydersiden af vold ca. 240m fra baglinje     
Taske:   1 – 3 – 3   -  placeret på vold 20m fra højre begrænsning, ca. 260m fra baglinje 
Bukser: 1 – 3 – 3   -  hænger sammenfoldet på gren placeret 65m fra højre begrænsning ca. 290m 
fra      baglinje. 
 
Mukkert: 1 – 3 – 3 -  placeret 35m fra venstre begrænsning ca. 190m fra baglinje. (rød bane) 
Sidegenstand: rukonøgle med lille vedhæng -  placeret 5m til venstre for mukkert 190m fra baglinie. 
 
 
 
 

1 pistol 

2 taske 
3 bukser 

4 mukkert 

sidegenstand
nd 
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øVelse 10 + 5 + 2

øV 10:
Patruljegang ved vold, hvor hund ikke kan se fig.
Fig. Skyder 1 skud undløber som vist – på repos, gennem værksted, gennem garage, ud af port, til skov, ned ad skråning.
Pistol gemmes i lomme.

øV 5.:
Umiddelbart efter øv. 10 – afdækning neden for vold – hf forsvinder for hund oppe på vold – sidder frit på en stol, således hunden 
kan se hf når den kommer op over vold.

øV 2:
Apportbuk  træ,  7 cm diameter og 20 cm lang.
Op ad åben trappe med trætrin – 6-7 trin – apport lander på fliser.
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Mit andet dM
aF: eLine BecK

Eline Beck og Alvin gør klar til spor

Danmarksmesterskaberne 2022 i Dansk Politihundeforening 
var mit andet DM og anden gang på podiet, denne gang blev 
det endda til en sejr og en danmarksmestertitel i 
kriminalklassen. Dette skete til trods for at forventningerne til 
DM blev skruet helt ned, da jeg fredag d. 16. september kl. 23.30 
lå på operationsbordet og fik fjernet min blindtarm. 
Heldigvis kun med kikkertoperation, så drømmen om deltagelse 
til DM 2022 levede stadig lørdag morgen. 

Eline Beck og Alvin på spor

Efter en uge med afslapning for både Alvin og mig kørte vi mod 
Grenaa klar til at gøre det så godt vi kunne. 
Lægen havde sagt, at jeg bare skulle lade Alvin klare løbearbejdet. 
Velankommet til Fuglsøcentret, og godt tilfreds med min tidsplan 
som hundefører nr. 2, gik jeg over til hundeførermødet, hvor 
Klaus fra Odense havde store intentioner om at beholde sit nr. 
1 hele vejen til søndag. Jeg ønskede ham held og lykke og tænke 
at jeg ville forsøge at gøre det svært for ham. 
Lørdag morgen kom og uret ringede kl. 05.30. Vi skulle starte 
med spor kl. 8. Om fredagen havde vi på hundeførermødet fået 
at vide at vi ved en standplads skulle bruge gummistøvler for at 
løse opgaven, som den var tiltænk. 
Da vi lørdag morgen mødtes ved spormarken, så den ikke mere 
våd ud end et par gode sko kunne klare. 

Eva jokede med at så skulle det da være fordi de til anledningen 
havde gravet en å midt ude på marken, og vi lod alle de lange 
gummistøvler blive i bilen. Nogen havde faktisk gravet ikke bare 
en, men flere meget dybe åer på tværs af marken.
Alvin lavede en rigtig flot direkte opstart, søgte roligt og fint og 
kom godt i gang på jordmarken. 

Eline Beck og Alvin

Eline Beck og Alvin på gerningssted

Eline Beck og Alvin efter øvelse 10
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Alvin krydsede den første å på skrå, men fik så problemer på den 
anden side, hvor der var terrænskifte til majsstub. Han fandt en 
genstand, og måtte have en tilrettevisning før vi kom til næste 
å, som kun var endnu bredere end den første.
Igen terrænskifte til jord, hvor Alvin havde svært ved at få fat 
i sporet og tiden løb ud, da der manglede 250 meter spor og to 
genstande ud af tre.

Eline Beck og Alvin ved afdækning

så Var huMøret knaPt så høJt
Humøret var knapt så højt efter at have mistet 30,3 point på 
sporet. Jeg lagde øvelsen bag mig og gik videre til gerningssted, 
hvor dommerne mente, at de skulle have 15 point. 
Lettere nedtrykt kørte vi mod øvelse 2, 5 og 10. Jeg brugte de 
20 minutters kørsel til at fokusere på de næste øvelser og lægge 
øvelse 7 og 8 bag mig. Mistet er mistet og ingen grund til at 
være ærgerlig over det. Øvelse 2, 5 og 10 foregik på Tirstrup 
Flyvestation. Vi startede med øvelse 10. Jeg glemte hurtigt lægens 
anbefaling om at lade Alvin klare løbearbejdet, for figuranten 
skulle hentes indenfor 4 minutter. Efter vi hørte et skud 
orienterede jeg mig om, hvor figuranten var inden jeg råbte ham 
an og satte jagten ind for at fange ham. 
Alvin fandt hurtigt igennem bygningen og ind i skoven, hvor 
han fik stoppet figuranten. Jeg ankom lettere forpustet og fandt 
hurtigt en pistol. Vi førte figuranten tilbage til dommerne i tiden 
3 minutter og 10 sekunder. 
Med hjertebanken og heftigt åndedræt skulle vi have øvelse 5. 
Alvin var ikke sikker på at jeg mente dæk, da jeg sagde dæk, så 
en ekstrakommando skulle der til, før jeg kunne bruge 4 minutter 
på at få styr på min vejrtrækning inden indkald. Alvin mente også 
at jeg havde brug for de 4 minutter, så han blev pænt liggende 
indtil jeg kaldte på ham. 
Sidste øvelse lørdag stod på apport. 
Vi fik besked på at tage opstilling med front mod en trappe. 
Jeg fik udleveret en helt almindelig apportbuk, som skulle kastes 
ovenfor trappen. Alvin løb fint op efter apporten, men var lidt i 
tvivl om han skulle komme ned af trappen med den. 
Efter et sekunds overvejelse, kom han fint ned og satte sig foran 
mig. 

