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FORORD
Starten på 2022 var, som omtalt i tidligere medlems-

blade præget af Corona-epidemien. Det er glædeligt, 

at regeringen tirsdag 01. februar 2022 ophævede 

mange tidligere indgåede restriktioner for en lang ræk-

ke virksomheder, institutioner m.v.

Politihestens Venner har 05. januar 2022 gennemført 

sit første fysiske bestyrelsesmøde, hvilket ikke har 

været muligt gennem en længere periode grundet 

Corona.

På bestyrelsesmødet blev foreningens aktivitetskalen-

der for 2022 blandt andet udarbejdet, og der blev ned-

sat en arbejdsgruppe til at planlægge, tilrettelægge og 

gennemføre de aktiviteter, som planlægges gennem-

ført.

Jeg håber på, at vores medlemmer og andre borgere i 

Danmark vil støtte op omkring de aktiviteter, som 

planlægges gennemført af Politihestens Venner i 2022.

Se venligst mere om aktiviteterne inde i dette blad.

Husk på, at alle indkomne økonomiske midler fra de 

forskellige aktiviteter ubeskåret går til pasning og pleje 

af de nuværende og kommende pensionerede politi-

heste, som i dag og i fremtiden vil være i privat pleje 

rundt omkring i Danmark.

På ovennævnte bestyrelsesmøde kunne foreningens 

kasserer og bogholder med glæde meddele, at der er 

en pæn fremgang af nye medlemmer til foreningen, 

samtidig med at mange flere medlemmer end tidligere 

har indbetalt deres årlige kontingent. Mange tak for 

jeres støtte. Jeg skal appellere nuværende medlemmer 

af vores forening til at skaffe endnu flere nye medlem-

mer til foreningen.

En anden stor glædelig nyhed er, at Rytterisektionen 

ved dansk politi endelig er flyttet ind i deres nye og 

renoverede staldområde.

Foreningens næstformand og formand besøgte i uge 3 

det nye stald område, hvor vi fik en fornem rund-

visning i stald området afsluttende med en kop kaffe 

samt samtale omhandlende det nye staldområde.

Det nye staldområde er opbygget til at kunne have 20 

heste opstaldet, flot og stort ridehus, skridtmaskine, 

fint sadelrum samt meget gode faciliteter til klargøring 

og rengøring af de heste, som har været på fold, 

gennemført ridetræning, som skal på patrulje eller som 

kommer hjem fra patrulje. Der er ligeledes også sørget 

for meget gode forhold til personalet i 

Rytterisektionen, idet der er etableret gode kontorfaci-

liteter og omklædnings- og badeforhold.

Tillykke til Rytterisektionen ved dansk politi samt 

Københavns Politi med de istandsatte lokaliteter.

Politihestens Venner planlægger på i foråret 2022 at 

kunne invitere vores venner fra Politihestens Venner i 

Norge til et besøg i Danmark, hvor vores forening vil 

lægge op til et bredere samarbejde med vores norske 

venner, hvor vi vil drøfte de to foreningers organisa-

 tion, opgaver, problemområder, samt områder hvor vi 

kan støtte hinanden med henblik på, at kunne opnå de 

bedste resultater for de to ridende Rytterisektioner i 

Norge og Danmark. På lidt længere sigt vil 

Politihestens Venner i Danmark undersøge muligheden 

for et lignende samarbejde med det svenske ridende 

politi. Svensk ridende politi har for nærværende ikke 

en støtteforening, som vi har i Danmark og i Norge. 

Politihestens Venner i Danmark vender tilbage i sagen 

på et senere tidspunkt.

Bestyrelsen er ligeledes blevet enige om, at den årlige 

ordinære generalforsamling i Politihestens Venner 

gennemføres 10. maj 2022. Se venligst mere om gen-

eralforsamlingen inde i dette blad.

Til slut vil jeg ønske alle et godt forår.

Med venlig hilsen 

Per Thuesen



til demonstrationslederen, og 

vagtcentralen blev underrettet. 

