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Foreningens formål
At drage omsorg for pensionerede politiheste. Herunder arbejdet for at blive modtager af 
fremtidige pensionerede politiheste.
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Besøg vores Facebookside - "POLITIHESTENS VENNER"

Twitter

4      FORORD

9      UDDRAG AF RYTTERISEKTIONENS DØGNRAPPORT

14     POLITIHESTENE I AKTION

21 STORE  HESTEDAG

22    EN HILSEN FRA ELIAS

26    FRA ITALIEN TIL DANMARK

1717

2525

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: Sommer

Kontakt Redaktionen
politihesten@politihesten.dk

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

INDHOLD



P O L I T I H E S T E N   |   S e p t e m b e r  2 0 2 2 5P O L I T I H E S T E N   |   S e p t e m b e r  2 0 2 24

På foreningens vegne vil jeg hermed sige Bertil 
Johannes Christensen mange tak for hans meget 
spændende og interessante beskrevne erindring-
er.

Politihestens Venner havde i november måned 
planlagt at deltage med en stand på Hillerød 
Horse Show i perioden 10. – 13. november 2022. 
Desværre blev Hillerød Horse Show aflyst i 2022, 
af årsager som ikke er kendt af Politihestens 
Venner. Politihestens Venner håber på, at vi kan 
deltage i 2023.

Til slut vil jeg ønske alle medlemmer et rigtigt 
godt efterår. 

Med venlig hilsen
Per Thuesen

Foto: Jesper Clausen

AF FORMAND PER THUESEN

FORORD
Sommeren er gået på hæld, og jeg håber på at 
vores medlemmer og læsere har haft en god 
sommer.

Siden sidste udgave af POLITIHESTEN i juni 
måned har de fleste bestyrelsesmedlemmer i 
foreningen holdt ferie og slappet af, men der er 
dog sket lidt i foreningen.

En lille arbejdsgruppe bestående af Birgitte 
Prestov, Helle Jørgensen og undertegnede skal 
gennemføre mødevirksomhed med bureauet 
Wihlborg, Øster- gaard & Hansen Aps, som frem-
stiller medlemsbladet POLITIHESTEN, idet 
foreningen vil forsøge på en eller anden måde, at 
gøre medlemsbladet både fysisk, som det er i 
dag, og elektronisk, således at medlemmerne kan 
hente medlemsbladet ONLINE (mere herom i 
næste medlemsblad.)

Året 2022 har indtil nu været et lidt mærkeligt år 
for Politihestens Venner, idet en række aktiviteter 
desværre er blevet aflyst grundet manglende 
tilmelding af ryttere eller mandskab til at 
gennemføre pågældende aktiviteter.

Politihestens Venner har således måtte aflyse 
”Motionister støtter Politiheste- motionister”, som 
skulle have været gennemført i perioden 04. – 
06. juni 2022 samt opstilling og bemanding en 
stand på ”Store Hestedag” på Roskilde 
Dyrskueplads i perioden 03. – 04. september 
2022.

Politihestens Venner er fortsat af den opfattelse, 
at vi bør genindføre ”Motionister støtter 
Politiheste-motionister” i 2023. Bestyrelsen vil 
nedsætte en arbejdsgruppe, som skal få arrange-
ment op at køre i 2023. Nærmere tilgår senere.
Uagtet aflysningen af Store Hestedag med få dag-
es varsel, vil jeg alligevel på foreningens vegne 

sende en tak til ledelsen af Store Hestedag, og 
sige tak for den positive indstilling ledelsen har til 
Politihestens Venner, og vores forening undsky-
lder mange gange for den korte tidsfrist der har 
været med vores aflysning. Foreningen håber på, 
at vi kan deltage i 2023.