Så lørdag sluttede væsentlig bedre end den startede selvom vi 
mistede 46,5 point i alt. 
Som de øvrige resultater kom ind i løbet af eftermiddagen, anede 
jeg et lille håb om igen at kunne komme på podiet i 2022.

Eline Beck og Alvin ved opstart af apport

Med Vinden i ryggen…
Søndag morgen var nervøsiteten vendt tilbage med fuld kraft. 
Jeg bliver ellers sjældent nervøs og tager det ofte helt roligt. 
Jeg kunne heldigvis bruge køreturen på at høre på Eva og Maria 
snakke. Eva kom med en masse gode råd, som jeg tog med mig. 
Vi ankom til rundering på Tirstrup Flyvestation kl. 10.30. 

Dommeren fortalte mig en historie, som jeg intet kan huske af. 
Jeg havde fået styr på nerverne og meldte klar til at gå i gang. 
Vi afsøgte baglinjen grundigt, lidt for grundigt mente Eva, men 
Alvin mente der var noget fært. Efter lidt tid bevægede vi os stille 
og roligt op gennem banen og efter lang tids søgen gav Alvin 
heldigvis hals. Han havde fundet en pistol. 
Efter et hurtigt gerningsstedssøg forsatte jagten på genstande. 
Jeg mente vi skulle over i den anden side, men jeg nåede kun 
20 meter, så havde Alvin fundet en rygsæk lidt længere fremme. 
Vi søgte igen hurtigt gerningssted, da vi have brugt rimelig meget 
tid allerede. Nu ville jeg altså rigtig gerne over i den anden side 
af banen, men Alvin fulgte igen sin egen mening og fandt hurtigt 
et par bukser. Vi søgte igen hurtigt gerningssted, da vi havde 10 
minutter tilbage. Med lidt mere ro efter fund af 3 genstande, 
forsatte vi op i banen, hvor jeg endelig fik min vilje, så Alvin 
afsøgte hurtigt den anden side af banen, uden der var noget at 
komme efter. Alvin begyndte at søge ved et væltet træ lidt foran 
mig. Jeg stod og ventede på en halsgivning, men der kom ikke 
nogen. Jeg kunne heller ikke se en genstand så satsede og gik 
forbi ham. Lige som jeg var forbi Alvin siger dommeren: “JA 
TAK!” Jeg nåede lige at tænke at det var løgn, hvis den sidste 
genstand lå lige der. Dommeren meldte heldigvis hurtigt ud, at 
vi ikke var færdige, vi skulle bare ud at gå en tur. 
Ude på vejen ventede den anden dommer og vi begav os ned ad 
en landningsbane mod et hegn. 
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Dommerne forklarede, at vi skulle have afdækning, mens jeg 
skulle kravle over hegnet. Det tog jeg helt stille og roligt, for 
afdækning havde vi jo lørdag. Vi skulle heldigvis ikke over 
hegnet, for så havde jeg nok hængt der endnu! 
Vi skulle rundere på et åbent areal. Jeg havde 8 minutter tilbage 
og kunne godt se, at jeg manglede et par hundrede meter, hvis 
banen skulle være lang nok. Vi gik i gang med at afsøge området 
med vinden i ryggen, så jeg skulle sørge for at have Alvin foran 
mig. Han arbejdede fint fra side til side og fandt en hammer. 

Eline Beck og Alvin tilbage fra gernningsstedssøg på
 runderingen. 

Jeg søgte gerningssted og spurgte dommeren om jeg måtte få at 
vide hvor langt tid jeg havde tilbage. Det ville de ikke oplyse, 
men jeg vidste godt, at der ikke var meget tid tilbage. Jeg tog en 
beslutning om at fortsætte hvis nu der var en femte 
hovedgenstand lige i nærheden. Der blev dog sagt JA TAK lige 
med det samme. Vi havde fundet alle genstande minus en 
sidegenstand og havde 1 minut og 33 sekunder tilbage. 
Jeg var lykkelig for at Alvin fulgte sin egen mening og ikke fulgte 
min mening. Runderingen kostede en sidegenstand og lidt løs 
bevogtning af pistolen- i alt 3,5 point fradrag som endte med 
bedste resultat i klassen.
Så manglede øvelse 1, 3, 4, 6 og 11 på hovedstandpladsen. Jeg 
vidste, at der var nogle som havde mistet mange point på 
rundering, men jeg ville ikke vide noget om hvor jeg lå henne i 
forhold til de andre inden jeg var helt færdig. 
Ventetiden på hovedstandpladsen gjorde ikke nervøsiteten 
mindre, så jeg hentede Alvin ind på pladsen i god tid, så han lige 
kunne se det hele an. Vi hyggede os med lidt godbidder og fik 
varmet kroppen op til lydighedsøvelserne. Da jeg meldte klar til 
øvelse 1, mærkede jeg at Alvin var maks klar til at gå sin bedste 
lydighed nogensinde. Han var der hele vejen igennem øvelse 1, 
det samme gjorde sig gældende ved øvelse 3, 4 og 6. Vi gik fra 
pladsen uden at have mistet nogle point. Inden øvelse 11, vidste 
jeg stadig ikke hvordan jeg lå i forhold til de andre, så da tiden 
endelig kom til den sidste øvelse ved dette DM vidste jeg ikke, 
at jeg hvis vi mistede under 3,7 point, så var vi danmarksmestre. 
Alvin mente dog, at vi godt kunne dele lidt ud af pointene, så det 
blev til to ekstrakommandoer og et efterbid.  I alt minus 3 point. 
VI VAR DANMARKSMESTRE! 

Eline Beck og Alvin runderer på det åbne stykke. 