Sideløbende med tilsyn med 

demonstrationen blev fire 

personer sigtet for overtrædelse af 

færdselsloven på Gammeltorv.

10. januar

Tryghedsskabende patrulje i 

Urbanplanen efter oplæg fra 

nærpolitiet på Amager. Patruljen 

talte med kvarterets unge og var 

forbi Peder Lykke Skolen, hvor der 

også var tid til dialog med eleverne 

på stedet.

14. januar

Regentjubilæum. Sektionen havde 

fra morgenstunden to patruljer 

på Christiansborg, hvor Hendes 

Majestæt Dronningen i forbindelse 

med sit 50-års regentjubilæum 

først var til statsråd i 

Statsministeriet og derefter blev 

fejret sammen med resten af den 

kongelige familie i Folketinget. 

Arrangementet var ikke åbent for 

offentligheden pga. Covid-hensyn, 

men en del borgere havde alligevel 

fundet vej til Slotsholmen. Over 

middag var en patrulje på gaden 

i Roskilde, hvor kongefamilien 

nedlagde kranse på kongegravene i 

Roskilde Domkirke.

15. januar

Trygt Nattelivspatrulje i Indre By.  

Straks efter ankomst blev patrulje 

opmærksom på overtrædelser af 

færdselsloven på Gammeltorv/

Nytorv, og der blev uddelt fem 

bøder til bilister og cyklister. 

Efterfølgende patrulje rundt i hele 

byen, hvor der efter kl. 23.30 

var få mennesker på gaden. 

Mod afslutningen af patruljen 

sås to unge, der urinerede i 

en port til Rådhuset. Begge 

blev sigtet for overtrædelse af 

ordensbekendtgørelsen og kan se 

frem til en bøde. Sidst på vagten 

sås en mistænkelig person ved 

KØBENHAVNS

Uddrag af Rytterisektionens 

døgnrapport for december 2021 

samt januar og februar 2022 

DECEMBER 2021

4. december

Trygt Nattelivspatrulje i Indre 

København. Patruljen traf en meget 

beruset mand, der skønnedes 

ikke at kunne tage vare på sig 

selv. Samaritter blev tilkaldt, og 

da de var ankommet, fortsatte 

rytterne deres arbejde i nattelivet. 

I Gothersgade var stemningen 

dårlig, hvorfor patruljen blev i 

området i nogen tid. Senere blev 

to personer sigtet for overtrædelse 

af ordensbekendtgørelsen, mens to 

ulovligt parkerede biler fik pålagt 

en p-afgift.

8. december

Tryghedsskabende patrulje i 

visitationszonen omkring Emdrup 

som en del af politikredsens indsats 

mod organiseret kriminalitet.

10. december

Tryghedsskabende patrulje i 

nattelivet i Indre By i København. 

Patruljen red som en del af 

den samlede indsats mod 

utryghed i nattelivet, hvor 

nærpolitiet stiller med patruljer 

suppleret af rytterisektionen og 

færdselsafdelingen. I Gothersgade 

blev der tilkaldt en ambulance til 

en ung kvinde, der havde slået 

hovedet, og en uønsket person 

blev registreret og bortvist fra en 

shawarmabar i Frederiksborggade. 

13. december

Patrulje til Roskilde, hvor der blev 

redet tryghedsskabende i den 

gamle del af byen.

17. december

Tryghedsskabende patrulje I indre 

By i København og tilsyn med de 

opsatte julemarkeder. En enkelt 

bøde uddelt for overtrædelse af 

færdselsloven.

20. december

Patrulje i særligt udsatte 

boligområder i Brønshøj med fokus 

på tryghed for borgerne. Samtaler 

med mange børn og unge ved 

områdets skoler.

22. december

Tryghedsskabende patrulje på 

Nørrebro.

30. december

Patrulje i centrum af København. 

Hovedvægt på området omkring 

Nyhavn, Amalienborg og 

Toldboden.