Hendes Majestæt Dronningen har igen i år 
nærmere betegnet i slutningen af august og i 
begyndelsen af september måneder i år, gennem-
ført sommertogt nummer to, hvor Politirytterne 
deltog med fire ekvipager i Slagelse og på 
Frederiksberg med stor succes.Desværre blev 
Hendes Majestæt Dronningens eskorte i anled-
ning af Dronningens 50-års jubilæum fra 
Amalienborg Slot gennem Københavns gader til 
Københavns Rådhus og om aftenen eskorte fra 
Amalienborg Slot til det Kongelige Teater med 
karet fra De Kongelige Stalde, 
Gardehusarregimentets Hesteskadron og 
ekvipager fra politiets Rytterisektion aflyst under 
hensyntagen til den engelske 
Dronnings dødsfald I SEPTEMBER MÅNED 2022. 
ÆRE VÆRE HENDES MINDE.

Vi må håbe på, at eskorten gennem Københavns 
gader gennemføres i løbet af efteråret til gavn for 
Hendes Majestæt samt borgere, turister og andre 
gæster i København.

Siden 2020 med begyndelse i marts nummeret af 
vores medlemsblad Politihesten, har medlem-
merne og læserne kunnet følge med i en spæn-
dende og meget personlige erindringer, som om-
handlede livet som betjent og andre personlige 
hændelser skrevet af tidligere politiassistent Bertil 
Johannes Christensen, som var Politihestens ven-
ners første formand. I medlemsbladets sidste 
udgave af juni 2022 blev der skrevet de sidste 
noter.
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DØGNRAPPORTEN PÅ SIDE 11 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 

KVARTALS KALENDER    

2 & 3 kvartal 
Marts - September

Generalforsamling afholdt 10. maj.
Bestyrelsesmøde afholdt 10. maj.
Sommerferie. 

Planlægning af deltagelse ved Store 
Hestedag, september - AFLYST

Bestyrelsesmødeoktober

Planlægning af deltagelse ved Hillerød 
Horse show, november - AFLYST

Møde med Københavns Politi - 
november

Kommende arrangementer 
i 2022  

Store Hestedag 3. & 4. september 
Desværre måtte PHV aflyse vores ellers 
planlagte tilstedeværelse ved Store 
Hestedag i år, da vi ikke havde nok 
hjælpere til at løfte opgaven. 

Hillerød Horse Show i dagene 
11. - 12. & 13. november 
- Er i år, aflyst af arrangørerne.



Uddrag af Rytterisek-
tionens døgnrapport 
for juni, juli og august 
2022:

010622
I forbindelse med H.M. 
Dronningens sommertogt 
i Helsingør var Rytter-
isektionen på plads med 
fire ryttere og heste. Sek-
tionen eskorterede Dron-
ningens karet, der blev 
fulgt af Gardehusarerne 
fra havnen til Rådhuset 
op gennem byens gader. 
På trods af skybrud på 
havnen og deraf følgende 
forsinkelse forløb eskorten 
uden problemer.

030622
Ved dronningens sommer-
togt i Aarhus blev karet og 
Gardehusarerne eskort-
eret fra havnen til Råd-
huset af fire af sektionens 
ekvipager. Gennem byen 
var mange mennesker 
troppet op for at hilse på 
majestæten. Samme aften 
var en patrulje på plads 
i Københavns Indre by, 
hvor gadefesten Distortion 
foregik langs havnen.

040622
Lørdag blev dronningen 
igen eskorteret fra Aar-
hus Havn til Mindeparken, 
hvor byens borgere igen 
var mødt op for at fejre 
sommertogtet.

060622
Både i Aarhus og Køben-
havn var ridende patruljer 
til stede under Royal Run 
for at sikre, at arrange-
mentet kunne afvikles i 
god ro og orden.

070622
Tryghedsskabende patrul-
je i Tingbjerg som en del 
af politikredsens indsats i 
særligt udsatte boligom-
råder.

090622
Efter et knivstikkeri af-
tenen før blev det aftalt 
med vagtchefen, at en 
ridende patrulje red i 
Kirsebærkvarteret i Fole-
haven. Patruljen talte med 
flere borgere, der havde 
overværet overfaldet af-
tenen før, og sikrede flere 
nye vidner til brug for den 
videre efterforskning.

