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JEG SKABER IKKE FRYGT 
Jeg er nærværende, synlig og skaber rum, som er trygt!

AF FORMAND PER THUESEN

FORORD
Sommeren går på hæld og langt de fleste 
mennesker er tilbage fra sommerferie og 
har påbegyndt deres uddannelse eller arbej-
de.

I Politihestens Venner (PHV) har vi også 
holdt ferie med familien, men ved siden af 
ferieperioden har vi arbejdet målrettet på at 
få etableret nogle aktiviteter, som gennem-
føres i løbet af kort tid og på lidt længere 
sigt.

Af kommende aktiviteter gennemføres akti-
viteten ”Motionister støtter Politiheste – 
Motionister”, som gennemføres over hele 
landet i perioden 28. august – 05. septem-
ber 2021 over hele landet. Der er fin opbak-
ning og tilmelding til aktiviteten. Tak for det. 
(Læs mere om aktiviteten inde i bladet).

I perioden 04. – 05. september 2021 deltog 
PHV med en stand på ”Store Hestedag”, 
som blev gennemført på Roskilde 
Dyrskueplads. PHV opstillede i perioden en 
stand, hvor vi orienterede besøgende på ud-
stillingen om foreningens formål samt 
forsøgte at hverve nye medlemmer til 
foreningen. 
PHV vil i denne forbindelse takke ledelsen af 
”Store Hestedag” for den fine stadeplads 
foreningen havde fået på udstillings dagen, 
hvilket betød, at PHV fik mange nye medle-
mmer, samt fik uddelt mange medlemsblade 
til mange af de besøgende gæster på udstill-
ingen.
Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at 
takke de frivillige hjælpere, som var på PHV 
stand i weekenden. Det var et godt arbejde i 
gennemførte og det gik jo rigtigt godt. Tak 
for hjælpen.

På sigt arbejder PHV på at kunne deltage i 
”Hillerød Horse Show”, som gennemføres i 
perioden 12. – 14. november 2021. Som på 
”Store Hestedag” opstilles en stand, hvor vi 
igen orienterer om foreningens formål samt 
ønsker at hverve endnu flere medlemmer til 
foreningen.

Som beskrevet i ”Politihesten” juni udgaven 
har PHV i samarbejde med pensioneret politi 
rytter udarbejdet et foredrag, hvor pågæl-
dende person fortæller om sin tid som politi-
betjent til fods og som politi rytter. 
Foredraget kan med fordel benyttes i 
forskellige klubber eller foreninger. (Se 
nærmere om foredraget inde i bladet).

Jeg vil slutte mit forord med at ønske alle 
gamle og nye medlemmer et godt efterår.

Med venlig hilsen
Per Thuesen



Uddrag af Rytterisektionens 
døgnrapport for juni, juli og 
august 2021

I løbet af juni, juli og august 
har sektionen redet 175 
tryghedsskabende patruljer, 
herunder blandt andet:

2. juni
Tryghedsskabende patrulje 
i Indre By, København om 
aftenen. Patruljen førte tilsyn 
med byens pladser og Strøget. 
Lidt i 21 bistod en patrulje 
vagterne i Kongens Have med 
at lukke stedet. Denne opgave 
har været fast tilbagevendende 
over hele sommeren, idet både 
vagter og gæster udtrykker 
stor tilfredshed med vores 
tilstedeværelse, og diskussioner 
mellem parkens ansatte og 
unge på stedet stort set undgås 
ved vores tilstedeværelse. 
Patruljen rundede også 
Israels Plads, hvor der først 
på sommeren flere gange 
var konstateret forsamlinger 
af utryghedsskabende unge, 
som generede pladsens øvrige 
gæster. Sektionen fastholder 
disse fokusområder på aftener 
med godt vejr og har kun 
fået positive tilbagemeldinger 
omkring deres tilstedeværelse.

