
Kære Tryghedsambassadørnetværk  
Hermed 4.udgave af vores nyhedsbrev. Der er godt gang i ambassadør-politi samar-

bejdet rundt omkring i kredsen, og vi er glade for at se flere gode og meget forskel-
ligartede eksempler på, at samarbejdet mellem ambassadører og politiet bevæger 

sig i de rigtige retninger.  

Som vanligt er der en opdatering fra færdselsafdelingen, og som noget nyt indgår 

information og gode råd fra vores analyseafdeling omkring kriminalitetsformer. Det-
te vil blive et fast element fremadrettet, som vi håber, I vil finde nyttigt. I kan også 

læse om Konfliktråd og gode eksempler fra netværket.  

Sæt gerne kryds i kalenderen d. 29 oktober, hvor vi holder et nyt fælles møde for 

alle ambassadører i Holstebro. I modtager en invitation via mail.                                                                                          
           

 
 Det Kriminalpræventive Sekretariat 

Nørreport 1, 7500 Holstebro, 9614 1448 
            

Gode eksempler fra netværket 

Vejforhold i Frøstrup: Vi har desværre haft flere meget alvorlige trafikuheld i områ-
det omkring Thisted. Derfor er det meget aktuelt og relevant, at ambassadør Frank 

Koldsgaard fra Frøstrup flere gange har sendt rigtig gode informationer om udfor-

dringer med vejforhold i området til betjent Morten Jensen fra Thisted. Det er infor-
mationer, som man kun erfarer, når man som borger dagligt færdes i området, og 

som er meget relevant i forhold til at understøtte færdselspolitiets arbejde.  
 

Værdifuldt samarbejde i Skive: På Skive Handelsskole mødes ambassadør Susanne 

Parmer og lokalbetjent Niels Bak én gang i måneden, hvor de har en god dialog 
med både elever og lærere. I år startede de skoleåret med, at Niels holdt et oplæg 

for eleverne omkring  sociale medier, it-kriminalitet, personelfalsk, narkobestilling 
via nettet, straffeattest mv.  Susanne udtaler: ”Jeg er meget glad for at deltage i 

dette projekt. Det er jo ikke fordi jeg personligt ”redder hele verden”, men på en 
eller anden måde, så fornemmer jeg, at jeg skaber kontakt mellem folk, som ud-

veksler viden og erfaring og dermed skaber et spændende samarbejde”.  
 

Møde i Viborg: Leder Ralf Larsen gav en overflyvning på 
kriminalitetsudviklingen i området, mens Jacob Isaksen 

fra den mobile tyverigruppe (MTG) gav nogle eksempler 
på, hvordan kriminelle grupper monitoreres. Ambassa-

dørerne havde god feedback på projektet generelt. Lene 
Stendahl er glad for de faktuelle oplysninger, som hun 

bruger i dialogen med kunderne på pubben ”Målet”. 
Købmand Arne Andersen havde haft glæde af folderne 

om tricktyveri, som han har sat op i butikken, mens 
Kurt Madsen, halinspektør i Rødkærsbro har haft en god 

dialog med betjent Henning Frederiksen om en bekym-

ring vedrørende hurtig knallertkørsel i området.   
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Rigtig god læselyst!  



 

 

 

 

  

 

Advarsel mod asfaltarbejdere 

Lige nu bevæger en gruppe udlændinge sig rundt i kredsen og tilbyder at lave as-

faltarbejde. De henvender sig både til private og mindre virksomheder. Vi opfordrer 

borgerne til at være opmærksomme og takke nej til evt. tilbud, da der er tale om 

svindlere.  

 

Bedrageri via mail og telefon 

Vi ser også løbende eksempler på, at borgere bliver ringet op eller kontaktet via 

mail af personer, som udgiver sig for at være fra eksempelvis myndigheder, en 

bank eller nets. Personerne beder folk om at sende billeder af deres nemid, angive 

kontooplysninger og lignende, og gerningspersonerne er både kreative og meget 

ihærdige, så borgerne skal være kritiske og påpasselige med at udlevere informati-

oner, følge links, sende billeder eller tilsvarende. Hovedreglen er, at autoriserede 

myndigheder aldrig vil kontakte borgerne på denne måde.   

 

Tricktyveri - klassikeren konstant i nye klæder 

Desværre ser vi stadig eksempler på tricktyverier rundt omkring i politikredsen. 

Tricktyverier rammer både forretningslivet og private - i hjemmene og på åben ga-

de, hvor tyvene hele tiden udvikler deres metoder og påskud til at begå tyveri mod 

borgerne.  

 

Tricktyveri fra private hjem: Senest har tricktyve været på spil i Skive, Morsø, Hol-

stebro og Herning med en fremgangsmåde, hvor 1-2 gerningsmænd har henvendt 

sig til ældre/svagelige borgere i deres hjem under påskud af at ville låne et toilet 

eller sælge julekort. Efter at være kommet ind i borgernes hjem er tricktyvene me-

get insisterende og anmassende i deres forsøg på at lokke kontanter ud af de foru-

rettede borgere.   

 

Tricktyveri på parkeringsplads: Et andet gennemgående eksempel er en situation, 

hvor en borger står ved sin oplåste bil på en parkeringsplads. Borgeren bliver så 

kontaktet af en gerningsperson, som påstår, at borgeren har tabt en pengeseddel, 

som gerningspersonen vil levere tilbage. Mens borgeren har dialogen med ger-

ningspersonen, vil en medgerningsperson stjæle genstande fra bilen.  