140622
Målrettet færdselskontrol 
i Indre By. Rytterne skrev 
lidt over 20 sager vedr. 
overtrædelse af færd-
selsloven.

160622
I forbindelse med 
Folkemødet i Allinge på 
Bornholm red sektionens 
personale patrulje i om-
rådet. Særligt fokus var 
på Ungecamp’en samt 

selve folkemøde-områ-
det. Ud over patrulje ved 
Folkemødet var det aftalt 
med Bornholms Politi, 
at rytterne også red pa-
truljer andre steder på 
øen i løbet af perioden. 
Det betød, at rytterne ud 
over daglige patrulje ved 
Folkemødet også var i 
Nexø, Svaneke og Rønne 
før de søndag eftermiddag 
satte kursen retur mod 
København.

160622
Patrulje i Nyborg hvor 
Fyns Politi åbnede en ny 
lokalstation med delta-
gelse af bl.a. borgmester, 
justitsminister og politidi-
rektøren.

210622: Målrettet færd-
selskontrol om formidda-
gen mod cyklister i Indre 
By, hvor der blev uddelt 
knap 25 sigtelser. Sam-
tidig indsats mod ulovlig 
parkering i Dragørs gamle 
bydel, hvor flere bilister 
måtte indkassere en park-
eringsafgift.

210622
I samarbejde med Amager 
nærpoliti var en patrulje i 
bebyggelsen Urbanplanen, 
hvor nær betjentene ha-
vde opsat den mobile 
politistation. Rytterne og 
heste var med til at til-
trække mange interesse-



rede borgere, der derved 
fik en god snak med deres 
lokale betjent.

230622
Patrulje i Roskilde som 
forberedelse til indsatsen 
omkring Tour De France 
etape start i byen ugen 
efter.

240622
Tryg Nattelivs patrulje 
i Københavns Indre By. 
Mange berusede unge 
mennesker på gaden, men 
generelt god stemning.

250622
Ved aftenens Tryg Natte-
livs patrulje blev rytterne 
af vagtchefen sendt til 
Rådhuspladsen, hvor en 
del mennesker var mødt 
op for at tage afstand fra 
det voldsomme angreb 
mod LGBT+ miljøet før 
Pride paraden i Oslo, der 
skulle være afholdt tidlig-
ere på dagen. Arrange-
mentet blev afholdt i god 
ro og orden, men rytterne 
talte med mange borgere, 
som var chokerede over 
angrebet i den norske 
hovedstad.

270622
I forbindelse med en ferie-
camp for kvarterets unge 

var en patrulje sammen 
med Nordvest nærpoli-
ti til stede i Voldparken, 
hvor en masse børn fik 
mulighed for at hilse på 
politiet.

290622
Patrulje omkring Rådhus-
pladsen i forbindelse med 
holdpræsentation til Tour 
De France i Tivoli. Langs 
ruten frem mod Tivoli var 
mange tilskuere mødt op 
for at hylde cykelrytterne 
fra hele verden.

010722
Patrulje i centrum af 
København under prologen 
ved Tour De France. På 
trods af regnvejr var Indre 
By pakket af mennesker, 
men alt foregik festligt og 
uden problemer.

010722
To af sektionens ryttere 
var d. 1 og 2. i Aabenraa, 
hvor de begge dage es-
korterede optogene rundt 
i byen ved den årlige rin-
griderfest.

020722
Ridende patrulje i Roskilde 
ved starten af 1. etape af 
Tour de France. Rytterne 
koncentrerede sig om By-
parken og Folkeparken, 

hvor der var opsat 
storskærme. Over alt var 
der tæt pakket af glade 
mennesker, så rytterne 
var glade for at sidde på 
vel-trænede heste, som 
kunne manøvreres rundt i 
området.

040722
Efter det tragiske angreb 
i Field’s var rytterne til 
stede både ved mindehø-
jtideligheden i Ørestaden, 
men også flere dage ved 
pårørendecenteret i Am-
agerhallen. De ridende 
betjentes synlighed og til-
gængelighed viste sig igen 
som en fantastisk indgang 
til borgere, der havde 
behov for at tale om epi-
soden.