Det var ikke helt til at forstå, at det faktisk var lykkedes at opnå 
det vi havde trænet op i mod. Måske det var godt, at jeg fik fjernet 
min blindtarm, så jeg havde sænket forventningerne til dette års 
DM. Resten af dagen gik med at sige tak og smile rigtig meget til 
kameraet. Tak for en dejlig weekend til alle som deltog, både som 
tilskuer, hjælper, figurant, dommer, planlægger og hundefører. 
Beklager Klaus, men du fik ikke dit ønske opfyldt med at beholde 
nr. 1. Tak for kampen til alle kriminalhundeførere. 
Nu vil Alvin og jeg holde en LANG pause inden vi genoptager 
træningen op mod vinderklassen fra 01.01.2023.

Tak til Maria, Eva og Jens for at støtte mig hele weekenden.

de Bedste hundehiLsner Fra tigerdyrets aLvin 
og eLine BecK, aaBenraa ph

Bent Nydahl med Vom Wolfsmoor Caddie, 
Aabenraa PH,område 3
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en historie oM en å
aF eva pedersen

Som Mette sagde til DM. Jeg følte mig for en kort stund som en 
Spiderman. Da jeg sprang over åen. Så hang jeg bare der op af 

den stejle å. Der var bare et men, jeg gled langsomt ned. 

Spiderwoman AKA Mette Lindegaard giver Mads Skorup en 
hånd. Eline og Alvin er ude i horisonten

I weekenden fulgte jeg Eline Beck og Tigerdyrets Alvin til DM 
ved Fuglsøcentret i Ebeltoft, hvilket var en stor fornøjelse. 
Eline har skrevet om de forskellige øvelser her i bladet, så jeg vil 
blot uddybe en lille detalje..

Om fredagen havde de på hundeførermødet fået oplyst, at de 
ved en standplads skulle bruge gummistøvler for at løse opgaven, 
som den var tiltænkt… Da vi lørdag morgen mødtes ved 
spormarken, så den ikke mere våd ud end et par gode sko kunne 
klare. Jeg jokede med at så skulle det da være fordi de til 
anledningen havde gravet en å midt ude på marken, og vi lod 
alle de lange gummistøvler blive i bilen…

Nogen havde faktisk gravet ikke bare en, men flere meget dybe 
åer på tværs af marken. Midt på spormarken forsvandt først 
Alvin og så Eline helt ude af syne og først da vi kom nærmere 
sås den meget dybe å. 

Figuranten hoppede efter, men da Eline havde dagens andet spor 
(første spor til dette dommerhold), valgte dommerne at gå ud til 
vejen og rundt om åen, hvilken vej vi tilskuere syntes godt om og 
fulgte efter.. Det var bare ikke den eneste å, der skulle forceres, så 
ved anden å hørte jeg Mette sige at de ligeså godt kunne komme 
sig over, da de ikke kunne gå uden om resten af dagen alligevel. 

Jeg kunne se hvordan der blev sigtet og også ramt en græstot på 
den anden side, men så snart græstotten blev ramt så sank den 
ned i vandet.. Mads valgte nok at forcere åen det allermest stejle 
sted uden særligt græs eller noget at træde på, men så var det 
godt Mette gav ham en hånd. Jeg fik fanget nogle sjove billeder, 
som de involverede også fandt morsomme. 
Figuranten, Camilla, sagde at de rigtig nok havde fået at vide, de 
skulle krydse en å, men det var vidst kun omtalt som lidt vand 
på en 50 cm, som man let kunne hoppe over… 

Til sidst endnu et kæmpe tillykke til Eline Beck og Tigerdyrets 
Alvin. Sejren er meget velfortjent og jeg er rigtig stolt af jer.

eva pedersen, sKovBo. 
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danMarksMester 2022 eline beck

Eline og Tigerdyrets Alvin har haft en komet karriere i dansk 
politihundeforening. 
Alvin blevet kåret i 2018. I 2020 fik parret den sidste
oprykning i patruljeklassen. I 2021 kom den anden oprykning i 
hus ved udtagelses konkurrencen. 
Resultatet gav også en plads ved årets DM. 
Her blev det en meget flot 2. plads. 
Ved dette års udtagelseskonkurrence i kriminalklassen til DM 
blev det foruden DM-deltagelse, også til en oprykning til 
vinderklassen. 
Ved DM 2022 blev Eline & Alvin Danmarksmestre. 
Stort tillykke fra alle medlemmer Aabenraa og omegns 
politihundeforening. 

Foreningen havde endnu 2 deltagere ved DM. 
I vinderklassen deltog Peter Caspersen med Hesselballe Frej 
(Bob). Parret fik værdifuld erfaring til den videre træning. 

Sidste deltager ved årets DM var Bent Nydahl med Vom 
Wolfsmoor Caddie. 

Stor ros til parret for at deltage, det kræver respekt i din alder.

jørgen rasmussen, Formand aaBenraa ph.

 Eline S. Beck & Tigerdyrets Alvin, som blev lykønsket og fik en flot 
buket blomster hjemme i klubben i Aabenraa PH,

 område 3. Foto: Malene Rasmussen

Venstre: Vinder klassen - Peter Caspersen med Hesselballe Frej 

Midt: Krim. klassen - Bent Nydahl med Vom Wolfsmoor Caddie

Højre: Krim. klassen  - Eline S. Beck med Tigerdyrets Alvin
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Peter Caspersen med Hesseballe Frej, 
Aabenraa

Pia Klitgaard med Møller´s Tessa, Dronninglund

Mette Thomsen og Møllers Gipsy ved apportering

Anne Bjørnstrup med Team Englunds Jack, Holbæk

Henrik P. Hansen med Tobilas Bondo, 
Maribo

John Hansen med Hesseballe Eiko, Brovst
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Line Holm Hels og Amager´s Qvalli ved apportering

Henrik Buchardt og Schæfergaardens Aslan

Der planlægges

Henrik Pedersen fra Maribo får instrukser af dommeren.

