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Foreningens formål
At drage omsorg for pensionerede politiheste. Herunder arbejdet for at blive modtager af 
fremtidige pensionerede politiheste.

At arbejde for at den nye Rytteriafdeling i fremtiden får de bedste arbejdsbetingelser, 
opgavehenvisninger, faciliteter, bemanding, køretøjer, uniformer, materiel m.v.

At arbejde for at tilsikre Rytteriafdelingen ved dansk politi også i fremtiden har de nødvendige 
økonomiske midler til drift af Rytteriafdelingen, herunder indkøb af heste m.v.
Foreningen består af frivillige civile borgere.

Besøg vores Facebookside - "POLITIHESTENS VENNER"

Twitter

Annoncetegning, 
tryk og opsætning
Wihlborg, Østergaard & Hansen 
ApS.
Telefon 32 96 00 64
blad@tilsend.dk

Alle spørgsmål vedrørende 
annoncering bedes rettet hertil.

Oplag
2000 eksemplarer

Bemærk at ophavsretten er 
Politihestens Venners. 
Eftertryk er ikke tilladt uden 
aftale med Politihestens 
Venner. 

Forsidefoto
Foto: Jesper Clausen

Kontakt Redaktionen
politihesten@politihesten.dk

Kontakt Politihestens 
Venner
Formand Per Thuesen
c/o Bøstrupvej 45
4200 Slagelse 
thuesport@gmail.com

INDHOLD
AF FORMAND PER THUESEN

FORORD
Siden sidste udgivelse af medlemsbladet 
Politihesten (Marts 2022) har foreningen 
bl.a. gennemført den årlige ordinære 
generalforsamling. jf. foreningen 
vedtægter.
      
Generalforsamlingen blev gennemført 10. 
maj 2022, kl. 18:30 i den Kongelige Stalds 
lokaler på Christiansborg Slot.
Det var meget glædeligt af flere 
medlemmer af foreningen havde afsat tid 
til at deltage i generalforsamlingen.
      
Som opstart på generalforsamlingen bød 
formanden alle deltagere velkommen og 
håbede på, at vi i fællesskab fik en god 
generalforsamling. Som dirigent på 
generalforsamlingen blev Maiken valgt.
Formanden oplæste herefter sin årlige 
beretning, som efterfølgende blev 
godkendt (Kan læses inde i bladet).
      
Foreningens kasserer fremlagde 
foreningens reviderede regnskab. Det 
kunne konstateres, at kassereren havde 
et smil på læberne, idet foreningens 
regnskab er i bedring, hvilket bl.a. 
skyldes, at foreningens medlemmer er 
blevet meget bedre til at indbetale den 
årlige kontingent på 120,00 kr. (Tak for 
det).
      
Der var indkommet to forslag til 
behandling. Første forslag blev Marianne 
og Kristian foreslået til at indgå i 
foreningens bestyrelse. Forslaget blev 
vedtaget. Som forslag nummer to var et 
nyt medlem Anne-Sophie Scheiböck 
Schlosser Cakir, indstillet som ad. Hoc. 
medlem til bestyrelsen, idet Anne-Sophie 
gerne vil hjælpe foreningen med bl.a. 

udarbejdelse af foreningens hjemmeside. 
Forslaget blev vedtaget.
Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg i 
2022. Følgende bestyrelsesmedlemmer 
var på valg for en toårig periode (2022 – 
2024): Helle J., Helle C. og Per Thuesen. 
Alle ønskede genvalg og blev genvalgt. 
Foreningens revisor Vera T. var ligeledes 
på valg og ønskede genvalg, og blev 
genvalgt for et år.
      
Det årlige medlemskontingent blev 
vedtaget med fortsat 120.00 kr. pr. år.
Den årlige ordinære generalforsamling 
blev afsluttet ved, at formanden takkede 
dirigenten for en god styring af 
generalforsamlingen, takkede bestyrelsen 
for et rigtigt godt samarbejde i det 
forløbne år samt takkede medlemmerne 
for deres deltagelse i 
generalforsamlingen. Formanden ønskede 
til slut alle en god sommer.
      