090722
Tryg Nattelivs patrulje i 
indre København. Patrul-
jen var rundt i hele byen 
og uddelte undervejs en 
lille håndfuld sigtelser for 
overtrædelse af færd-
selsloven.

110722
Ved genåbningen af Field’s 
assisterede en ridende 
patrulje nærpolitiet, der 
havde opstillet den mobile 
politistation ved indgan-
gen.

KØBENHAVNS

200722
Under patrulje på Øster-
bro blev patruljen sendt 
til Trianglen, hvor en 
gruppe unge optrådte 
utryghedsskabende og 
handlede med stoffer. Ved 
ankomst til stede kort 
efter havde de unge dog 
forladt stedet, men flere 
borgere var glade for at 
se uniformeret politi på 
stedet.

220722 
På baggrund af intern eft-
erlysning blev en patrulje 
omdirigeret til området 
omkring Sundbyvester 
Plads for at søge efter en 
ældre mand, der var bort-
gået. Patruljen fandt dog 
ikke manden, der senere 
dukkede op i god behold.

250722
Patrulje på Amager 
Strand. Patrulje blev op-
mærksom på en gruppe 
på ca. 70 unge bevæbnet 
med skovle og spader på 
vej ned mod stranden. 
Ved henvendelse fork-
larede de unge, at de via 
TIKTOK deltog i et event, 
der gik ud på at grave et 
stort hul på stranden og 
efterfølgende dække dette 
til igen. Patruljen traf kort 
efter nærpolitiet, der

også havde hørt om ud-
gravningen og derfor 
dukkede op i Strandpar-
ken for at føre tilsyn med 
de unge.

270722
I forbindelse med mod-
tagelsen af Tour-vinder 
Jonas Vingegaard deltog 
en patrulje omkring Råd-
huspladsen. 



Patruljen assisterede 
med trafikregulering 
samt eskorterede en 
ambulance gennem 
menneskemængden.

030822
Patrulje i villakvarter i 
Tårnby med fokus på 
indbrud. Intet af interes-
se.

040822
Tryghedsskabende pa-
trulje i forbindelse med 
Ed Sheeran koncert i 
Amager Parken. Kort før 
koncertstart blev patrul-
jen gjort opmærksom på 
en blufærdighedskrænk-
er på det grønne område 
overfor koncertpladsen. 
Patruljen fik udpeget 
gerningsmanden og til-
bageholdt denne, indtil 
lokalpolitiet kom til ste-
det og overtog ham. Pa-
truljen sikrede herefter 
flere vidneforklaringer til 
sagen.

050822
Patrulje i centrum af 
København som en del 
af politikredsens indsats 
mod utryghed i natteliv-
et. Patruljen var fredag 
og lørdag nat til stede 
i bylivet, hvor de ud 
over at virke tryghedss-

kabende også skrev en 
lille håndfuld sager for 
overtrædelse af færd-
selsloven.

090822
Fire ryttere sendt til 
Herning, hvor de indtil 
søndag d. 14. indgik i 
politiindsatsen omkring 
VM i Ridning i Messe-
center Herning. Ud over 
patruljer omkring Messe-
centret og i Herning by 
førte sektionens ryttere 
tilsyn med en demon-
stration anmeldt om 
hovedsponsoren af ar-
rangementet.

150822
Tryghedsskabende pa-
trulje i Indre by om af-
tenen i forbindelse med 
Pride-ugen. Under pa-
truljen mødte rytterne 
samt øvrigt nærpoliti 
stor ros fra Pride-delt-
agerne, som stadig 
havde angrebet mod 
LGTB+ miljøet i Oslo 
frisk i erindring og der-
for var meget glade for 
den synlige politi-tilst-
edeværelse.

190822
Assistance til Sydsjæl-
land og Lolland-Falsters 
Politi i forbindelse med 

Folkemøde Møn i Stege. 
Mange skoleelever til st-
ede i byen, men generelt 
god stemning bortset fra 
en enkelt bilist, der kørte 
hjem med en bøde for 
brug af håndholdt mobil 
under kørslen.

