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· Lav en “husker” i din personlige kalen-
der, hvert år i januar måned, om at huske 
din indbetaling til Politihestens Venner via 
Mobile Pay 60 535

Så er du sikker på fremover at modtage 
vores medlemsblad “Politihesten”, samt 
kunne deltage i de af foreningens arran-
gementer, der kun er for medlemmer.
Sidst, men ikke mindst, så støtter du for-
eningen i vores vigtige arbejde!

OBS! Det er vigtigt for os at understrege, 
at vi IKKE får nogen former for økono-
misk støtte eller tilskud fra staten etc.
Vi er IKKE en del af politiet, og vi får hel-
ler ikke økonomiske bidrag fra Politiet - 

eller andre steder fra. Vores forening er 
en helt almindelig forening med en besty-
relse bestående af civile personer, der alle 
bruger deres fritid på vores fælles sag 
- Politihestene og Politihestenes pension. 
Støt din(e) favorit Politihest(e).

Er du endnu ikke medlem, men ønsker at 
blive det, så foregår indmeldelse i for-
eningen via vores hjemmeside:
politihesten.dk - klik på 
“MELD DIG IND I FORENINGEN HER”
 

Vi er nået til årets sidste måned og der-
med årets sidste medlemsblad.

Og med udgangen af 2022 nærmer vi os 
et nyt år for medlemskab af Politihestens 
Venner. Dit medlemskab og dit bidrag be-
tyder meget for vores forening, og for det 
hold af heste vi har. Dit medlemskab og 
bidrag gør, at vi kan sikre vores pensione-
rede heste en god pensionist tilværelse.

I 2012 købte foreningen 10 politiheste. 
Kun få af dem stod til at skulle tages ud 
af tjeneste og på pension. En hel del af 
dem havde mange år i sig endnu. Det har 
betydet at foreningen i en lang årrække, 
har haft udgifter i forbindelse med heste-
holdet. På nuværende tidspunkt har PHV 
6 pensionerede politiheste i pension. Og 
det har derfor taget på vores opsparing, 
og derfor har vi behov for, at du betaler 
for dit medlemskab.

I takt med at vi i en lang årrække har 
kæmpet for at få politihestene genind-
ført, har kræfterne og ressourcerne rakt 
til, hvor vi er nu. En ny rytterisektion er 
etableret - Politihestene er genindført, 
mange af dem allerede på et meget højt 
niveau, og de udfører utroligt mange for-
skellige politiopgaver. Og nogen af dem, 
har allerede gjort det i nogle år. Det bety-
der, at de tjenesteheste mange af os ef-
terhånden har mødt, klappet, set - følger 
på de sociale medier, en dag står overfor 
at skulle pensioneres, og her kommer 
foreningen Politihestens Venner ind i bil-

ledet. Og her kommer du som medlem af 
foreningen Politihestens Venner ind i bille-
det.

Fordi! For at vi kan tage godt hånd om 
tjenestehestenes velfortjente pension, så 
kræver det, at du som medlem af for-
eningen betaler for dit medlemskab.
Ud over medlemskab, gør bidrag - små 
som store - også en forskel! Du kan over-
føre dit bidrag via vores:
Mobile Pay 60 535
eller
Konto nummer 0697 0003 119 041

Hjælp til at huske fremtidens betalin-
ger af medlemskab til Politihestens 
Venner

Følg vores vejledning og hjælp til at hu-
ske fremtidens betalinger af medlemskab 
til foreningen Politihestens Venner.
Vi har ikke - og kan heller ikke - investere 
i det helt store “maskineri” med hensyn 
til opkrævning af det årlige medlemskab, 
og derfor vil vi blive glade for, hvis du vil 
være os behjælpelig med selv at lave én 
af følgende muligheder til din indbetaling 
af dit medlemskab:
· Lav en faststående overførsel i din net-
bank 1 gang om året.
2. januar kr. 120,- til konto 0697 0003 
119 041 (tekst = dit navn &
efternavn (og også gerne din adresse, 
hvis der er plads).