I sidste nummer af Politihesten kunne 
foreningen oplyse, at Rytterisektionen ved 
dansk politi endelig var flyttet ind i deres 
nye og renoverede staldområde.
Repræsentanter fra foreningens 
bestyrelse var af Københavns Politi 
inviteret åbningsceremoni 01. april 2022 i 
det nye staldområde. Åbningsceremonien 
blev åbnet ved en tale fra Københavns 
Politidirektør Anne Tønnes hvorefter der 
var rundvisning i stald området for de ca. 
40 inviterede gæster.    
      
Politihestens Venner overrakte til 
Rytterisektionen en form for ”diplom” 
med Politihestens Venners Logo i en 
ramme samt en ramme hvor foreningens 
historie var beskrevet. Politihestens 
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DØGNRAPPORTEN ER BRAGT MED TILLADELSE FRA KØBENHAVNS POLITI

Hjælp til at huske fremtidens betalinger af medlemskab til foreningen 
Politihestens Venner

Vores forening har desværre ikke det helt store maskineri med hensyn til opkrævning af 
det årlige medlemskab, og derfor vil vi blive glade for, hvis du vil hjælpe os med selv at 
lave én af følgende muligheder, til indbetalingen af medlemskab:

• Lav en faststående overførsel i din netbank 1 gang om året – 2. januar Kr. 120,- til 
konto 0697 0003119041 (tekst = dit navn & efternavn)

• Lav en husker i din personlige kalender hver år i januar måned, om at huske indbeta-
ling til Politihestens Venner via MobilePay 60535.

Så er du sikker på fremover at modtage vores magasin “Politihesten”, samt kunne del-
tage i de af foreningens arrangementer der kun er for medlemmer.

Sidst men ikke mindst, støtter du foreningen i vores vigtige arbejde!

På forhånd tak      
Bestyrelsen Politihestens Venner 

Venner håber på, at Rytterisektionen ved 
dansk politi finder en egnet plads til de to 
rammer i stald området.
      
I sidste udgave af Politihesten havde 
foreningen inviteret medlemmer og andre 
til at deltage i endnu en af Politihestens 
Venners aktiviteter eller særlige 
aktiviteter: ”Motionister støtter 
Politiheste-pensionister”, som var planlagt 
til at skulle gennemføres i perioden 04 – 
06. juni 2022.
      
Efter tilmeldingsfristens udløb, som var 
fastsat til 29. maj 2022 måtte foreningen 
desværre aflyse aktiviteten grundet 
manglende tilmelding.
Foreningen håber på, at vi igen på et 
senere tidspunkt kan genoptage denne 
aktivitet for medlemmer og andre 
motionister.

HUSK at Politihestens Venner drives af 
frivillige, og vi alle bruger vores fritid til at 
få vores forening til at virke med mange 
medlemmer, gennemføre møderækker 
med politikere på Christiansborg og 
Københavns Politi til gavn for 
Rytterisektionens ved dansk politi og de 
nuværende og kommende politiheste, 
som er eller skal på pension.
      
Til slut vil jeg ønske alle være medlemmer 
og læsere en rigtig god sommer. 

Med venlig hilsen
Per Thuesen

STØT DE 
ANNONCØRER

SOM STØTTER OS

POLITIHESTEN bliver udgivet udelukkende 
med midler fra det private erhvervsliv.

Næste gang du har brug for en ydelse,
så se derfor om ikke en af bladets 
annoncører vil kunne hjælpe dig.

I nogle tilfælde vil du som læser
få rabat, i alle tilfælde,

vil du støtte dem - som støtter os!

Har du et foreningsblad og leder efter en udgiver?  
Se mere på www.tilsend.dk.



Uddrag af Rytterisek-
tionens døgnrapport 
for marts, april og maj 
2022 

1. marts
Tryghedsskabende patrul-
je på Christianshavn med 
særlig fokus på udsatte 
borgere på torvet.

2. marts
Patrulje til Næstved, hvor 
de eskorterede Gardehu-
sarerne rundt i byen på 
deres årlige byridt i den 
tidligere garnisonsby.