Fra venstre Karsten Nielsen, Jan Verner Larsen og Lars Bræmhøj

Henrik Pedersen og Amagers Kuno på felt
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Henrik Pedersen afleverer de fundne ting til 
Johnny Nielsen

Amagers Kuno får lige tjekket poterne af Henrik Pedersen

Henrik Pedersen og Amagers Kuno under øvelse 11.
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resultat:

 hundefører   hund sektion  klub Point dM Point udt.
1 Dennis de Fries Abardi Urban Sek. 2 Ringsted 198,6 point 227,3 point
2 Pia Lund Klitgaard Møllers Tessa Sek. 2 Dronninglund 177,3 point 219,0 point
3 Henrik Johannes Pedersen Amager´s Kuno Sek. 2 Maribo 165,6 point 212,7 point
4 Mette Dalsgaard Thomsen Møllers Gipsy Sek. 2 Dronninglund 153,1 point 223,0 point
5 Line Holm Hels Amager´s Qvalli Sek. 2 Skovbo 152,4 point 219,2 point
6 Henrik Palasz Hansen Tobilas Bondo Sek. 2 Maribo 149,6 point 206,4 point
7 John Hansen Hesseballe Eiko Sek. 2 Brovst 148,4 point 218,5 point
8 Anne Bjørnstrup Team Englunds Jack Sek. 1 Holbæk 133,1 point 201,6 point
9 Peter Caspersen Hesselballe Frej Sek. 2 Åbenrå 131,7 point 218,1 point
10 Henrik Buchardt Schæfergaardens Aslan Sek. 2 Brovst 116,0 point 218,0 point



VINDERKLASSEN

NR. 1 
DENNIS DE FRIES, 

NR. 2 
PIA L. KLITGAAARD 

NR.3
 HENRIK J. PEDERSEN

Midt:
VINDERKLASSEN

Bund:
Dommere og figuranter 

vinderklassen
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PræMieliste:
1. 
Dennis de Fries, Ringsted m/Abardi Urban
Danskpolitihundeforenings 1. præmie
Rigspolitichefens ærespræmie
Rigspolitiets vandrepokal + Lanterne
Poul Friks mindepokal + Lanterne 
(Bedste H i øv. 7+8+9+10)
Taastrup afd. Ærespræmie (Bedste H i øv. 9+11)

2. 
Pia Lund Klitgaard, Dronninglund m/Møllers Tessa
Danskpolitihundeforenings 2. præmie
Område 6´s ærespræmie

3. 
Henrik Johannes Pedersen, Maribo m/Amagers Kuno
Danskpolitihundeforenings 3. præmie
Dansk kennelklubs ærespræmie

4. 
Mette Dalsgaard Thomsen, Dronninglund m/Møllers 
Gipsy
Danskpolitihundeforenings 4. præmie

Anne Bjørnstrup, Holbæk m/ Team Englunds Jack
Politiets hundeførerforening ærespræmie

Pokalmodtagerne. Fra venstre: Dennis de Fries, Pia L. Klitgaard, Henrik J. Pedersen, Mette D. Thomsen og Anne Bjørnstrup.
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oPlæg:

Øv. 1+3+4+6+11: 
Afvikles på Hovedstandpladsen.

øV. 2: 
Afvikles lørdag fra kl. 8 - 9 i Knebelbro. 
Vandapportering ved ophalerstedet af ”Kåringsapport”. 
Samlet afgang kl. 07.30 fra Fuglsøcentret.

oPlæg øV. 7+8: 
HF gøres bekendt med, at det er g-sted og spor i nævnte ræk-
kefølge. 

G-stedet påvises/udpeges for HF, samt at de 2 bagerste ”pinde” 
er sporopsøget.

FOU, som har været udsat for vold, er blevet indbragt til 
skadestuen for ca. 3 timer siden i bevidstløs tilstand. 
Blev indbragt af privat bil, som kørte fra skadestuen straks. 
Skadestuen kontaktede Politiet, idet der var nærliggende risiko 
for at FOU afgik ved døden. Politiet har ved efterforskning 
udfundet, at FOU var på den her lokalitet for ca. 4 timer siden.
Desuden er der for kort tid siden anholdt en mistænkelig person 
ved Katholm Gods.

Efterforskere kom til stedet for ca. 30 min. siden. 
Ved ankomst til stedet antraf de 2 af FOU’s kammerater ved det 
afmærkede område. De pgl. blev ligeledes anholdt. 
Efterforskerne har været inde i området. 
De konstaterede, at der var en spade med blod på, samt et ”tomt” 
hul ca. 1 m til højre for spaden. Det er besluttet, at spaden skal 
blive liggende til Teknikerne kommer, så de kan sikre det, ligesom 
de også skal undersøge hullet nærmere. 

Det afmærkede område bedes straks afsøgt og efterfølgende skal 
der søges spor op.

oPlæg øV. 10: 
En af banderne har klubhus i nærområdet. Der er blevet konsta-
teret aktivitet i området, hvorfor der skal køres sektor patrulje. 
Du vil få nærmere anvisninger om, hvornår og hvordan du skal 
anvende din hund.

forløb af øV. 10 + 5 + 9
Patruljekørsel fra Hovedvagten. Til højre i 4-benet kryds. Umid-
delbart inden stikvej beordres HF ud af bilen og hunden ud af 
bilen og i førerline. Får anvist rute for patruljegang og får ordre 
om at agere i forhold til øv. 10. I forlængelse af øv. 10 starter øv. 
5. HF går i skjul bag den bil, hvorfra fig. forsvandt. 
Mens HF er i skjul for denne 

oPlæg for øV. 9.
Oplæg: På aflytning er det kommet frem, at den ene bande har 
taget en person fra den anden bande som gidsel. HF får fremvist/
udleveret et kort, hvor det område, som skal afsøges, er markeret.
Venstre begrænsning for rundering er markeret med stiplet rødt 
mens baglinje er markeret med blå.
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	Spade	med	blod	

	

Tomt	hul	

Spor	og	G-sted	

Fært	ca.	4	timer	

Fært	ca.	30	min.	

Tee	6	

Knap	3	
	

Mønt	1	

Tyggegummi	5	

Tændstik	4	
	

				Pille	2	

Vinder gerningssted
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Sporforløb		
Findes	også	i	en	spejlvendt	version	

	

	

	

	
			Tape	med	2	piller	1	m	efter	Tee	

G	-sted	

Elastik	ud	for	markerings	stokke.																																