DET ER BLEVET TID TIL AT BETALE FOR DIT 
MEDLEMSKAB AF POLITIHESTENS VENNER



P O L I T I H E S T E N   |   d e c e m b e r  2 0 2 2 7P O L I T I H E S T E N   |   d e c e m b e r  2 0 2 26

Året 2022 er ved at gå på hæld nu, hvor 
foreningen udgiver ”Politihesten” for 
sidste gang i 2022.

På foreningens vegne kan jeg se tilbage 
på et år, hvor det både er gået godt og 
lidt skidt. Jeg vil nedenfor beskrive året 
2022, hvor Politihestens Venner har 
været involveret.

Foreningens bestyrelse blev efter en 
lang Coronaperiode endelig samlet 05. 
ja- nuar 2022, hvor vi drøftede en lang 
række hændelser og aktiviteter, som 
skulle gennemføres i 2022. På mødet 
kunne kassereren endelig meddele, at 
der er en pæn fremgang i medlemmernes 
indbetaling af det årlige kontingent. Tak 
for jeres støtte.

På ovennævnte bestyrelsesmøde blev 
det besluttet, at foreningen vil etablere 
et samarbejde med Politihestens venner 
i Norge, som er en foreningen, som på 
mange områder ligner vores forening.
Den 01. april 2022 var en stor dag for 
vores forening, idet Rytterisektionen ved 
dansk politi endelig efter flere års hårdt 
arbejde og samarbejde med politiker- 
ne på Christiansborg, Rigspolitiet og 
Københavns Politi endelig kunne indvie 
deres nye fantastiske staldområde med 
plads til 20 heste samt faciliteter til 
træning af hestene samt lokaler til det 
politimæssige arbejde.

Foreningen gennemførte 10. maj 2022 
sin årlige og ordinære generalforsam- 
ling i Den Kongelige Stalds lokaliteter på 
Christiansborg. Det var med glæde, at 
foreningen fik tre nye medlemmer ind i 
bestyrelsen, og at det går godt for vo- 
res forening.

I perioden 04. – 06. juni 2022 havde 
foreningen planlagt, at der igen skulle 
gennemføres ridtet/løbet/gangen 
benævnt ”Motionister støtter Politiheste-
pen- sionister”. Desværre måtte 
foreningen aflyse aktiviteten grundet 
manglende deltagelse. Om vi forsøger at 
genindføre aktiviteten i 2023, er stadig 
usikkert.

Foreningen har nedsat en lille 
arbejdsgruppe bestående af tre 
medlemmer af bestyrelsen, som skal 
undersøge mulighederne for at udsende 
medlemsbladet ”Politihesten” elektronisk 
eller ON LINE. Foreningen arbejder 
fortsat på en løs- ningsmulighed med 
firmaet, som trykker vores medlemsblad. 
Du vil høre nærmere i løbet af 2023.

Det var foreningens plan, at foreningen 
igen i 2022 skulle deltage på St. He- 
stedag på Roskilde dyrskueplads i 
perioden 03. - 04. september 2022. 
Desværre måtte foreningen med kort 
varsel aflyse aktiviteten grundet mang- 
lende hjælpere til at stå på standen. 
Foreningen takker St. Hestedag for deres 
positive indstilling til foreningen. Om vi 
skal deltage i 2023, er endnu uvist.

Politihestens Venner havde i november 
måned 2022 planlagt at skulle deltage 
med en stand på Hillerød Horse Show, 
som skulle gennemføres i perioden 10. 
– 13. november 2022. Desværre blev 
Hillerød Horse Show af ukendte årsager 
for foreningen aflyst. Foreningen håber 
på, at Hillerød Horse Show gennemfø- res 
i 2023, hvor foreningen håber på, at vi 
kan deltage med en stand.

AF FORMAND PER THUESEN

FORORD Som I kan læse, har det været et broget 
år. På trods at diverse problemområ- der 
har det været glædeligt, at foreningen 
har kunnet fortsætte sit meget posi- tive 
samarbejde med repræsentanter fra 
Københavns politi. Foreningen var så- 
ledes til møde med Københavns Politi 
09. november 2022, hvor vi i fællesskab 
aftalte hvorledes samarbejdet skulle 
gennemføres i fremtiden, herunder 
Politi- hestens Venners muligheder for at 
overtage politiheste fra Rytterisektionen 
når hestene ikke længere kan indgå i 
politiets organisation. Foreningen vil 
ligeledes takke Rytterisektionen for deres 
indlæg vedrørende deres politiarbejde i 
med- lemsbladet ”Politihesten”.