190822
Assistance til Vestegnens 
Politi i forbindelse med 
åbning af ny lokal sta-
tion i Høje Gladsaxe.

200822
Patrulje under den 
afsluttende Pridefest på 
Rådhuspladsen. Rigtig 
mange mennesker i om-
rådet omkring Rådhuset 
og Regnbuepladsen, 
hvor alt foregik festligt 
og fornøjeligt.

210822
I forbindelse med Iron-
man CPH var en pa-
trulje til stede omkring 
mål og skiftezone på 
Slotsholmen i løbet af 
eftermiddagen. Patrul-
jen kunne fra hesteryg 
overskue den stor publi-
kumsmængde og derved 
hjælpe indsatsledelsen 
med at holde overblik-
ket.

230822
Tryghedsskabende patrulje 
i Indre By. Denne tirsdag 
havde mange trafikanter 
i Indre By besluttet at se 
stort på gældende regler, 
så patruljen skrev en god 
håndfuld sager i løbet af 
deres tur rundt i gaderne.

250822
Assistance til Fyns Politi i 
forbindelse med HC An-
dersen Festival i Odense. 
Patruljen red patruljer i 
centrum af Odense tors-
dag, fredag og lørdag.

260822
Assistance til Sydøstjyl-
lands Politi. Lørdag var 
rytterne på patrulje i Vejle 
by både om formiddagen 
og under havnefesten om 
aftenen. Søndag havde 
politikredsen besluttet, 
at Billund med Legoland 
og Lalandia skulle have 
glæde af ridende politi, 
men patruljen mandag 
eftermiddag var til stede 
under åbningen af en ny 
lokal politistation i Grind-
sted.

290822
Efter forudgående træning 
eskorterede fire af sek-
tionens ekvipager H.M. 
Dronningen gennem Sla-
gelse by. Dronningen 
blev kørt i karet af Den 
Kongelige Staldetat, flan-
keret af Gardehusarernes 
Hesteskadron med to 
politiryttere foran samt 
to bagved hele eskorten. 
Rytterne arbejdede her 
tæt sammen med motor-
cykellederen, der har det 
overordnede ansvar for 
hele dagens transport af 
dronningen med følge. 
Eskorten blev gennemført 
som planlagt til glæde for 
byens borgere samt øvrige 
besøgende under det 
royale besøg.

 
 
 
 
 
 
 

300822
Målrettet færdselsindsats 
på Gammeltorv, hvor sek-
tionens ryttere uddelte 
knap 20 sigtelser for over-
trædelse af færdselslov-
en til både billister og 
cyklister. 
     
    
   
  

KØBENHAVNS



POLITIHESTENE I AKTION

Politiets arbejdsfunktioner 
fra hesteryg i forbindelse 
med eskorter.  

Sommertogt  
HM Dronningen  
besøgte Frederiksberg.  

Foto: L.M.



POLITIHESTENE I AKTION
Fields

Fotograf - Melissa fra Legoland

Fotograf Marianne Thorborg Ottosen
Helsingør - Costa og Shilton

Fotograf Bjarne Nygaard Bohn 
Barokhaven Hillerød

Fotograf:  Sara Sørensen

Sydhavnstippen

Fotograf Erik Schjønning
Tippen patruljeres af Figo og Inzaghi

Brøndby

Helsingør Hillerød

Billund
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POLITIHESTENE I AKTION

Fotograf 
Caroline Sofie Schunck Nielsen Fotograf Ingrid Liboriussen

Bornholms Politi
Tønder

Fotograf Jesper Clausen 
HM Dronningen i åben karat gennem Tønder

Fotograf Jesper Clausen 

Frederiksberg

Fotograf Anne Dantorp

Mattias Tesfaye stod for den 
officielle indvielse af 

Nyborgs nærpolitistation
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POLITIHESTENE I AKTION

