
 

 

 
 
 
Baggrund 
Er du nysgerrig på, hvordan et hundeliv er indenfor Politiet, så tilmeld dig denne temaaften. Vi lover dig, at 
du, udover en god gang viden om træningsmetoder, funktion m.v., vil få masser af sjove ”røverhistorier” om 
hunde i aktion og fra hverdagen i Politiet.  

Indhold 
Denne aften vil vi bl.a. komme ind på: 

• Praktisk anvendelse inden for politiets arbejde - 
hvad bruger Politiet hunde til? 
 

• En arbejdsdag for hunden? 

• Hvordan udvælger man den ”rigtige” hvalp? • Hvor langt et arbejdsliv har hunden hos 
Politiet? 

• Hvilke racer bruger Politiet og hvorfor? • Pensioneret hund, hvad så? 

• Træningsmetoder, når en hund skal være 
politihund. 
 

• Arbejdet som tjenestehundefører. 

• Forskellen på et liv for en hund hos Politiet og et 
hundeliv i en almindelig familie? 

• Osv. 

 
Målgruppe 
Alle med interesse for emnet. 
 
Dato 
18/3-2020 

Tid 
18.30 - 20.30 

Sted 
Hundehaven Potefryd, Edwin Rahrs Vej 78 ,8220 
Brabrand  (overfor Boxit). 

Pris     
175 Kr. 
Betaling via Mobile Pay til  
39 53 72 (mrk.”Kursus”).  Betaling 
skal ske straks ved tilmelding.  
 
Betaling kan ikke refunderes ved 
afbud eller udeblivelse, idet du vil 
tage en plads fra en anden. 
 

NB!  Temaaften 
er uden hund. 

Tilmelding 
Du bedes sende en mail til 
else@hundehavenpotefryd.dk eller sms til 40 85 
50 38 med angivelse af dit navn og tlf. nummer.  
 
DET ER IKKE NOK ALENE AT TILMELDE SIG 
VIA HUNDEHAVEN POTEFRYD’S FACEBOOK 
SIDE ELLER BLOT AT OVERFØRE BETALING. 
 
Sidste frist for tilmelding:  
10/3-2020 

 
Oplægsholder 
Jens Peter kommer fra Feldballe Hundepension. Han er 68 år og nu pensioneret fra Politiet efter 37 år. Har 
været tjenestehundefører ved Århus Politi i 14 år, først som patruljerende tjenestehundefører, senere som 
souschef i Tjenestehundeafdelingen i Århus, hvor han sluttede med at fungere som chef. Har været 
kursusleder på Politihundeskolen i Farum. Han har hele sit liv haft med hunde og 
hundetræning at gøre. Specielt jagthunde har haft hans interesse. Er uddannet 
jagthundeinstruktør. 

FELDBALLE HUNDEPENSION HAR VALGT AT DONERE DERES HONORAR FOR OPLÆGGET TIL 
”BØRNEHOSPICE DJURSLAND” - https://www.hospicedjursland.dk/brnehospice 
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