														Tee	10	m	efter	mønt	

90	gr	knæk	efter	ca.	35	m	

Mønt	15	m	efter	knæk	

																																									45	gr	knæk	10	m	efter	genstand																							

																																																			Tyggegummi	25	m	efter	knæk					

Efter	udlæg	af	G-sted	–	ud	på	
højde	med	”sporpinde”	–	ud	til	
højre	pind	–	derefter	over	til	
venstre	pind,	hvor	sporet	
starter	med	45	gr	knæk.	

45	g	knæk	25	m	efter	genstand	

Ca.	900	m	slingrespor	(80-100	cm	i	
bredden)	fra	knæk.	

 Vinder sPor
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oPlæg til Vinder rundering:

 

 

1: 5 strips 3-3-1                                               
2: 2 små pistoler 3-3-1                                                      
3: Bil med figurant (Gidsel) i varerum 4-4-1     
3a: Pistol v/ V baghjul  1                                                      
4: Stor kniv i træ 3-3-1                                                      
5: Bajonet 3-3-1                                                              
Arbejde: 12 

Baglinje                                                             
Venstrebegrænsning 

Vinderklassen DM 2022    Øv. 9 
 

Vinder rundering

Vinder rundering med objekter

Apporten vinderklassen

NEDERST:

venstre
Spor og gerningssted genstande

I

højre:
Vinder runderingsgenstande
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et helt fantastisk dM er VeloVerstået..

Efter et år 2021 hvor vores fokus og energi lå et andet sted end 
DM udtagelser, var vi i år igen klar til at forsøge os i den svære 
vinderklasse, det resulterede i landets højeste udtagelsesresultat 
med hele 227,3 point. Det lagde jo et unødigt pres på både 
Urban og jeg. 
Vel ankommet til Fuglsøcentret fik vi vores startnumre og start 
tider udleveret. En tidsplan der umiddelbart kun fortalte at vi 
skulle have lydighed om søndagen kl. 12.30. 
Ellers var det sparsomt med informationer omkring de andre 
opgaver. Vi skulle dog alle 10 HF mødes samme sted 07.30 
lørdag morgen. Det gav virkelig anledning til meget snak i løbet 
af fredagen. Hvad skulle vi mon lave alle sammen på samme tid 
lørdag morgen??
Da vi alle trillede fra Fuglsøcentret og fortsatte mod vandet på 
denne flotte morgenstund, var det klart, at vi skulle selvfølgelig 
have en vand apportering. Og ganske rigtigt. Vi blev stillet op 
på række og kaldt frem efter vores startnummer. 
Det var en helt speciel oplevelse at stå sammen med alle 
konkurrenterne og udføre dagens første øvelse! 
Der var enkelte hunde der ikke ville i vandet og enkelte med 
meget få fratræk, og for vores tilfælde lagde vi os midt i feltet, 
med et fratræk på 4 point.

Dennis de Fries og Abardi Urban bliver skarpt overvåget 
af Villy Skaarup

Næste opgave var kl. 14.00. det viste sig at være øvelse 7-8.
Umiddelbart så det ikke svært ud, men jeg blev hurtigt klar over 
at det var dét! Vi fandt 4 genstande på gerningsstedet og mistede 
her 11,5 point.                                                                   
Sporet var samme billede, det så nemt ud, men det var det ikke! 
Vi går sporet og får et fratræk på 12,5 point, vi mangler 3
 genstande ud af de 5. Ikke prangende, men da jeg fik set de 
andres resultater efterfølgende, så kunne jeg se at vi ikke var de 
eneste der havde haft det svært derude.
Vi ender lørdagen på en andenplads, men vi ligger alle meget 
tæt, så intet var afgjort endnu.       
   
Vi starter søndag morgen med opgave 3. Øvelse 10-5-9, i nævnte 
rækkefølge. Vi skulle starte med noget patruljekørsel og vi bliver 
pludselig bedt om at tage hunden ud i line og gå patruljegang 
fremad. Her træffer vi pludselig 3 personer nede af en vej, vi får 
dem kaldt an, den ene stikker af, de andre to sætter sig ind i hver 
sin bil og kører henholdsvis mod os og væk fra os.. det giver lige 
kort lidt forvirring både hos Urban og jeg, og da jeg samtidig 
kunne mærke at de 100 m. i spurt havde sat sine spor hos mig, 
måtte Urban løse opgaven selv. Heldigvis fik han noget fært inde 
fra skoven og jeg rendte efter, vi fik figuranten, fik visiteret ham 
og bragt ud igen, tiden var 3.45 min.

Herefter skulle vi have en afdækning omkring bilerne, mens vi 
blev briefet omkring vores øvelse 9. Afdækningen voldte ingen 
problemer, det har altid været en sikker øvelse hos Urban.
Så skulle vi køres over til, hvad der skulle blive den sværeste run-
deringsbane, vi nogensinde har været igennem. Sikke en bane! 
Vi fik et kort over den, hvor baglinie og venstre 
begrænsning blev angivet. Venstre begrænsningen buede som en 
slange derudaf, skovstykkerne omkring var tætte og det virkede 
ret uoverskueligt. Heldigvis kunne både Urban og jeg holde 
hovedet nogenlunde koldt, og jeg fulgte den plan som jeg lagde, 
da jeg blev briefet bag bilen på vores afdækning.  
Vi endte kun med et fratræk på en sidegestand! 1 point..

Dennis de Fries og Abardi Urban
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Her var jeg allerede godt klar over at der skulle gå meget galt 
hvis ikke vi kom på podiet, og i bedste fald vinde, hvis vi kunne 
komme fra de sidste øvelser uden de store fratræk.

Vi mistede i alt 2,2 point på 1-3-4-6+11 og allerede dér var jeg 
klar over, at jeg skulle en tur i baljen. En oplevelse vi grundet 
Corona restriktioner, ikke fik i 2020, da vi vandt.