Tak for støtten til nuværende plejefamilier 
af de tilbageværende og tidligere 
pensionerede politiheste. Foreningen har 
for nærværende seks heste i pleje, som 
foreningen overtog efter nedlæggelse 
af Rytterisektionen i 2012. Det er 
ligeledes glædeligt, at der allerede er 
tilkendegivelser fra en række personer, 
som ønsker at blive plejefamilie, når der 
tilgår nye politiheste, som skal på pension 
efter endt polititjeneste.

Det har ligeledes været meget glædeligt, 
at foreningen har kunnet konstatere, at 
Rytterisektionen ved dansk politi i hele 
året har haft meget travlt med deres 
politimæssige arbejdsopgaver ikke alene 
i det københavnske område men i alle 
politikredse i hele Danmark. Politihestens 
Venner ønsker Rytterisektionen held og 
lykke i fremtiden.

En stor tak skal også tilgå alle 
bestyrelsesmedlemmerne i Politihestens 
Venner. Tak for jeres engagement, humør, 
initiativer og velvillighed i forbindelse 
med bestyrelsesarbejdet i Politihestens 
Venner.

Til slut vil jeg ønske alle læsere af 
Politihesten en rigtig glædelig jul samt et 
godt nytår.

Med venlig hilsen 
Per Thuesen

www.nhgardiner.dk
NH Gardiner leverer �otte gardinløsninger til både privat og erhverv.

Vi bestræber os på at �nde den bedste løsning til dig, 
og er altid ærlige når det kommer til meninger!

NH Gardiner kører over hele Sjælland. 

Tlf. 23 96 72 80
Udkørende gardinservice på hele Sjælland
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Uddrag af Rytterisek-
tionens døgnrapport for 
september, oktober og 
november 2022:

010922
Eskorte af H.M. Dronnin-
gen under sommertogt på 
Frederiksberg. Dronnin-
gen blev kørt i karet fra 
Frederiksberg Rådhus til 
Frederiksberg Slot med 
stop i Frederiksberg have. 
Kareten var fulgt af Gar-
dehusarerne og havde to 
politiekvipager både foran 
og bagved.

020922 Tryghedss-
kabende patrulje i Urban-
planen og Hørgården på 
Amager. Patruljen blev 
gennemført som en del af 
nærpolitiets målrettede 
projekt om synligt politi i 
det pågældende boligom-
råde.

050922 
Flagdag: Indledningsvis 
var en patrulje til stede 
på Kastellet i forbindelse 
med kransenedlægning og 
fejring af flagdagen. Se-
nere på dagen var næste 
patrulje til stede på Chris-
tiansborg Slotsplads under 
paraden, hvor det tidligere 
udsendte blev inspiceret 
af Kronprinsen.

070922 
Efter aftale med vagtche-
fen blev en patrulje 
omlagt til Valbyparken, 
hvor der blev afholdt Un-
gdommens Folkemøde. 
Parken var godt fyldt 
med skoleelever, og ryt-
terne måtte svare på 
mange spørgsmål. En del 
unge blev vejledt om-
kring reglerne for brug af 
mobiltelefon, mens man 
cykler, ellers god stemning 
og humør over det hele.

080922
Træning med Gardehusar-
erne og de Kongelige St-
alde før planlagt karettur 
som fejring af regentjubi-
læum d. 10/9. To patruljer 
deltog i træningen.

090922
Patrulje på Østerbro 
herunder besøg ved 
Rigshospitalets Børneaf-
deling, hvor indlagte børn 
og familier har mulighed 
for at hilse på politihes-
tene, motorcykelbet-
jente samt hundeførere 
og deres hunde. Politiets 
besøg på hospitalet er et 
kærkomment afbræk for 
de indlagte børn, og ryt-
terne modtager mange 
rosende ord fra personale 
og pårørende, der ser den 
positive påvirkning dyr og 

betjente har på de unge. 
Efterfølgende red patrul-
jen forbi den engelske 
ambassade, hvor enkelte 
borgere havde lagt blom-
ster og gaver som hil-
sner til den nyligt afdøde 
britiske dronning.