4. juni
Besøg ved Rigshospitalets 
Børneafdeling sammen 
med hundepatruljer og 
politimotorcykler. Igen denne 
fredag var det en bevægende 
oplevelse for rytterne at se, 
hvor meget et afbræk fra 
hverdagen i en sygeseng 
betyder for de indlagte børn. 
Sektionen fortsætter disse 
besøg hver 14. dag over hele 
sommeren.

12. juni
EM-fodbold i Parken. To 
patruljer var på plads i 
Fælledparken i forbindelse med 
Danmarks første EM-kamp 
mod Finland. Op til kampen 
var der overalt god stemning 
og glade mennesker. Sektionen 
førte tilsyn med de mange 
mennesker, der havde samlet 
sig på plænerne i Fælledparken 
samt på gaderne omkring 
stadion. Under kampen fik 
heste og ryttere et tiltrængt 
hvil for igen at være klar, når 
Parken skulle tømmes. Som 
bekendt trak kampen ud pga. 
Christian Eriksens uheld, og 
da kampen først blev fløjtet af, 
var tilskuerne hurtigt væk fra 
området, hvorefter patruljerne 
kunne læsse hestene og køre 
hjem efter en lang indsats.

16. juni
Afgang fra stalden med fire 
heste og ryttere mod Bornholm, 
hvor sektionen skulle deltage 
i politiindsatsen omkring 
Folkemødet i Allinge samt ride 
patruljer andre steder på øen.

17. juni
Folkemødet Allinge, Bornholm: 
Sektionens første patrulje var 
på plads ved hovedscenen, da 
Statsminister Mette Frederiksen 
åbnede Folkemødet. 
Statsministeren hilste pænt 
på patruljen og udtalte højt, 
at ”det dér, det er en god ide!” 
Yderligere to patruljer i løbet 
af dagen foregik i Allinge, 
hvor der blev hilst på masser 
af både kendte og mindre 
kendte borgere og politikere. 
Dagens sidste patrulje udgik 
fra politistationen i Rønne, 
hvor både politidirektøren, 
chefpolitiinspektøren, 
justitsministeren og Søren Pind 
kom forbi og hilste på ryttere 
og heste. Patruljen var herefter 

rundt i Rønne by til glæde for 
byens borgere og turisterne på 
stedet.
EM-fodbold i Parken: I 
forbindelse med Danmark-
Belgien havde vi fire ryttere 
på patrulje i Fælledparken. På 
en meget varm aften mødte 
rytterne igen et fantastisk 
fodboldpublikum både før og 
efter kampen. 

18. juni
Folkemødet Allinge, Bornholm: 
Dagens første patruljer gik til 
Nexø og Svaneke efter aftale 
med Bornholms Politi, mens 
aftenens to patruljer blev lagt i 
Allinge og Rønne. 

19. juni
Folkemødet Allinge, Bornholm: 
Lørdag var sektionen af 
indsatsledelsen i Allinge 
blevet bedt om at følge og 
observere en demonstration, 
der skulle gå gennem 
folkemøde-området. Inden 
demonstrationen havde en 
patrulje været byen igennem, 
og da demonstranterne 
samlede sig, var alle fire 
heste klar til at eskortere dem 
på den aftalte rute gennem 
byen. Demonstrationen 
foregik som forventet i højt 
humør med trommer og 
fællessang, og heste og 
ryttere fulgte dem rundt som 
planlagt uden problemer. 
Efter demonstrationen satte 
første patrulje kursen mod 
opstaldningsstedet for at pakke 
sammen, mens den anden 
patrulje fik afsluttet indsatsen 
i Allinge og talt med presse, 
kommunikationsfolk samt 
endnu et besøg fra den lokale 
politidirektør med familie. Efter 
nogle gode dage på solskinsøen 
kørte sektionens vogntog med 
heste om bord på færgen kl. 
18.30 for at sætte kursen hjem.