3. marts
Tryghedsskabende pa-
trulje i Hillerød. Efter fo-
rudgående kontakt var 
lokalpolitiet i Hillerød også 
til stede på gågaden og 
var i dialog med mange 
borgere og turister i byen.

4. marts
Patrulje i Fælledparken 
og på Østerbro. Mange 
mennesker var på gaden 
i det solrige vejr. En last-
bilschauffør blev sigtet 
for overtrædelse af færd-
selsloven ved ikke at 
overholde sin vigepligt. 
Samme dag var en pa-
trulje til stede i nattelivet 
i Indre København for, 
sammen med øvrigt poli-
ti, at sikre, at alle kunne 

have en tryg aften i byen. 
Patruljen var i dialog med 
mange feststemte unge, 
men uddelte også tre 
bøder for overtrædelse af 
færdselsloven.

8. marts
Målrettet færdselsaktion 
i Indre København. 25 
personer blev sigtet for 
forskellige overtrædelser 
af færdselsloven.

9. marts
Tryghedsskabende pa-
trulje i Dragør med særlig 
fokus på ulovlig parkering 
i den gamle bydel. Sek-
tionens patruljer bliver 
under patrulje i Dragør 
ofte gjort opmærksom på 
dette problem, hvorfor vi 
gennem foråret har pålagt 
en del afgifter til ulovligt 
parkerede biler i byen. 
Dette fokusområde fast-
holdes under kommende 
patruljer i området.

10. marts
Målrettet færdselsaktion i 
Indre København. Denne 
dag blev 20 sigtelser ud-
delt.

11. marts
På baggrund af en an-
meldelse om blufær-
dighedskrænkelse mod en 
ung pige dagen før red en 

tryghedsskabende patrulje 
i området ved Tingbjerg 
Skole. Sektionen havde 
signalement af gernings-
manden med, uden dog at 
træffe denne.

12. marts
Patruljer i Indre By i 
forbindelse med Støtte-
koncert for Ukraine på 
Rådhuspladsen. Fokus på 
menneskemængden og til-
strømning til stedet, men 
alt foregik i god ro og or-
den.

17. marts
Patrulje på Langelinje og 
omkring Amalienborg. 
Fokus på mulige lomme-
tyve blandt turisterne i 
området. Der var generel 
glæde ved at se politiet til 
hest.

23. marts
I forbindelse med ind-
satsen i Særligt Udsatte 
Boligområder, red en pa-
trulje tryghedsskabende i 
Brønshøj.

24. marts
Ved morgenbriefingen blev 
en savnet person efterlyst 
i området omkring Brøn-
shøj og Tingbjerg. En af 
dagens patruljer blev der-
for omdirigeret til Utter-
slev Mose for at assistere 

med eftersøgningen. Den 
savnede blev senere på 
dagen fundet i god behold 
i Vanløse.

28. marts
Sektionen deltog med en 
ridende patrulje i åbnin-
gen af den nye lokalpoliti-
station i Asnæs. Sammen 
med justitsministeren, 
politidirektør, politimotor-
cykler og patruljevogne 
var ryttere og heste med 
til at gøre åbningsdagen 
festlig, og mange lokale 
var glade for at se hestene 
i byen.

29. marts
To tryghedsskabende pa-
truljer var til stede om-
kring Parken før, under 
og efter landsholdets 
venskabskamp mod Ser-
bien.

31. marts
Patrulje i centrum af Køge 
hvor især et besøg ved en 
folkeskole affødte mange 
gode spørgsmål om politi-
ets arbejde.

4. april
Åbning af nærpolitistatio-
nen på Kamillevej i Tårn-
by. Trods en blæsende 
og kold dag var mange 
borgere mødt op for at 
fejre genåbningen af poli-

tiekspeditionen på Station 
Amager. Heste og ryttere 
var igen vældigt populære 
og deltog sammen med 
øvrigt uniformeret perso-
nale til at festligholde da-
gen.

6. april
På baggrund af 
oplysninger om en uan-
meldt demonstration om-
kring Christiansborg var 
to patruljer fra sektionen 
på gaden i Indre By hele 
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formiddagen. Demonstra-
tionen viste sig at være 
noget mindre end forven-
tet, hvorfor patruljerne 
red almindeligt tryghedss-
kabende i Indre Køben-
havn.