090922
To patruljer blev under 
klargøring til eskorte 
træning gjort bekendt 
med, at lørdagens eskorte 
var aflyst. Patruljerne 
omlagde til almindelige 
tryghedsskabende patrul-
jer i Indre By. Kort efter 
blev sektionen bedt om 
at stille mandskab til en 
uvarslet demonstration se-
nere på eftermiddagen, og 
rytterne afbrød derfor pa-
truljerne og returnerede til 
stationen, hvor de klarg-
jorde til den nye opgave. 
Først på aftenen kunne 
rytterne pakke sammen 
og køre hjem efter en ar-
bejdsdag, hvor planerne 
blev vendt på hovedet 
flere gange inden for kort 
tid.

100922
Efter aflysning af de plan-
lagte karetture under 
fejringen af Regentjubi-
læet omlagde sektionen 
patruljerne til tryghedss-
kabende indsats omkring 

KØBENHAVNS

Amalienborg om formid-
dagen samt to patruljer 
ved Kongens Nytorv og 
Det Kongelige Teater om 
aftenen, hvor Dronningen 
gennemførte gallafores-
tillingen med indbudte 
gæster.

110922
To patruljer til stede på 
Christiansborg under an-
komsten af gæster og 
kongelige ved gallamidda-
gen søndag aften. Da alle 
gæster var vel ankommet, 
og interesserede borgere 
havde forladt stedet, red 
rytterne en almindelig 
tryghedsskabende patrul-
je i Indre By.

120922
Via politiets vagtcentral 
blev en patrulje sendt til 
Amager Fælled, hvorfra 
der var indgået en an-
meldelse om løse heste. 
Patruljen kunne på stedet 
konstatere, at der var 
tale om fire heste i en 
indhegnet fold. Hegnet 
gennemgået og fundet in-
takt.

130922
Efter skyderi dagen før 
blev en tryghedsskabende 
patrulje sendt til Nordvest 
omkring Frederikssunds-
vej. Patruljen talte med 

en del borgere, der var 
glade for at se synligt 
politi i området. En eft-
erforsker på stedet bad 
patruljen afdække even-
tuel overvågning, som 

kunne være brugbart. 
Oplysninger om dette ind-
samlet og videregivet til 
sagsbehandleren fra eft-
erforskningen.  



140922
Seks heste med ryt-
tere til FCK vs. Sevilla 
i Parken. Rytterne ar-
bejdede mest som tre 
separate patruljer i om-
rådet omkring Parken, 
men trænede også både 
heste og ryttere i at ar-
bejde i større grupper. 
Generelt god stemning 
blandt alle fodboldfans, 
og kampen blev afviklet 
i god ro og orden både 
indenfor og udenfor 
Parken.

160922
Målrettet færdselsaktion 
i Indre By. Under ak-
tionen uddelte rytterne 
lidt over 10 bøder for 
overtrædelse af færd-
selsloven.

230922
Tryg Nattelivspatrulje fra 
kl. 22 til 01. Patruljen 
var rundt i hele Indre By, 
hvor mange feststem-
te personer bevægede 
sig rundt. Generelt god 
stemning og masser af 
præventive samtaler 
med unge mennesker. 
Enkelte bøder for over-
trædelse af færdselslov-
en udfærdiget.

280922
Assistance til Nordvest 
nærpoliti, der havde op-
stillet deres mobile polit-
istation i Nørrebroparken 
fra kl. 12 til 14. Patrul-
jen og nærbetjentene 
fik mange gode dialoger 
med borgerne. Efterføl-
gende patrulje i områ-
det, hvorunder tre blev 
sigtet for overtrædelse 
af færdselsloven.

300922 Ambassadør-
modtagelse på Fredens-
borg Slot. Fem tiltræ-
dende ambassadører 
blev modtaget af Dron-
ningen på slottet efter at 
være kørt i karet fra tog-
stationen med eskorte 
fra gardehusarerne og 
politiets ridende patrul-
jer.

031022
På baggrund af bande-
konflikt mellem forskel-
lige grupperinger red 
en patrulje tryghedss-
kabende i området om-
kring Holmbladsgade på 
Amager.