21. juni
EM-fodbold: Ved Danmarks 
sidste gruppekamp mod 
Rusland sendte vi fire patruljer 
til Fælledparken. Den første var 
på plads adskillige timer før 
kampstart og førte tilsyn med 
de mange fans, der var søgt 
mod parken i det gode vejr. 
Godt to timer inden kampstart 
ankom endnu tre patruljer til 
området, og vores synlighed 
var markant. Både danske og 
de få russiske fans, der var 
til stede, var glade for vores 
tilstedeværelse. Mens den 
tidlige patrulje satte kursen 
mod stalden, søgte de tre andre 
patruljer i hvil under kampen. 
Kort før slutfløjt var patruljerne 
på plads ved Trianglen, metroen 
ved Jagtvej samt på Øster 
Allé. Alle tre steder kom der 
hurtigt fuldt blus på festen med 
musik, sang og fyrværkeri. 
Patruljerne blev i området og 
førte herunder især tilsyn med 
de grønne områder i parken, 
hvor patruljevogne har svært 
ved at komme rundt. Først efter 
midnat var der faldet så meget 
ro på området, at patruljerne 
efter en meget lang indsats 
kunne sætte kursen mod 
stalden på Amager.

28. juni
EM-fodbold: Til 
ottendedelsfinalen valgte vi at 
sende seks heste af sted tidligt, 
så de red omkring parken i tre 
timer op mod kampstart. Det 
var en kæmpe succes, og især 
de kroatiske fans tog rigtig godt 
imod det ridende politi. Det 
blev til et hav af selfies, klap på 
mulen og god dialog med glade 
fans. Da kampen blev fløjtet i 
gang, var alle seks heste samlet 
helt tæt på stadion og var med 
til at sikre, at alt foregik i god 
ro og orden. 

KØBENHAVNS



Juli
Efter en travl juni med 
Folkemøde på Bornholm 
og EM-kampe i Parken 
indfandt sommeren sig i 
løbet af juli. Vi har generelt 
forsøgt at planlægge vores 
patruljer i de områder, hvor 
københavnerne samles i 
ferieperioden. Det betyder, 
at en del patruljer har redet 
på Amager Strand og Islands 
Brygge samt selvfølgelig Indre 
By. Fokus er hovedsageligt 
tryghedsskabende dialog med 
borgerne samt i det gode vejr 
også musik til ulempe og anden 
støjende og generende adfærd.

2. juli
En patrulje deltog i Energicenter 
Voldparkens feriecamp for unge 
i Københavns Nordvestkvarter. 
Denne fredag kunne man møde 
politiet på stedet, og vi stillede 
sammen med nærpolitiet op til 
et par timers snak og klap af 
heste.

7. og 14. juli
Byridt i Slagelse med 
Gardehusarregimentets 
Hesteeskorte. Som træning 
til en indsats i august havde 
sektionen to gange i juni 
sendt fire ryttere med heste 
til Slagelse for at eskortere 
Gardehusarerne gennem byen. 

22. juli
Patrulje i Nykøbing Sjælland, 
hvor lokalpolitiet med stor 
succes brugte patruljens 
tiltrækningskraft til at orientere 
de lokale borgere omkring 
tiltag for at forebygge indbrud 
i private hjem i sommerferien. 
Der var rigtig mange 
mennesker på gaden, og både 
borgere og det lokale politi 
udtrykte stor tilfredshed med 
besøget.

29. juli
Efter anmodning fra 
indsatsledelsen deltog to 
patruljer som synligt og 
tryghedsskabende politi ved 
tidligere overrabbiner Bent 
Melchiors begravelse på Vestre 
Kirkegård. Ud over patruljernes 
synlige tilstedeværelse 
fungerede de også som 
øjne for indsatsledelsen på 
kirkegården og var med til at 
sikre, at begravelsen kunne 
gennemføres som planlagt.

3. august
August begyndte med, 
at sektionen assisterede 
Sydsjællands og Lolland-
Falsters Politi i forbindelse 
med Gardehusarernes byridt i 
Stege som afslutning på årets 
tirsdagsmarkeder i byen. Vi 
stillede med fire heste, som 
eskorterede Gardehusarerne 
gennem byen, hvor mange 
borgere var mødt frem. En fin 
sommerdag, hvor hestene blev 
stopfodret med gulerødder på 
det indlagte stop på torvet.