Prinsesse Nathalie

Miljøtræning med VM maskotten Guldmedalje vinder Carina Cassøe Krüth

VM i Herning

STORE 
HESTEDAG

En stor tak til Store Hestedag 
for igen i år at gøre det muligt 
for Politihestens Venner at delt-
age med vores stand. Desværre 
lykkedes det os ikke stable det 
mandskab og teams sammen, 
som det kræver at få standen 
sat op og bemandet. 
Det er vi ærgerlige over, da ne-
top vores tilstedeværelse ved 

sådanne arrangementer giver os 
mulighed for at mødes med folk, 
fortælle om vores forening og 
vores arbejde, samt have en 
indtjening på salg af vores tøj, 
som går til de pensionerede 
politiheste. Vi håber at kunne 
deltage til næste år.

- Hvis du har lyst til at hjælpe til 
i vores stand, og høre nærmere 
hvad det går ud på, så kontakt 
os via vores mail: 
politihesten@politihesten.dk

Venlige hilsener
Bestyrelsen
Politihestens Venner
 

EN STOR TAK TIL STORE HESTEDAG
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EN HILSEN FRA ELIAS, 
10 ÅR OG DRESSURRYTTER

Politihestens Venner fik d. 19. 
august en hilsen via vores 
Facebookside fra Pernille Agerbo 
Frydensbjerg, der er mor til 
Elias, 10 år.

Elias, havde mødt Politiet til hest 
under afviklingen af FEI VM i 
Herning, som Elias var deltagen-
de i, og hvor Københavns Politis 
Rytterisektion havde stillet med 
4 patruljer. Det var Politihestene 
Maldini & Drogba, samt Costa 
og Figo. Et møde der havde 
gjort et stort indtryk på Elias.

Elias’ mor, sendte os disse bill-
eder med tilknyttet tekst:
“Lige en hilsen fra Elias, 10 år...
Der synes disse smukke heste 
var i en klasse helt for sig selv 
ved VM i Herning i dag ”

Hans hilsen gav anledning til at 
spørge ind til om Elias var ryt-
ter, og om vi måtte bruge billed-
er og tekst i vores medlems-
blad, hvilket vi gerne måtte.

Pernille fortalte at Elias er dres-
surrytter, med sin egen “uldtot”, 
som hedder Bandit.
Desværre udsættes mange 
drenge der rider for drillerier og 
mobning. Det har Elias også 
mærket til. Men Elias er en ro-
bust herre, der efter VM i 
Herning har fundet ud af, hvad 
han skal være når han bliver 
stor:
“På vej hjem fra VM i Herning i 
går udbrød han spontant “mor, 
NU ved jeg hvad jeg skal være, 
når jeg bliver voksen. Bandit 
(ponyens navn), og jeg skal 
være politibetjente! ”Costa og Figo og Elias.

Figo og Elias.
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Der findes en forening for 
drenge i ridesporten. Den har 
til formål at samle og skabe et 
fælles og ligesindede forum for 
alle drengeryttere, selvom de 
er fordelt over hele landet, og 
de har vidt forskellige aldre og 
rideerfaringer.

Foreningens Facebookgruppe 
hedder: “Foreningen for Drenge 
i Ridesporten”

Den blev grundlagt 2021, på 
baggrund af den stigende grad 
af mobning, drengene oplevede 
med deres sport.
     

    
   
  

Kære klub og forening.


Kunne dette have jeres interesse?


Politihestens Venner stiller sponsorpræmier til rådighed. 

Politihestens Venner, vil gerne sponsorere og bidrage til klubbernes og 
foreningernes julearrangementer igen i år.   

Vi stiller 10 medlemskaber af vores forening, som præmie, til hver klub/ 
forening. Præmien er gældende for kommende år 2023.  

Præmien består af digitalt adgang til vores magasin “Politihesten”, der 
udkommer 4 gange årligt.  
Hvis jeres klub/ forening har interesse i at gøre brug af præmierne, eller vil 
høre nærmere om tilbuddet, så skriv til os: politihesten@politihesten.dk 

Med venlige hilsen 

Per Thuesen, Formand 
Politihestens Venner 

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.