9. april
Patrulje i nattelivet i Indre 
København. Patruljen blev 
prajet af en gruppe unge 
piger, der netop var blevet 
overfaldet af en beruset 
ung mand. Gerningsman-
den havde hevet en af 
pigerne i håret og truet 
dem på livet. De ridende 
betjente fik signalemen-
tet af gerningsmanden og 
runderede i området. Kort 
efter spottede rytterne 
gerningsmanden på Goth-
ersgade, hvor han blev til-
bageholdt og pakket godt 
ind mellem hestene, så 
han ikke kunne flygte fra 
stedet. Gerningsmanden 
blev herefter afhentet af 
en patruljevogn og efter-
følgende sigtet for vold og 
trusler på livet.
13. april
Målrettet færdselsindsats 
i Indre By. Rytterne ud-
delte 12 sigtelser for over-
trædelse af færdselsloven.

15. april
Tryghedsskabende pa-
trulje i Urbanplanen og 

Hørgården på Amager 
som en del af indsatsen 
i særligt udsatte boligo-
mråder. Indsatsen var 
gennem hele april koor-
dineret i tæt samarbejde 
med lokalpolitiet på Am-
ager.

20. april
Efter forsætlig brand-
stiftelse i en forretning 
på Ringertoften var en 
tryghedsskabende patrulje 
på gaden i området om-
kring adressen og Bispeb-
jerg.

26. april
Tryghedsskabende pa-
trulje omkring Langelinje 
og Toldboden i løbet af 
aftenen. Fokus på lom-
metyve blandt turisterne 
ved Den Lille Havfrue og 
området omkring Amalien-
borg og Nyhavn.

27. april
Eskorte af Gardehusarerne 
under deres byridt i Sla-
gelse som en del af forbe-
redelsen til Hendes Majes-
tæt Dronning Margrethes 
sommertogter i Helsingør 
og Slagelse.

3. maj
Patruljer ved statsbesøg af 
den indiske premierminis-
ter. Om eftermiddagen var 

ryttere til stede ved et ar-
rangement i Bella Center, 
hvor premierministeren 
talte for et par tusind til-
skuere. Senere på aftenen 
var en patrulje fra rytter-
iet på plads ved Amalien-
borg i forbindelse med 
Dronningens taffel med 
mange indbudte gæster.

4. maj
I løbet af formiddagen var 
vi til stede omkring Chris-
tiansborg, hvor den in-
diske premierminister del-
tog i møder med de nor-
diske statsministre samt 
Folketingets medlemmer.
Patrulje omkring Råd-
huspladsen i København 
ved et storskærmsar-
rangement, hvor der ud 
over fysiske taler af dan-
ske politikere også var 
live-videolink fra Ukraine, 
hvis præsident talte til det 
danske folk.

6. maj
Ambassadørmodtagelse 
i Fredensborg. Sektionen 
eskorterede seks ambas-
sadører fra stationen til 
Fredensborg Slot. Den 
kongelige staldetat kørte, 
med en mindre gruppe 
gardehusarer, de enkelte 
ambassadører i karet til 
audiens hos Dronningen 
på slottet. I samarbejde 

med Nordsjællands Politi 
sikrede sektionens ryt-
tere, at eskorterne kom 
trygt gennem byen.
På besøg ved Rigshos-
pitalets børneafdeling. 
Sektionen har genoptag-
et disse besøg sammen 
med hundeafdelingen 
og færdselspolitiet, som 
hver 14 dage i løbet 
af sommeren besøger 
plænen foran børneaf-
delingen. De indlagte 
børn har på den måde 
mulighed for at
komme ned og hilse på 
politihunde og –heste 
samt sidde på en motor-
cykel. Det er et kærkom-
ment afbræk fra en til 
tider trist hverdag for de 
indlagte børn og deres 
familier.

7. maj
Tryghedsarrangement 
i Herlev arrangeret af 
Vestegnens Politi. Sam-
men med kommunen, 
natteravne og politiet 
var der indbudt til dialog 
ved medborgerhuset. 
Patruljen fik talt med 
mange borgere og red 
til Herlev gågade for 
at promovere arrange-
mentet, hvilket trak end-
nu flere interesserede 
borgere til.