JANUAR

1. januar

To patruljer red i løbet af 

eftermiddagen tryghedsskabende i 

Indre By, hvor mange var på gaden 

for at få frisk luft efter nytårsaften. 

Især vagtskiftet på Amalienborg 

havde trukket mange tilskuere, 

men overalt var der god stemning. 

Nogle turister blev gjort bekendt 

med ny lovgivning omkring brug af 

hjelm på elløbehjul og valgte derfor 

at trække fra stedet.

3. januar

På baggrund af en hændelse i 

døgnrapporten omlagde sektionen 

efter aftale med vagtchefen en 

patrulje til Utterslev Mose for at 

søge efter en bortgået mand. Den 

bortgående blev dog ikke fundet af 

patruljen.

7. januar

Målrettet færdselsindsats i Indre 

By. 27 sigtelser blev uddelt til både 

cyklister og bilister.

Trygt Nattelivspatrulje i Indre 

By fra kl. 22 til 01. Pga. covid-

restriktioner lukkede værtshuse 

og caféer kl. 23, og derfor var der 

efterfølgende mange mennesker 

på gaden. Byen døde dog hurtigt 

ud, og efter midnat var der kun få 

mennesker på gaden. En enkelt 

bøde uddelt pga. manglende hjelm 

på elløbehjul.

8. januar

Trygt Nattelivspatrulje. Generelt 

færre mennesker i byen i 

forhold til dagen før, men god 

stemning. Vagtcentralen kaldte en 

patrulje til dansedemonstration 

på Gammeltorv/Nytorv. Idet 

sektionens patrulje befandt sig 

ganske tæt på, overtog vi denne 

opgave. Patruljen tog kontakt 



Christiansborg, samtidig med at 

der lugtede af hash. Personen 

blev visiteret, men ikke fundet i 

besiddelse af ulovlige stoffer, og fik 

derefter lov til at forlade stedet.

19. januar

Målrettet færdselsindsats på 

Christiansborg Slotsplads. Patruljen 

skrev 3 cyklister for kørsel frem 

mod rødt lys samt en cyklist der 

benyttede håndholdt mobiltelefon 

under kørslen.

22. januar

Trygt Nattelivspatrulje. Generelt 

god stemning i byen, men på 

Gothersgade blev patruljen 

opmærksom på optræk til 

slagsmål. Patruljen red konsekvent 

ind midt i gruppen og fik derved 

forhindret yderligere uro. Herefter 

fik de sammen med øvrige 

patruljer hurtigt genoprettet den 

gode stemning i området, og 

uromagerne fortrak fra gaden. 

Senere var patruljen stoppet for 

rødt i et lyskryds, hvor en cyklist 

overhalede dem og fortsatte 

frem mod rødt gennem krydset. 

Cyklisten blev eftersat i galop og 

måtte fortsætte hjemad med en 

bøde i bagagen. Samme patrulje 

var også på gaden den følgende 

aften, men her var der roligt i 

byen, hvilket betød at patruljen 

kunne iværksætte en målrettet 

færdselsindsats og skrive ni bøder.

24. januar

Patrulje på Amager Fælled i 

forbindelse med demonstration 

mod byggeriet ved Fælledby i den 

nordlige ende af Fælleden. God 

dialog med demonstranterne, 

der fredeligt protesterede mod 

byggeriet.

26. januar

Tryghedsskabende patrulje på 

Christianshavn med fokus på 

torvet, hvor der opleves problemer 

med udenlandske hjemløse. 

Enkelte fokuspersoner truffet, men 

god stemning og ingen uorden.

27. januar

Patrulje på Nørrebro, hvor vi 

assisterede nærpolitiet ved et 

arrangement med den mobile 

politistation på Guldberg Byplads. 

Mange mennesker var forbi pladsen 

og hilste både på heste og ryttere 

og fik en god snak med nærpolitiet.

28. januar

I forbindelse med en anmeldt 

demonstration på Amager Fælled 

fra morgenstunden var sektionen 

på stedet kl. 6.45 med to ridende 

patruljer. Cirka 50 personer 

havde tændt bålfade og sang 

protestsange mod byggeriet i god 

ro og orden. Omkring kl. 10 havde 

de sidste demonstranter forladt 

stedet, og patruljerne vendte hjem.