FRA 
ITALIEN TIL 
DANMARK

Hvordan bruger man 
politihestene i Italien?

Rytterisektionen har et nært 
samarbejde med andre beredne 
afdelinger rundt omkring i 
Verden. Min gode ven Roberto 
Garbari fra det italienske ri-
dende politi i Polizia de Stato 
har skrevet nedenstående ar-
tikel til vores blad og giver os 
dermed et lille indblik i deres 
verden i Rom.
(Artiklen er frit oversat)
     
Det italienske politis arbejde 
fra hesteryg tjener overord-
net følgende mål:
-Kontrol af parker og øde om-
råder
-Benytte hestene til at opre-
tholde ro, orden og sikkerhed 
for offentligheden.
-Deltage i honorere og 
repræsentative opgaver ved 
særlige lejligheder.

Patruljer til hest, kan, grundet 
deres ganske særlige karakter-
istika, muliggøre en stor grad af 
fleksibilitet og overblik. 
Derudover kan ryttere til hest 
forcere områder, som er van-
skelige at tilgå i patruljebiler.

Særligt i grønne områder og 
parker, kan hestene indgå som 
en naturlig del af omgivelserne 
og møde offentligheden på 
disse præmisser. Derfor udgør 
hestene i disse områder en uer-
stattelig ressource.

Med hesten som værktøj, er det 
muligt at opnå en direkte rela-
tion og forbindelse med offent-
ligheden, familier og særligt 
børn. Hestenes evner, at ud-
stråle et nærvær og en varme, 
som skaber grobund for en di-

rekte kommunikation med bor-
gerne.

Dette er strategien der bruges 
til at komme nærmere til almin-
delige mennesker, og netop 
denne daglige kontakt kan på 
sigt opbygge en god relation.

AF KRISTIAN MADSEN

De racer der primært bruges i 
Italien, er de italienske racer 
(Murgese og Maremmano) men 
også andre europæiske racer 
som Lippizaneren og Anglo ara-
beren.

Overordnede opgaver 
- Patruljeringer
- Aktiviteter udenfor urbane 
områder
- Overordnet benyttes patrul-
jering til hest, på samme måde 
som andre af politiets 
redskaber, der benyttes til dy-

namisk kontrol og overvågning 
af objekter og områder.

Beredne patruljer kan benyttes 
i øde områder, skove, strande 
og andre områder, der kan 
være svært tilgængelige. Her 
kan de indsættes ifm. forskel-
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lige opgaver; det kan være eft-
ersøgninger af personer, eller 
overvågning af områder af 
særlig operationel interesse.

I disse tilfælde er det vigtigt, at 
antallet af patruljer er proportio-
nelt tilpasset til området der 
skal overvåges.

Samtidig er det vigtigt at ind-
satsen er koordineret med 
støttepersonel, der kan vare-
tage supplerende opgaver. Selve 
patruljeringen skal foregå med 
en afstand mellem hestene på 
ca. 5 til 15 meter. Afstanden til-
passes efter territoriets beskaf-
fenhed, ift. bevoksning og 
lignende. 
Aktiviteter i forbindelse med at 
opretholde ro og orden 
Politiheste kan, når de er kor-
rekt og tilstrækkeligt trænede, 
være et brugbart redskab til at 
opretholde orden. Hestene 
skaber en naturlig form
for respekt og ærbødighed.

I særdeleshed i forbindelse med 
større events kan hestene have 
værdi, hvis de indsættes i om-
råder, hvor der er passende 
plads til at hestene kan arbejde.

Hestene bør opdeles i grupper af 
max. 8 heste ad gangen. 
Grupper som arbejder tæt og 
kompakt sammen. Dette for at 
grupperne af heste ikke bliver 
splittet, for at de hurtigt kan 
ændre formation og ikke mindst 
for at garantere sikkerheden ved 
operationen.

Hestene bør bruges i anden lin-
je, altså som efterfølgere til for-

reste række af politi, det være 
sig betjente til fods eller i pa-
truljebiler.