 

Gode råd: Luk ikke nogen ind i dit hjem, som du ikke har kendskab til, eller som 

ikke helt tydeligt og troværdigt kan vise, hvor de kommer fra. Vær påpasselig og 

opmærksom, hvis du bliver kontaktet på åben gade med påskud, som synes mærk-

værdige. Oplever du at blive kontaktet af en fremmed, og situationen synes mis-

tænksom, da vil vi i politiet meget gerne kontaktes på 114, da vi dermed kan blive 

gjort opmærksomme på, at der er tricktyve på spil i området.   
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Nyt fra analyseafdelingen 



       Når du er passager 
 

 Hold øje med, hvornår trafikken 
kræver din chaufførs fulde op-
mærksomhed. Så undgår du at 
forstyrre.  

 Vær evt. behjælpelig med at vise 
vej og navigere på gps, radio osv.  

 Det er okay at sige fra, hvis din 
chauffør fx læser/skriver sms eller 
taler i telefon.  

 Husk sikkerhedsselen – også på 
bagsædet. 

 

   Når du sidder bag rattet 
 

 Træthed—sørg for at være frisk og 
klar til at køre sikkert og opmærk-
somt. 

 Aggressiv kørsel—hold igen med far-
ten og hold afstand til de andre biler. 

 Distraktion—hold øjnene på vejen, 
ikke på mobiltelefonen. 

 Vær dit ansvar bevidst—når du kører 
med GoMore, har du ikke kun ansva-
ret for dig selv men også for dine 
passagerer og de andre trafikanter.  

 Spørg gerne om hjælp – dine passa-
gerer vil med garanti hjælpe dig, når 
du skal indstille gps, åbne en vandfla-
ske osv. Så kan du holde fokus på 
trafikken. 

 

 

 

 

 

  

 

Opmærksomhed på uopmærksomhed 

Desværre har vi i Midt- og Vestjylland mange færdselsuheld, som ofte skyldes uop-

mærksomhed. Derfor har vi igangsat et flerårigt projekt, hvor vi har vendt blikket 
mere udad—mod borgerne og andre mulige samarbejdspartnere, så vi på forskellig 

vis kan få mere viden om emnet. Som et led i dette har vi i samarbejde med Rådet 
for Sikker Trafik udarbejdet et spørgeskema, som vi håber, at kredsens 11 kommu-

ner vil sende rundt til de kommunale medarbejdere. Derudover har vi sammen med 

virksomheden GoMore, der arrangerer samkørsel for bilister og passagerer, udviklet 
en guide til den gode køretur. Denne guide vil blive formidlet til GoMores mere end 

300.000 brugere i forbindelse med samkørsel. Endelig vil også GoMores brugere få 
tilsendt spørgeskemaet. Håbet er, at vi med denne indsats kan skabe fokus på uop-

mærksomhed og få meget mere viden, så vi kan blive mere målrettede i vores ind-
satser på området fremadrettet. 
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Flere husker selen - trafikkontrol ved skolestart 

For 3-4 år siden havde vi op mod 75 sager med børn, der ikke var fastspændte, og 

i år blev der kun stoppet 25. Ligeledes positivt er det, at der ikke blev stoppet en 
eneste spritbilist. For første gang anvendte politiet i massiv grad ATK (automatisk 

trafikkontrol) som et led i skolestartskampagnen. Ved en skole i Sunds passerede 
mere end 1.800 køretøjer kontrollen, hvor ingen blev målt for at køre for stærkt. 

Knap så godt så det ud ved en skolevej ved Lemvig, hvor 120 biler blev målt til at 

køre for stærkt.  

Nyt fra færdselsafdelingen 



 

 

 

 

Konfliktråd 

Danmark har, som flere andre lande, etableret en kon-

fliktrådsordning. Gerningsperson og forurettede får under 
trygge forhold mulighed for at tale sammen om, hvad der er sket. Den forurettede 

kan give udtryk for sine reaktioner og fortælle, hvilke konsekvenser den kriminelle 
handling har haft, mens gerningspersonen kan forklare sine handlinger.   
 

Hvordan foregår et konfliktråd? Det er frivilligt at deltage i mødet, der finder sted 

med en uddannet konfliktmægler som mødeleder. Konfliktråd er et landsdækkende 
tilbud, og ordningen administreres af politiet. I de sager, som politiet finder egne-

de, bliver parterne spurgt, om de ønsker at deltage. Er svaret ja, kontaktes en 
mægler, der efterfølgende aftaler et møde, som afholdes et neutralt sted, fx på et 

bibliotek eller i et beboerhus. Mægleren skal sikre, at begge parter kommer til orde 
og får talt om, hvad der er sket.  
 

Hvad er mæglerens rolle? Mægleren skal hjælpe den forurettede person og ger-
ningspersonen i gennem samtalen. Mæglerne skal ikke tage stilling til skyld eller ta-

ge parti i sagen. Mægleren ser ikke politiets rapporter, og kender derfor kun sagen 

fra parterne selv. Mægleren orienterer efterfølgende politiet om, at der har været 
gennemført mægling. Hvad der er blevet sagt kommer ikke videre – mægleren har 

tavshedspligt.  
 

Konfliktråd har en positiv effekt: Erfaringer viser, at de forurettede såvel som ger-

ningspersonerne oplever det fælles møde som meget vellykket.  De forurettede op-
lever, at deres frygt er mindsket, efter de har mødt gerningspersonen, hvor de har 

fået sat ansigt på vedkommende og har fået talt ud om hændelsen. Ligeledes giver 
gerningspersonerne udtryk for, at de er glade for at have mødt den forurettede. 

Konfliktråd træder ikke i stedet for straf, men er et supplement til straf. Du kan læ-
se mere på konfliktraad.dk, politi.dk eller henvende dig til dit lokale politi på tlf. 

114.  
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Midt og Vestjyllands Politi på Twitter 

http://www.konfliktraad.dk
http://www.politi.dk/