9. maj
Tryghedsskabende pa-
trulje i Dragør med fokus 
på ulovlig parkering. Her 
fik en bilist en p- afgift 
på grund af en ulovlig 
parkeret bil, mens en 
borger blev sigtet for 
overtrædelse af færd-
selsloven. Samme efter-
middag deltog en patrul-
je i en tryghedsvandring 
i Folehave- kvarteret 
arrangeret af Valby Nær-
politi, hvor bl.a. over-
borgmesteren deltog.

10. maj
Målrettet færdselsind-
sats i Indre By, hvor 17 
personer blev sigtet for 
overtrædelse af færd-
selsloven.

16. maj
I forbindelse med Blå 
Mandag på Bakken 
var en ridende patrul-
je i løbet af aftenen til 
stede i Dyrehaven på 
strækningen mellem 
Bakken og Klampenborg 
Station som assistance 
til lokalpolitiet. Her 
har der tidligere været 
tyverier og gaderøverier 
mod unge på vej til og 
fra stationen, og derfor 
var den ridende patrul-
je synligt til stedet for 
at gøre dagen tryg for 

konfirmander og andre 
besøgende. Sektionen 
var ligeledes til stede i 
samme område på sidste 
skoledag den 25. maj og 
endnu en blå mandag 
den 30. maj.

19. maj
Tryghedsskabende pa-
trulje i Indre By, Lange-
linie, Nyhavn og Kon-
gens Nytorv. Der var 
mange mennesker på 
gaden i det gode vejr, 
men ud over en enkelt 
p-afgift til en ulovligt 
parkeret bil var der ikke 
anledning til at hive 
bødeblokken op af lom-
men.

20. maj
Eskorte af H.M. Dronnin-
gen og den hollandske 
dronning i forbindelse 
med Dragørs 500 års ju-
bilæum. Den Kongelige 
Staldetat kørte dronnin-
gerne fra rådhuset til 
Amager Museet i åben 
karet eskorteret af to 
ryttere fra sektionen 
samt et større optog af 
lokale ryttere.
Trygt Natteliv-patrulje i 
Indre København fra ca. 
21.30 til 00.30 fredag 
og lørdag aften. Patrul-
jen var begge dage med 
til at sikre en tryg aften 
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for de mange feststemte 
unge. Under patruljerne 
disse to aftener havde 
patruljen bl.a. fokus på 
ulovligt parkerede biler i 
Indre By og pålagde 18 
afgifter. Herudover blev to 
personer sigtet for over-
trædelse af færdselsloven 
samt en enkelt sigtet for 
overtrædelse af ordens-
bekendtgørelsen for at uri-
nere på gaden.

23. maj
Tryghedsskabende pa-
trulje i Urbanplanen og 
Hørgården på Amager eft-
er anmodning fra nærpol-
itiet. Området har været 
præget af en gruppe util-
passede unge, hvorfor 
borgerne er glade for at 
se synligt politi i bebyg-
gelsen.

24. maj
Målrettet færdselsaktion, 
hvor sektionens ryttere 
uddelte 21 sigtelser.

25. maj
Patrulje omlagt til Chris-
tianshavn, hvor der af-
tenen før havde været et 
knivstikkeri.

30. maj
Patrulje på Amager 
Strand, hvor mange unge 

fejrede sidste skoledag 
med fest og udklædning. 
God stemning overalt.

31. maj
Eftermiddagspatrulje i 
området omkring Den 
Lille Havfrue, Amalien-
borg og Kongens Nytorv. 
Ikke mange mennesker på 
gaden denne dag.
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Christiansborg patruljer ifm. besøg fra 
Indien af H.E. Premierminister Modi.  
Fotograf: Stine

Christiansborg

Foto er venligst udlånt af Søren Pape

Foto venligst udlånt af Pia Kjærsgaard

PHV, Nick Hækkerup, Politidirektør Jørgen 
Bergen Skov samt Borgmester Karina Vincentz 

(Odsherred)

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen
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