Inden en sådan indsats bør en 
grundig inspektion af området 
foretages.

Der skal være plads til 
klargøring af hestene og plads 
til støtte personalet.

Træning
Uanset opgavernes art og om-
fang, bør mindst en af ugens 
dage være fridag or en hest. 
Hver enkelt hest kan levere 
afvekslende ‘arbejdstid’. Dette 
afhænger af forskellige faktorer 
som hestens alder og generelle 
sundhedstilstand.

Træningen af politihesten bør al-
tid foretages med en instruktør 
til stede.

Ideelt en seniorprofil med mini-
mum 15 års erfaring. Dette 
gælder i særdeleshed, når der 
trænes yngre heste. Det er vig-
tigt løbende at bedømme 
hestenes såvel som rytternes 
form og tilstand.

Hvert team skal have et indheg-
net område med græs eller san-
det jord, og ligeledes bør der 
være passende arealer til at 
flytte hestene rundt på.

Den vedligeholdende og løbende 
træning bør foregå minimum en 
gang om ugen. Dette er essenti-
elt, for at et højt passende 
niveau opretholdes for at kunne 
udføre opgaverne effektivt og 
optimalt.

Med samme ugentlige frekvens 
bør træning finde sted i det of-
fentlige rum.

Skulle en politirytter være ude 
af stand til at ride i en periode 
på over 6 måneder, bør dennes 
træning genopfriskes med mini-
mum en uges genoptræning 
foretaget af en kvalificeret in-
struktør.

Vedligeholdelse og transport 
Stald og staldområde, krybber, 
drikkekopper og lignende skal 
ligeledes tilses.

Derudover skal al transport af 
heste følge europæisk lov, det 
samme gør sig gældende for st-
aldanlæg og tilhørende facili-
teter. Dette for at sikre at hes-
tene får den fornødne hviletid 
omkring transporten.

Det er den enkelte politirytters 
opgave dagligt at tilse og tjekke 
hestens generelle tilstand og 
udføre den passende pleje af 
hesten, herunder at strigle, 
vaske og tilse hovenes stand
Derudover skal udstyr etc. tilses 
og holdes ved lige for at kunne 
udføre de for hånden værende 
opgaver.

Generelle forhold og be-
grænsninger
Følgende faktorer er nødvendige 
at være opmærksomme på, for 
at opnå optimal operationel ef-
fektivitet og undgå begræn-
sninger:    
 
- Ekstreme vejrforhold såsom 
perioder med høj sol og høje 
temperaturer.
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- Perioder uden adgang til foder 
og vand    
- Vådt og glat føre
- Hestens tilstand; alder, tem-
perament, tilpasningsevne, 
karakter
- Træningsforhold

SPECIALBEKLÆDNING I 
INDIVIDUELT UDSTYR OG 
SELETØJ I FORBINDELSE 
MED PATRULJEVIRKSOMHED

(Detaljerede procedurer, der 
henviser til protokol. 0021755 af 
18.09.2017 ud til de berørte 
politihovedkvarterer U.P.G.S.P.
Offices).

- Almindeligt patruljetøj og pa-
truljeseletøj.
- Beklædning med offentlig tje-
nesteuniform og ordensbånd.
- Beklædning ved trænings- og 
øvelser til institutions arrange-
menter.

- Tøj med historisk uniformt og 
historisk seletøj til hesten.

De operative enheder 
gennemfører patruljer til 
hest med standardudstyr, og 
kan efter behov og opgaver 
gøre brug af ekstraudstyr 
bestående af:

- 1 sabel som kavalerivåben.
- 1 bærbar radioenhed (en til 
hver rytter).
- 1 beskyttelseshjelm med 
skærm.

Antal heste i Italien
Vi har følgende enheder:
Milano: 5 heste
Torino: 4 heste
Firenze 4 heste
Rom: 25 heste
Napoli: 5 heste
Caserta: 4 heste
Palermo: 9 heste
Catania; 12 heste

Derudover har vi 23 
opvisningsheste, der benyttes til 
musikalske og ceremonielle 
formål i Rom.