FEBRUAR

2. februar

Målrettet færdselsindsats i Indre 

By, hvor sektionens personale 

skrev 22 sager vedr. overtrædelse 

af færdselsloven.

4. februar

Efter et brandattentat mod en 

frisør i Rødovre blev en patrulje 

efter aftale med vagtchefen i 

Københavns Vestegns Politi omlagt 

til tryghedsskabende patrulje tæt 

på gerningsstedet.

5. februar

På baggrund af et skuddrab 

på Vesterbro aftenen før red 

sektionens formiddagspatrulje 

tryghedsskabende på Indre 

Vesterbro. De var i dialog med en 

del borgere i området.

6. februar

Sidst på eftermiddagen var 

sektionen rekvireret med en 

patrulje til endnu en demonstration 

på Amager Fælled. Da 

indsatslederen havde talt med 

demonstranterne, overlod han 

ansvaret for politiindsatsen på 

stedet til den ridende patrulje. De 

øvrige betjente, der var afsat til 

opgaven, kunne frigives til andet 

politiarbejde.

8. februar

Efter en episode dagen forinden, 

hvor en blufærdighedskrænker 

havde fulgt efter en skoleelev 

på vej hjem fra skole, blev 

en patrulje sendt til området 

omkring Smallegade på 

Frederiksberg med henblik 

på observation efter 

gerningsmanden samt 

tryghedsskabende arbejde.

10. februar

Målrettet færdselsindsats på 

Vester Voldgade. 11 cyklister 

sigtet for bl.a. kørsel frem mod 

rødt og håndholdt mobiltelefon.

11. februar

Trygt Nattelivsindsats. 

Stemningen blandt byens 

festende unge var god, så 

patruljen kunne i løbet af 

vagten skrive 14 sager vedr. 

overtrædelse af færdselsloven.

14. februar

Efter et knivstikkeri dagen før 

ved Bellahøjhusene var sektionen 

på tryghedsskabende patrulje i 

området. 

Færdselsaktion i Indre By, 

hvor der blev skrevet 14 sager. 

Under aktionen henvendte en 

kvinde sig, fordi hun havde fået 

et ildebefindende. Ambulance 

tilkaldt til kvinden, der blev 

kørt til kontrol på sygehuset. 

På vej retur mod traileren 

førte patruljen efter ønske 

fra vagtchefen tilsyn med en 

demonstration på Christiansborg 

Slotsplads.

15. februar

Sektionen deltog med to 

patruljer ved nærpolitiet på 

Frederiksbergs åbent hus-

arrangement på Frederiksberg 

Rådhus. Masser af borgere 

benyttede lejligheden til at 

hilse på politiet, der – ud over 

nærpolitiets egne betjent – 

var til stede med både biler, 

motorcykler og ridende patruljer.

24. februar

Patrulje til Vanløse Torv sammen 

med nærpolitiets mobile 

politistation. 

25. februar

Trygt Nattelivsindsats. Patruljen 

red i Indre By, hvor der generelt 

var god stemning. I området 

omkring Gammeltorv sås mange 

store biler cirkulerende rundt 

uden formål. Dette videregivet til 

færdselsbetjentene på vagt. To 

sager skrevet under patruljen.

26. februar

Nærpolitiet i Dragør havde 

indbudt borgmesteren 

og politidirektøren til 

tryghedsvandring med borgerne 

i Dragør. Sektionens ridende 

patrulje deltog i arrangementet, 

som var godt besøgt.

27. februar

Målrettet færdselsaktion på 

Gammeltorv/Nytorv. I alt blev 30 

borgere sigtet for overtrædelse 

af færdselsloven.

28. februar

Tilstedeværelse på Monrads 

Plads i Valby sammen med 

nærpolitiet, hvor der var indbudt 

til dialog.

KØBENHAVNS
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