041022
Ved folketingets åbning 
var firepatruljer til stede 
omkring Christiansborg 
som en del af politiets 

indsats på stedet. Trods 
demonstrationer med 
deraf følgende larm og 
uro var rytterne synlige i 
området hele dagen.

051022
Målrettet færdselsind-
sats i Indre By. Da pa-
truljen meldte tilgående 
til vagtcentralen blev de 
omdirigeret til tilsyn med 
Indre By fra Rådhusplad-
sen til Kongens Nytorv 
i forbindelse med ud-
skrivelsen af valg. Flere 
politikere var straks på 
gaden, uden det dog 
gav anledning til noget 
politimæssigt.

061022
På vagtchefens mor-
genbriefing blev der 
orienteret om en 
selvmordstruet mand, 
som muligvis ha-
vde forsøgt at begå 
selvmord på Amager 
Fælled. Sektionen kon-
taktede vagtchefen og 
hundelederen og tilbød 
at assistere under eft-
ersøgningen. To ridende 
patruljer deltog hereft-
er hele formiddagen i 
søgning omkring Pins-
eskoven på fælleden, 
hvor der ud over hunde 
og heste også deltog en 

helikopter fra forsvaret. 
Senere viste det sig, at 
den eftersøgte var i god 
behold, men blot havde 
gemt sig for patruljerne 
som en form for leg.

101022
Målrettet færdselsindsats 
på Frederiksberg, hvo-
runder lidt mere end fem 
cyklister blev sigtet for 
kørsel frem mod rødt lys.

111022
I forbindelse med FCK’s 
Champions League kamp 
mod Manchester City i 
Parken var sektionen til 
stede med seks ekvipager. 
Indledningsvis arbejdede 
rytterne som tre patrul-
jer, men da spillerbussen 
fra Manchester ankom 
til Parken, og publikum 
stimlede sammen, blev 
alle seks heste samlet ved 
P.H. Lings Allé. Alt forløb 
dog roligt, og rytterne 
kunne resten af tiden op 
til kampstart arbejde som 
en gruppe i området. Igen 
en kamp i Parken uden 
ballade eller uro.

131022
Efter anmodning assiste-
rede to ryttere fra mor-
genstunden politikredsens 

eftersøgningssektion med 
anholdelse af efterlyste 
til retsmøder. To anholdte 
truffet og kørt til Foge-
dretten på Frederiksberg. 
Samme ryttere var eft-
erfølgende på tryghedss-
kabende patrulje i Urban-
planen og Hørgården, hvor 
beboere og andre hilste på 
betjente og ryttere.

141022
Under kulturnatten var 
tre ridende patruljer i In-
dre By i løbet af aftenen 
og natten. Der var mange 
mennesker på gaden i 
hele byen og god stemn-
ing på trods af lange køer 
til museer mm. 

171022
Aftenpatrulje i Indre By 
hvor mange var blevet 
inden døre pga. dårligt 
vejr. I en port ved Gefion 
Gymnasium bemærkede 
patruljen hashlugt og 
traf samtidig to personer. 
Begge blev gjort bekendt 
med anledning, sigtet for 
overtrædelse af lov om 
euforiserende stoffer og 
herefter visiteret uden der 
dog blev fundet ulovlige 
genstande eller stoffer på 
dem. Sigtelserne blev fr-
afaldet, og de to personer 

fik lov til at forlade stedet, 
mens rytterne fortsatte 
deres patrulje rundt i 
byen.

201022 
Tryghedsskabende patrul-
je i Helsingør. Patruljen fik 
undervejs en henvendelse 
om utryghedsskabende 
adfærd i aftentimerne fra 
en gruppe unge, som var 
til gene for cafegæster 
i centrum. Disse 
oplysninger givet videre til 
nærpolitiet i byen.

241022
Tryghedsskabende patrul-
je på Nørrebro. På Den 
Røde Plads henvendte 
en borger sig og oplyste, 
at der i Mimers Park var 
problemer med en gruppe, 
som camperede til ulempe 
i parken. Rytterne red til 
stedet, men kunne pga. 
indhegning ikke komme 
helt frem. Oplysningerne 
givet videre til Udlænding-
ekontrolsektionen samt 
nærpolitiet.