TUSIND TAK til klasseleder og assistent for nogle gennemarbej-
det og veltilrettelagt opgaver! 
En kæmpe tak for endnu et fantastisk flot DM af 
Hovedbestyrelsen, det var i særklasse. 

Tak til alle dommere, figuranter, hjælpere og tak til Bo og Tine 
som styrer det hele fra stævnekontoret.

Endnu en tak til mine træningskammerater, Lasse Daugaard med 
styr på detaljerne, Johnny Klærke med de syge idéer, 
Søren Bjeverskov med de kloge snakke, og højt humør, og min 
kære hustru Karina, som feltets klogeste, og som i bund og grund 
er årsagen til at vi har klaret det så godt igennem tiden.

Dennis de Fries og Abardi Urban under øvelse 11.

Det var min sidste konkurrence med Urban, han er 8 år nu, og 
jeg er en del af næste års team til   DM , og derfor slutter han nu, 
på toppen. Tak for alle de fantastiske konkurrencer og oplevelser 
vi har haft igennem tiden. 

dennis de Fries

Med Peter og bob På oPgaVe 2
 Foto dorte Weissert

Før DM havde jeg egentlig planlagt, at møde op bare for at kaste 
et par tomater efter Peter.
Tag ikke fejl. Peter og jeg har det skam fint sammen, men tænkte 
det kunne være gengæld for de utallige episoder, hvor jeg selv 
har stået for skud og jeg ville endelig kunne få ram på ham – 
bogstaveligt.
Mit plot faldt lidt til jorden, da mit DM sikkert ville være slut i 
tilfælde af jeg fuldførte min plan, og jeg var ikke engang deltager 
med hund.

Da jeg er stor fan af, i hvert fald Peters hund, Bob – tog vi nogle 
stykker med dem på opgave 2.
Kort fortalt om opgaven; Vi blev dirigeret frem til et punkt, hvor 
2 betjente gav en kort instruktion:
Et gerningssted med en blodig spade og et hul i jorden, som der 
var teknikere på vej ud for at sikre. Peter og Bobs opgave blev 
at sikre eventuelle andre beviser i området.
Peter fik de sidste dessiner og en ivrig Bob fik søg-kommandoen 
– op imod vinden. Efter de første 2-3 minutter, hvor Bob ikke 
havde markeret, bemærkede jeg, at Peter var roligheden selv, 
imens jeg selv kunne mærke en begyndende uro – især fordi jeg 
har set, hvor effektivt Bob arbejder.
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Efter ca. 5 minutter havde Bob sin første markering – en nedgra-
vet 5-øre, som lå tæt på spaden med blodet. Bob havde kredset 
om området et par gange før den var der.
Efter dette skiftede vinden en smule. Peter var hurtig til, at kor-
rigere og Bob fandt kort tid efter en tændstik, og kort efter igen 
et stykke tyggegummi.
Tiden løb desværre ud, inden Bob kunne finde mere, men hvor 
han dog knoklede på, og afsøgte flot hele området. Det var tyde-
ligt at se på Bob, at han havde brugt mange kræfter på den øvelse.
Jeg tænkte, at dette faktisk var et godt tidspunkt, at smide den 
første tomat – hvis jeg havde haft en.

Det var herefter tid til spor, som gik ud fra gerningsstedet. 
Peter mente, at jeg havde brug for motionen og skulle gå med. 
Lige der dobbelttjekkede jeg lommerne for tomater.
Bob blev sat i gang, men havde lidt udfordring med opsøget 
– det lykkedes dog og han kom på sporet.
Det var lidt svært at se, hvordan sporet skulle gå, fordi Bob 
gik – som Peter beskrev det: ”som han havde en promille på 2”
De første 200 meter var der ingen markering – ej heller de næste 
150. Der var lidt uro at spore, ikke hos Bob, slet ikke hos Peter, 
men hos ut. Jeg gik og skævede ned i jorden for at kunne få øje 
på, om de gik over en genstand, men det var umuligt at se.

Bob slog ud et par gange, gik en lille runde og tilbage på sporet. 
Jeg bemærkede hvor rolig Peter var. Der var det tydeligt, at han 
er en erfaren hundefører, som er total i ro – på det ydre om ikke 
andet.

Jeg tror vi gik knap 500 meter, før Bob markerede en genstand, 
som var et lille stykke elastik.
Kort tid efter endnu en markering. Jeg håbede der, at de 
resterende genstande var placeret med korte intervaller i 
slutningen af sporet. 
Peter og Bob fuldførte sporet – desværre uden at finde flere 
genstande, og selvom jeg kalder Peter unævnelige ting, er jeg 
imponeret over deres samarbejde og især den ro, som Peter 
udviser – det er vi mange, der kan lære noget af. 
Men jeg køber alligevel de tomater.
I øvrigt skal sporlæggeren have ret stor ros.
 Da sporet var slut, kunne han uden tøven pege på- og opsamle 
de sidste genstande.

Og tak til Carsten Hebsgaard, hundeleder ved Østjyllands politi, 
for grundigt, at forklare de forskellige tanker bag scenarierne 
på opgaven.

Jørn Weissert
Aabenraa PH
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udtagelse i Vinderklassen, randers 2022
- aF henriK andersen, viBorg aFd.

De 3 HF skulle møde 7.30 i Randers PH’s klubhus.
 Vi blev godt modtaget, og det var en god start på min første 
konkurrence i område 2. Vi startede med kaffe og rundstykker, 
selv om der ikke var den store sult til stede :-) Efter lodtrækning 
gik konkurrencen i gang. 

øV 8: 
Jeg begyndte på sporet, der var lagt i tørvejr. På vej ud til sporet, 
begyndte det at øse ned. Det stod ned i stænger, men jeg må 
sige, at Bickie gjorde det godt. Kun minus 5 point for 1 mistet 
genstand. Bickie nyste pga. vejret, og der gik hun nok over en 
genstand. Sporet var lagt i stub med udlæg, og vi kunne ikke klage 
over arealet, jeg var godt tilfreds. Hun kom virkelig på arbejde.