12. til 22. august
World Pride i København: I 
ti dage stillede vi patruljer 
til indsatsen omkring Pride i 
Københavnsområdet. Vi var 
hver formiddag og aften til hest 
i Københavns gader og deltog 
i indsatsen for at sikre, at alle 
kunne fejre mangfoldigheden 
i trygge og rolige omgivelser. 
Rytterne havde som øvrige 
politienheder i indsatsen 
fokus på at forebygge 
hadforbrydelser samt at sikre, 
at arrangementerne kunne 
gennemføres som den fest, der 
var lagt op til. Vi kunne hurtigt 
konstatere, at vores heste 
også kan stå stille og nyde høj 
musik og dans, og gennem hele 
perioden blev hestene indsat i 

tæt samarbejde med de daglige 
indsatsledere.

20. august 
Folkemøde Møn: En patrulje var 
fredag til hest i Stege, hvor der 
blev afholdt Folkemøde Møn. 
På trods at lidt tvivlsomt vejr 
var byen godt besøgt, og der 
kom mange gode snakke ud af 
patruljeturen rundt i Stege.

25. til 29. august
Afgang med to heste mod 
Fyn, hvor patruljen skulle 
deltage i H.C. Andersen Festival 
frem til søndag. Rytterne red 
hovedsageligt i Odense by, men 
var også på en enkelt patrulje i 
Bogense. Besøget vakte megen 
opsigt i byen, og rytterne fik 
stor ros fra politikredsen, da de 
om søndagen igen satte kursen 
mod Sjælland.

27. til 31. august
I slutningen af august sendte 
vi fire ryttere med heste mod 
Thy i Midt- og Vestjyllands 
politikreds. Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe skulle 
mandag den 31. august 
besøge området som en del af 
sommertogtet med Kongeskibet 
Dannebrog. Rytterne brugte de 
første dage på at blive bekendt 
med området for at være klar 
til majestæts besøget. På 
dagen havde vi en patrulje 
klar på Hanstholm havn, da 
Kongeskibet lagde til kaj, og 
Dronningen steg fra borde. I 
løbet af dagen var vi til stede 
i Thisted, hvor det nyanlagte 
Cold Hawaii Inland blev vist 
frem. Om aftenen var vi igen til 
stede på Hansthom havn under 
middagsarrangementet på 
Kongeskibet.

KØBENHAVNS Bladet

Bliv medlem af foreningen Politihestens Venner og modtag vores 
medlemsblad “Politihesten” 4 gange årligt. 

Bladet er for alle der elsker heste, og som har interesse i at følge 
foreningens arbejde, de pensionerede politiheste, 

Københavns Politis Rytterisektion & Danmarks Politiheste, 
samt de beredne afdelinger verdenen over.

Vi bestræber os på at få et interessant, informativt og 
underholdnede blad, der favner bredt og når flest mulige læsere.

Et medlemskab af foreningen koster kun 120 kr. årligt. 

Vi modtager med stor glæde og taknemlighed, alle bidrag - små 
som store.

Meld dig ind via vores hjemmeside politihesten.dk
Klik på: “Meld dig ind i foreningen her”

Jyske Bank: reg.nr.: 0697 konto nr.. 0003119041

MobilePay: 60535

Dine personlige oplysninger opbevares i en lukket database og 
benyttes kun i forbindelse med drift af Politihestens Venner, samt 

udsendelse af vores medlemsblad.



2021 
DE NYE OPGAVERS ÅR

Deltagelse i forbindelse med afvikling 
af fodboldkampe, eskorterer optog, 
aften patruljer, H.M. Dronningens 
sommertogt, Aarhus Festuge. 

Deltagelse i forbindelse med afvikling af fodboldkampe, 
eskorterer optog, aften patruljer, H.M. Dronningens som-
mertogt, Aarhus Festuge.  
 