281022
Tryg Nattelivs patrulje i 
Indre By. Mange menne-
sker på gaden i hele om-
rådet. Under briefing med 
øvrige styrker på Gammel 

KØBENHAVNS
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Torv kl. 24 indløb en an-
meldelse om uorden ved 
en natklub. Patruljen red 
til stedet, hvor dørmæn-
dene havde afvist to 
norske mænd, som ikke 
ville forlade området. Beg-
ge nordmænd trukket væk 
og registeret før de blev 
bortvist fra stedet.

081122
Tryghedsskabende pa-
trulje i Urbanplanen og 
Hørgården.

091122
Patrulje omlagt til området 
ved Kastrup Svømmehal 
efter skyderi på Gammel 
Kirkevej dagen før. Få 
mennesker på gaden.

101122
Patrulje i Køge centrum. 
På torvet traf patruljen 
en gruppe ukrainske børn 
fra kommunens indslus-
ningsklasse. På trods af 
sproglige vanskeligheder 

var de unge glade for at 
hilse på politi og heste. 
Samme dag var en patrul-
je i Fredensborg for at es-
kortere Livgardens Musik-
korps og værnepligtige til 
vagtskifte fra togstationen 
til slottet.

121122
Eskorte af H.M. Dronnin-
gen fra Amalienborg til 
Rådhuset i forbindelse 
med den udsatte fejring af 
regentjubilæet. Samtidig 
var en patrulje til stede 
omkring Rådhuspladsen 
før og under Dronningen 
var ude på balkonen og 
hilse på de flere tusind 
borgere, der var mødt 
frem for at fejre regenten.

151122
Patrulje til stede ved dron-
ningens besøg på det 
Jødiske Museum og i syn-
agogen. 

181122
Tryghedsskabende patrul-
je omkring Brøndby Nor-
dvej, hvor der dagen før 
var begået et skuddrab. 
Adskillige samtaler med 
vidner, der alle var glade 
for synligt politi i området.

281122
Efter knivstikkeri dagen 
før blev en patrulje omlagt 
til patrulje i Urbanplanen. 
Patruljen talte med adskil-
lige, som havde oplevet 
dele af episoden dagen 
før og sikrede herunder 
generalier på vidner, som 
endnu ikke havde talt med 
politiet. Disse oplysninger 
videregivet til sagsbehan-
dler af knivstikkeriet.



Christiansborg

Parken

POLITIHESTENE I AKTION

FOLKETINGETS 
ÅBNING

DRONNINGENS 50 ÅR REGERINGS JUBILÆUM 
KØBENHAVN

Foto: Kim gudmand
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POLITIHESTENE I AKTION

Indre by

Grindsted

Indvielse af den nye 
nærpolitistation var en meget 
speciel dag for en politirytter og 
Brandstationsleder ved Falck i 
Grindsted.

Det er nemlig noget af 
Falckstationen, som er ombygget 
til formålet. Og den daglige 
stationsleder ved Falck, er 
farmand til rytteren på Figo.

Så det var to meget stolte 
familiemedlemmer, der mødtes 
under særlig forhold.

Med venlig hilsen
Brandstationsleder 
Gunnar Melchiorsen

Strøget

Hovedbanegården
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2012 - 2022
 
Historien starter uden 
foreningen Politihestens 
Venner. 
 
Tirsdag den 4. oktober 
2022, satte jeg kursen 
mod Christiansborg. 
Det var Folketingets 
åbningsdag. 
 

Da jeg gik rundt derinde 
- var det med en meget 
speciel følelse. Jeg havde 
et mylder af tanker - og 
minder der dukkede op. 
Tænk engang. Det hele 
startede for ti år siden. Det 
lidt morsomme er, at for 
10 år siden havde jeg intet 
kendskab til en forening, 
der hed “Politihestens 
Venner” - og for det ikke 
skal være løgn, så var jeg 

heller ikke klar over, at vi 
havde Politiheste. Det var 
via et Facebook opslag, jeg 
erfarede dette ….  
 
Det var både mærkeligt, 
tankevækkende og enormt 
overvældende at mindes 
de mange oplevelser - på 
godt og ondt - der har 
været i de ti år. 
 