øV 7: 
Feltet var lagt i tørvejr i stub næsten uden udlæg, og det 
øsregnede stadig, da vi gik feltet. Øv, det blev til 4 mistede gen-
stande. Hun arbejdede og arbejdede, men der var næsten ingen 
fært pga. regnvejret. Jeg var tilfreds med hendes indsats, men jeg 
var skuffet over, at feltet blev så dyrt for os.

øV 9: 
Vejret havde ændret sig, da vi skulle på rundering/eftersøgning. 
Solen stod højt på himlen, der var varmt og ikke en vind. 
Vi startede i noget kuperet terræn og fik først en sko og 3 ølflasker 
+ en nedgravet flaske. Jeg kom til at mangle et hjørne af banen, 
hvor der hang et reb. Både hund og HF blødte efter øvelsen, jeg 
tror, det var noget brombærkrat, vi var ude i. Jeg var supertilfreds 
med både min hund og mig selv, det var vores første eftersøgning.

øV 10: 
Vi var klar til at fange banditten, og det gik over stok og sten op 
af en meget stejl skråning. Det var umuligt at dække hende af på 
den skråning, og hun stødte til ærmet 2 gange. 
Det kan jeg godt leve med på dagen, hun gjorde det ellers lige så 
godt, som hun plejer. Vi fandt ingen genstand på fig.

øV 11: 
Som altid lavede hun flot bidearbejde. Det var dagens bedste stop, 
det sad lige i skabet, og fig. var meget tilfreds også.

øV 1-6: 
Vi var klar til dagens sidste øvelser, der foregik ved klubhuset. 
Der var nogle få skævtsidninger i fri ved fod, ellers gjordet hun 
det lige så flot, som hun plejer.
Apport er en af hendes stærke øvelser, men jeg havde glemt at 
træne afslutningen. Minus 0,5 for en skæv afslutning.
Halsgivning, spring og afdækning var ok og kostede ingen point.
Bickie var lidt for klar til cykeløvelsen, for hun stod op inden 
opstart og fik en skæv afslutning. Minus 0,9.

Vi endte på 190,1 point, og det rakte desværre ikke til en 
DM-plads denne gang. Det var min første konkurrence i område 
2 (og vores første udtagelse i vinderklassen), og jeg må sige, at 
der blev taget godt imod os. 
Det var nogle fantastiske arealer, der udfordrede hund og HF.

Jeg vil gerne sige tak til alle dommere, figuranter og 
køkkenpersonale, der var med til at gøre det muligt at stille i dag. 
Også tak for god behandling fra Bickie og mig.

Det var selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke blev udtaget til DM, 
men vi har vundet de 3 udtagelser, vi har stillet til, så det er et 
plaster på såret.

Nu skal Bickie slappe lidt af, inden hun skal have sit tredje kuld 
hvalpe engang i det nye år. Jeg vil selv beholde en hvalp efter 
hende som ny konkurrencehund. Så må vi se, om Bickie også skal 
tage nogle sporprøver. Hun har altid været god til næsearbejde, 
og hun skal ikke på pension endnu.

de Bedste hiLsner Fra crympe Bedste snothvaLp 
og henriK andersen, viBorg ph.

au sek. 2. orienterer
Ved det afholdte sektionsmøde i forbindelse med DM 2022 er 
jeg blevet valgt som formand for arbejdsudvalget.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til 
Jan Lindgaard for det store arbejde, han har lagt i foreningen 
i en år række.

Jeg vil gerne arbejde på, at AU bliver mere synlig for 
medlemmerne i forhold til arrangementer, ideer og datoer.  
Dette gælder også den anden vej, du er altid velkommen til at 
kontakte AU sek. 2.  

Didde Riber/Svendborg afd. - John Hansen/Brovst afd. eller 
undertegnede.
•AU samarbejder med HB om den kommende instruktørsamling 
på Kildegården. Information er kommet ud til områdelederne.

•AU: Der laves mønstring hvert år i både øst og vest.
Godkendelsen opdeles i øst og vest grundet kørsel og 
tidsforbrug. Godkendelsen af øvelse 11 gælder i to år, men 
man kan godkendes hvert år. Næste mulige mønstring i øst 
d.13.05.2023 og for vest d. 27.05.2023. Nærmere info tilgår.

Med venlig hilsen
Arbejdsudvalg sek. 2.
Formand
jan sKov/Korsør aFd.
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dM 2022 – helt uden Protester

Efter et veloverstået DM 2023 med base på Fuglsøcentret i 
Knebel er det tid til at gøre status.
Opgaverne til DM blev af klasselederne fremsendt til 
Dommer- og Programudvalget i løbet af sommeren og endelig 
godkendelse og arealbesigtigelse skete d. 12. september, hvor vi 
mødtes på de militære arealer i Tirstrup.
Utroligt velskrevne, kreative og gennemtænkte opgaver, hvor der 
kun skete ganske få justeringer i forhold til de intentioner som 
klasselederne havde.

Ved et DM er ”skruen normalt strammet” da det må forventes 
at det er landets bedste hunde som er samlet og da foreningen 
på den måde sætter nye ukendte opgaver sammen og således 
gør programmet så bredt som muligt – stadig med afsæt i at 
grundstenene i de enkelte øvelser bevares.
På trods af en forudgående afprøvning af en øvelse – f.eks. spor 
eller øv. 10 – er det aldrig helt til at gennemskue hvorledes 
udfaldet bliver på dagen, da ukendte faktorer som fugtighed og 
vindforhold spiller ind. Derfor altid spændende for en 
tilrettelægger om 3 eller 7 ud af 10 kommer igennem en 
udfordrende øvelse 10. 
På trods af at flere ekvipager mistede mange point blev der ikke 
afgivet én eneste protest og stort set alle – også dem der ikke fik 
så mange point – gav udtryk for nogle spændende og
udfordrende øvelser, som for mange var en øjenåbner og helt 
sikkert giver inspiration som kan tages med hjem i 
lokalafdelingerne.