2021 blev året, hvor de nye politiheste skulle stifte bekendt-
skab med fodboldfans for første gang. EM skulle blandt an-
det afvikles med 4 kampe i Parken og Rytterisektionen var 
inviteret med.  
 
I en afdeling med politiheste som har eksisteret i mange 
år er det forholdsvis "let" at få nye heste vænnet stille og 
roligt til en opgave, hvor berusede, glade, flag svingende, 
højtråbende mennesker stimler sammen i store flokke.  
Man lader simpelthen den unge hest følges med en ældre 
og mere erfaren hest, men sørger for at den unge hest har 
mulighed for at kunne forlade området/opgaven, hvis det 
hele bliver lidt for spændende. 
 
Den mulighed havde vi ikke, sektionen består udelukkende 
af uerfarne heste, så for ikke at komme helt galt af sted 
planlagde vi nogle besøg ved 1 divisionskampe i hoved-
stadsområdet. Det blev blandt andet til besøg hos Amager 
Fremad, som havde besøg af Hvidovre. Og senere var vi på 
besøg i Hvidovre, som igen havde besøg af Hobro. Det var 
kampe, som blev afviklet noget mere roligt end vi måtte 
forvente en EM kamp på dansk grund kunne gå hen og bli-
ve. 

AF KRISTIAN MADSEN

Alt gik også godt for vi mennesker og 
vores politiheste. I Hvidovre stillede vi 
med ikke mindre en 8 heste, hvilket 
blev lidt at et tilløbsstykke (ikke mindst 
da det på daværende tidspunkt gik op 
i Corona det hele og der således ikke 
var ret mange mennesker til stedet). 
Men det var godt for vores heste, at vi 
var mange afsted, at de kunne bruge 
flokken til at støtte sig ved. 
 
EM kampene oprandt og vi mødte op 
med hestene. Vi blev taget godt imod 

og hestene gjorde det rigtig godt, de 
for en hest mærkelige omstændighe-
der taget i betragtning. Nogle selvføl-
gelig bedre end andre, men overordnet 
godt. 
 
Vi brugte nogen tid op til kampstart, 
på at holde os i periferien og så lang-
som nærme os de mere "tætbefolke-
de" områder tættere på stadion. 
 
Under kampen blev hestene læsset 
i trailerne og fik noget at æde for så 

siden igen at blive taget ud og sat ind 
efter kampafslutning. Det er noget 
som de ikke er vant til og det må vi jo 
så også se at få dem lært (de er vant 
til efter endt opgave, at blive læsset og 
kørt hjem). 
Vi vil fremadrettet deltage ved afviklin-
gen af fodboldkampe og hestene skal 
nok få sig vænnet til de lidt anderledes 
forhold og de lidt anderledes menne-
sker som fodboldfans jo kan være i en 
hests øjne. 
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Eskorte af 450 unger og et 
sambaorkester !!! 
 
Lidt af en cocktail når nu 
det ikke er en opgave som 
man sådan lige er vant til 
og man er hest ! Men der 
er jo en første gang for alt, 
blot havde det været rigtig 
godt om der havde været 
en erfaren hest at trække 
på - det var der så ikke ! 
Så Drogba og Maldini måt-
te tage til takke med de-
res ryttere da vi i Nakskov 
skulle gå foran optoget. 

Ingen af hestene havde 
tidligere stiftet bekendt-
skab med et orkester og da 
slet ikke et sambaorkester. 
Det kunne også mærkes i 
hestene da musikken be-
gyndte at flyde og optoget 
satte sig i gang. Men de 
faldt hurtigt til ro i opgaven 
og da samba orkesteret lod 
sig overhale af børnene og 
dermed faldt længere og 
længer bagud i forhold til 
hestene, ja så endte det 
med at blive en rigtig god 
oplevelse for hestene. Og 

da det jo var mindre børn 
som ikke går så hurtigt 
som en hest, måtte vi hele 
tiden standse op og vente 
på børnene, en ting som 
ikke normalt falder i en 
hest smag, men også dette 
tog de i stiv arm. 
 