En ting er sikkert: Det er 
en god historie. En god 
historie der er værd at 
fortælle om. Heldigvis 
er det sådan med gode 
historier, at de altid 
ender godt. Og selvom 
Rytterisektionen var i en 
ulykkelig situation i 2012, 
og det endte meget trist og 
skidt med en nedlukning, 
så ved vi jo heldigvis godt: 
“Hvad det hele endte med” 

Jeg har selvfølgelig gjort 
mig nogle tanker om, 
hvordan historien kunne 
fortælles og præsenteres 
her i bladet. Som I kan se, 
har jeg valgt at tage jer 
med på en lille tidsrejse 
med start i 2012 og frem 
til 2022.  

Hvert år er gennemgået 
i løbende træk og med 
et udpluk af udvalgte 
billeder, der fortæller om 
årenes forløb og gang i 
Politihestens Venner. 
 
God fornøjelse.

Birgitte Prestov

Næstformand
Redaktør

Facebook siden “Bevar det 
ridende Politi i København” 
kom ud til mange 
Facebookbrugere. (Obs.! 
Siden er ikke en del af - 
eller tilknyttet foreningen 
Politihestens Venner).

Underskriftindsamlingen 
blev påbegyndt.

En Facebookgruppe blev 
oprettet: “Demonstration 
mod nedlæggelsen af 
Rytterisektionen” (nu 
hedder den “Det indførte 
ridende Politi - Danmark”). 
Her blev informationerne 
vedr. demonstrationerne 
samlet, så det var 
muligt for alle der gerne 

ville deltage og bakke 
op, at se mødesteder, 
ruteanvisninger, 
parkeringsforhold etc. 

Mange mails sendt 
til politikerne på 
Christiansborg.

Demonstration mod 
nedlæggelsen af 
Rytterisektionen blev 
afviklet. Ikke kun en gang 
- men to gange. I oktober 
og november 2012. 

Underskrifterne blev 
afleveret. 
Mange tusinder borgere 
havde skrevet under. 

Et event blev stablet på 
benene, på Rådhuspladsen 
med små heste og en 
kamel som banner bærer. 
Flere underskrifter blev 
indsamlet.

Overværelse af daværende 
justitsminister i samråd.

Det endte som vi ved. 
Rytterisektionen blev 
lukket ned.

Men et mål blev sat: 
Politiheste i Danmark igen!

2012 20232013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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RUTEN DEMONSTRATIONEN FULGTE
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GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rytterisektionen blev 
lukket 1. december 
2012. 
Det hele var slut 
og endte - men 
nedlukningen blev 
samtidig en begyndelse; 
Begyndelsen på en ny 
Rytterisektion.  
 
Det blev året hvor der i 
foreningen Politihestens 
Venner skete ret så 
markante ændringer. 
 
Foreningen havde købt de 
pensionerede Politiheste, 
og havde nu mange heste, 
der skulle tages hånd om. 
Foreningen Politihestens 
Venner tog en helt 
ny form, da den i 
starten af året og på 
generalforsamlingen, fik 
en helt ny bestyrelse. Nye 
kræfter satte ind. Arbejdet 
for genindførelsen af det 
ridende politi begyndte. 
 
24. januar inviterede 
Politihestens Venner til 
informationsmøde. Der 
var også arrangeret 
en rundvisning på 
Frederiksberg Slot. 
 
Der ville blive sat ind på 
flere parametre hen over 
de kommende år; Få 
politikerne i tale, holde 
hestene i gang, så de 
kunne indsættes igen med 

kort varsel - deltage i så 
mange begivenheder og 
arrangementer der kunne 
lade sig gøre - holde de 
sociale medier i gang og 
opdateret, samt sende 
nyhedsbreve ud m.m. 
— endvidere holde gang 
i debatter, skaffe nye 
medlemmer til foreningen 
- sikre de pensionerede 
heste gode plejefamilier 
m.m. Være synlige “alle 
vegne”
 
Politihestens Venner kom 
godt fra start.
 