Ingen træer vokser ind i himlen og en enkelt klasseleder måtte da 
også fredag morgen fremsende nyt og ændret oplæg til 
godkendelse, da landmanden havde ændret på forudsætningerne 
for det først planlagte spor. Nyt oplæg blev godkendt og ingen 
hundeførere nåede formentlig at opleve disse hektiske timer 
forud for afviklingen.

Også på dommer/figurant-siden var der udfordringer da det viste 
sig at ikke alle kan gå på vandet, men alle tog det tilsyneladende 
med godt humør og her var det gode vejr helt sikkert med til at 
holde stemningen løftet.

Endnu en gang viste det sig at figurantkurserne – som afholdes 
hjemme i lokalafdelingerne – bør indeholde et 
minimumskendskab om anvendelse af kompas, da det var
 nødvendigt at bruge disse for at komme sikkert i mål på nogle 
øvelser.
Tillykke til alle og vel mødt næste år på Sørup Herregård i 
Område 5.

Med venlig hilsen
axeL ahm
dommer- og programudvaLget

tak til klasselederen:

Traditionen tro, kaldes klasselederne op, søndag aften for at blive 
takket for deres store arbejde. Dette var ingen undtagelse i år. 

Årets klasseledere og klasselederassistenter var:

Vinderklassen:
Jørgen Weinkouff klasseleder.
Morten Borre assistent

kriMinalklassen
Frank Hovgesen klasseleder
Bjarke Knudsen assistent

PatrulJeklassen
Kim Rasmussen klasseleder
Carsten Sørensen assistent
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Klasseledere: Fra venstre Jørgen Weinkouff, Morten Borre, Frank Hovgesen, Bjarke Knudsen, Kim Rasmussen og Carsten Sørensen

Danmarksmestrene 2022. Fra venstre Dennis de Fries, Eline Beck og Jeppe Svith Petersen.



VINDERKLASSEN

nyt æresMedleM

Jørgen Weinkouff bliver af formanden Lars Bræmhøj udnævnt til 
æresmedlem af Dansk Politihundeforening. 

Søndag aften blev Jørgen Weinkouff udnævnt til æresmedlem af 
foreningen. Jeg tror det kom som en stor overraskelse for ham. 
Fredag morgen havde der været hovedbestyrelsesmøde. 
Her blev det drøftet at man ville indstille Jørgen som æresmed-
lem. Det er dog sådan at repræsentantskabet skulle spørges. 
Så er det jo godt at de alle kom i løbet af fredagen og alle kunne 
blive hørt. 
Så søndag aften blev en rørt Jørgen udnævnt til æresmedlem.

Jørgen bleV indstillet til æresMedleM Med følgende 
begrundelse:

Jørgen har været engageret i foreningen i rigtig mange år - ja 
faktisk blev han indmeldt den 23. februar 1990. 

Jørgen har som medlem været beskæftiget med 
bestyrelsesarbejde i Randers PH, og har været  områdeleder for 
sektion I i område 2.
 I 2004 blev Jørgen valgt ind i Hovedbestyrelsen som formand 
for AU, sektion I. 
Det beskæftigede Jørgen sig på glimrende vis med indtil marts 
måned 2011, hvor han blev valgt som næstformand / sekretær 
- en post han bestred til UG med kryds og slange. 
En post, hvor Jørgen har løst både gode og komplicerede opgaver, 
og selv om opgaverne ikke altid var lige nemme følte man altid, 
at Jørgen fik opgaverne løst med udgangspunkt i de værdier der 
er grundlaget i DPH,  og med dygtighed og faireness. 
Jørgen bestred en funktion, der i dag er opdelt i 2 poster og har 
altid været en ildsjæl.

I juni måned 2021 takkede Jørgen af på posten i 
Hovedbestyrelsen efter 17 år. Som aktiv i DPH har Jørgen 
deltaget i alt - senest som klasseleder i vinderklassen ved dette 
års DM, og Jørgen har selv vundet DM 3 gange - nemlig i 2001, 
2003 og 2007.

Kære Jørgen. 
På baggrund af din meget fine metier har vi valgt at give dig en 
særlig tak og udnævne dig til ÆRESMEDLEM i dansk 
politihundeforening.

Du får derfor nålen som symbol på den nye titel og et stort 
tillykke fra DPH. 

Formand
Lars Bræmhøj
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Efter den officielle præmieoverrækkelse, skal stafetten gives videre. 
I år var det Bo Rasmussen og Vivi Hermansen fra hovedbestyrelsen der kunne overrække stafetten til Axel Ahm fra Østsjælland 
og Dennis de Fries fra Ringsted. Det vil i 2023 være Ringsted og Østsjælland PH som afholder DM. 

Indkvartering vil være på Sørup Herregård lidt syd for Ringsted.

På gensyn i ringsted i 2023

Vivi Hermansen rækker stafetten videre til Axel Ahm. Bo Rasmussen takker for i år og ønsker Ringsted/Østsjælland PH 
god arbejdslyst med DM 2023

danMarksMestrene 2022 

stafetten giVes Videre
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Dansk politihunDeforenings hoveDbestyrelse

formanD
Lars Bræmhøj

næstformanD
Jan Verner Larsen
Telefon: 22959378

naestformand@dan-
skpolitihundeforening.dk

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

John Hansen
Telefon: 
20680970
E-mail: fix@
stofanet.dk

Didde Stærk Riber-
Rønnowsvej 
25881 Skårup
mob. 2862 4669
didderiber@
get2net.dk

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

Sten Holst-Christensen
stenskovbo@gmail.com
Tlf. 27 28 80 80

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. 42 64 47 33

Palle Lorentzen
Blommehaven 41, 
4800 Nykøbing F.

Tlf. 21 62 86 40
blommehaven41@
gmail.com

Formand 
Jan Skov

Tlf. 22 89 10 88
jsph@outlook.dk

sekretariat
Vivi Ettrup Hermansen
Telefon: 40610171
sekretariat@danskpoliti-
hundeforening.dk

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

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
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tak til Vores sPonsorer