H. M. Dronningens som-
mertogt gik i år, blandt an-
det, til Hanstholm Thisted 
området. Vi havde 4 heste 
med, som blandt andet på 
havnen udførte opgaver 
i forbindelse med Konge-
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skibets ankomst og siden 
også da H.M. Dronningen 
modtog aftengæster på 
Kongeskibet. 
 
I forbindelse med et som-
mertogt, eskorterer po-
litihestene sædvanligvis 
Gardehusarregimentets 
hesteskorte og har i den 
forbindelse ikke andre op-
gaver end selve eskorten, 
men GHR var ikke med i 
denne forbindelse så poli-
tihestene var denne gang 
optaget af andre opgaver 

end at eskorterer. 
 
Det har i det hele taget 
været et meget travlt før-
ste halvår for vores heste 
og det ser umiddelbart ud 
til, at også anden halvdel 
af året bliver travlt. Mange 
begivenheder starter op 
igen her i skyggen af co-
rona. 

Restaurationsmiljøet er 
oppe i fulde omdrejninger 
igen, hvilket vil have en af-
smittende effekt på vores 

afdelingen når vi nærmer 
os november, december. 

Ambassadørmodtagelserne 
vil starte op igen osv osv 
så vi bliver ikke arbejdsløse 
sådan lige foreløbigt.
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Imens Rytterisektionen havde travlt med at af-
dække en række begivenheder, havde 
Politihestens Venner travlt i vores stand ved Store 
Hestedag i weekenden 4 & 5 september. Mange 
mennesker havde fundet vej til Roskilde Dyrskue 
plads, for at se hunde og heste i et fantastisk sol-
skinsvejr.

Vi havde sat vores pavillon op, roll up, plancher 
med information (bl.a. “Book et foredrag med tidl. 
Politirytter Tommi” (- det var endda muligt at tale 
med Tommi selv, om søndagen). Vi havde vores 
PHV tøj med - og på (og med fare for lørdag eft-
ermiddag at blive “af-strippet” det tøj vi stod i 
…!). 

Vi havde vores vores magasin “Politihesten” år-
gang 2021 med, og selvfølgelig indmeldel-
sessedler. For det var det, vores tilstedeværelse 
(ud over at tale om foreningens arbejde) gik ud 
på; 
At hverve nye medlemmer.   Derudover havde en 
af vores hjælpere, som er “plejemor” til “Nelson” 
(en af vores pensionerede politiheste), lamineret, 
og samlet en masse A4 ark, med fotos af “Nelson” 
- og kunne ligeledes fortælle og svare på spørg-
smål, omkring det at have en pensionerede politi-
hest i pleje, samt vise hvor flot han holder sig, og 
at han har det fantastisk godt i sin pensionist til-
værelse. 

Vores stand blev godt besøgt, og der var travlt. 
Meget travlt. Snart - og allerede om lørdagen, 
længe inden lukketid, kunne vi melde alt udsolgt 

af PHV tøj. En sød dame, kom forbi 3 gange for at 
spørge til en T-shirt en af vores hjælpere havde 
på. Da han ikke havde ekstra tøj med, måtte hun 
få 3 gange nej, desværre. To andre, solgte deres 
PHV jakke og T-shirt.

Men foruden at kunne melde udsolgt af vores tøj, 
kan vi samtidig melde et hjertelig velkommen til 
alle de nye medlemmer, som Politihestens Venner 
fik, i den weekend. Det er dejligt at så mange 
gerne vil bakke op om foreningen. Tak skal I 
have. Velkommen til.

Tak til Store Hestedag, for at give PHV 
muligheden for at deltage, på en meget fin plac-
ering.

Og ikke mindst en kæmpe tak til vores frivillige 
der lagde tid og kræfter i, og var med til at løfte 
opgaven igennem to dejlige dage ved Store 
Hestedag. 

STORE HESTEDAG
4. & 5. September 2021 

AF BIRGITTE PRESTOV