Af årets arrangementer 
og begivenheder kunne 
bl.a. nævnes deltagelse 
ved DM i dressur på 
Broholm. Både Politiheste, 
repræsentanter fra 
bestyrelsen og hjælpere, 

tog til Fyn hen over den 
weekend. Politihestene 
Patruljerede i området med 
deres Politiryttere, der var 
i UNIFORM! (Politihestens 
Venner havde sikret 
tilladelsen, hos Rigspolitiet, 
til at Politirytterne i deres 
FRITID og ved dette 
arrangement måtte ride 
i uniform. Sidenhen fik 
Politihestens Venner en 
“permanent” tilladelse, og 
behøvede derfor ikke søge 
tilladelse for hver gang 
vi skulle ud med hestene 
og rytterne …  (det var 
tankevækkende, at Politiet 
sendte dette signal - 
hvilket i virkeligheden blev 
betragtet som et positivt 
tegn)).
 
Senere på året og for 
første gang deltog vi 
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i Store Hestedag med 
vores stand & hjælpere. 
Politihestene med 
Politirytterne i uniform 
(IGEN!) - flot opvisning 
for et stort og meget 
begejstret publikum.

En tur til Klampenborg 
Galopbane hvor 
Politihestene skulle 
eskortere derbyhestene 
til deres startbokse. 4 
Politiheste deltog, og 
igen var både bestyrelsen 

og hjælpere til stede 
med standen for at gøre 
opmærksom på vores 
arbejde og hverve nye 
medlemmer til foreningen.
 

KLAMPENBORG GALOPBANE

STORE HESTEDAG

Sidst på året deltagelse i 
Kulturnatten i København 
med opvisning på 
Christiansborg ridebane. 
Lars Løkke Rasmussen 
(dengang Venstre) og Jan 
E. Jørgensen (Venstre) 
stillede op til fotografering 
med to af Politihestene. 
 

2013 blev også året 
hvor vores medlemsblad 
“Politihesten” blev udgivet 
for første gang (efter 
mange års pause). 
 
Politihesten - December 
2013 - med artikel 
fra Store Hestedag 
- Kulturnatten - 
Klampenborg Derby (hvor 

politihestene deltog) 
- Nobert Rabe (Chef 
for det beredne politi i 
Hannover) med artiklen 
om indsatsmidler i det 
21. århundrede i form af 
Politiheste
 
Det var et travlt og godt 
“første år”

Foto: Jesper Clausen

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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DØGNRAPPORTEN PÅ SIDE 12 ER BRAGT MED TILLADELSE FRA KØBENHAVNS POLITI

KVARTALS KALENDER    

4 kvartal 2022
September - December
4. Oktober - Overværelse af 
Folketingets åbning.

3. November - Bestyrelsesmøde 
afholdt
- Bestyrelsen arbejder bl.a. på et evt. 
tøjsalg via foreningens
hjemmeside (nærmere tilgår).

9. November - Møde afholdt med 
repræsentanter fra Københavns Politi.
- Forskellige emneområder blev drøftet 
herunder en mulig.

1 kvartal 2023
Januar - Marts
Overtagelse af kommende politiheste, 
som skal pensioneres.

8. Februar - Bestyrelsesmøde
Yderligere datoer sat af til afholdelse af 
bestyrelsesmøder i 2023 er:
25. Maj, 6. September og 7. 
November.

Kommende arrangementer 
i 2023
25. maj - Generalforsamling
(nærmere information tilgår i 
Politihesten marts 2023).

Redaktøren

Årets sidste blad er blevet til. 

Jeg vil gerne rette en stor tak til alle som 
bidrager og hjælper til med at vores blad 
“Politihesten” udkommer hvert kvartal. 

Tak til Københavns Politi, Rytterisektio-
nen, Politiets kommunikationsafdeling, 
Politihestens Venner, alle borgere og 
læsere som sender billeder og historier 
og en særlig tak til Wihlborg, Østargaard 
& Hansen, der sætter bladet op og sørger 
for det kommer til tryk m.m. 

Ikke mindst skal lyde en stor tak til alle 
vores annoncører, der annoncerer i Poli-
tihesten. Husk at støtte dem - de støtter 
Politihestens Venner.

Husk at forny dit medlemskab af Politi-
hestens Venner hvis du fortsat gerne vil 
modtage vores medlemsblad Politihesten 
i 2023. Jeg kan afslører, at nye Politihe-
ste vil blive præsenteret ligesom spæn-
dende artikler er i støbeskeen.

Godt Nytår
Birgitte Prestov


