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Det Kriminalpræventive Sekretariat 

Stationsvej 74 

7500 Holstebro 

 

Eksempler på tricktyverier i perioden 16-21 marts 2017: 

 

I et supermarked i Silkeborg bliver en handlende kvinde opsøgt i vinafdelingen,     

hvor en udenlandsk mand spørger til en vin. Kvinden oplyser manden, at han kan få 

to flasker til én flaskes pris, hvorefter han går med kun den ene flaske, hvilket undrer 

hende. Efterfølgende opdager hun, at hendes pung er stjålet fra hendes taske. 

 

I et p-hus i Herning kommer en engelsktalende (gebrokkent) kvinde hen til en mand, og spørger ham, 

hvor hun kan betale for parkering. Manden oplyser, at man ikke skal betale, og beskriver kvinden som 

nervøs og flakkende rundt. Da manden efterfølgende skal bruge sin pung, opdager han, at den er væk. 

 

Et ægtepar fra Bjerringbro kommer hjem til deres bopæl, hvor en udenlandsk kvinde opsøger dem og 

spørger om vej. Parret kan se flere personer med udenlandsk udseende gå på gaden og spørger kvin-

den, om hun kender dem, hvilket hun benægter. Parret ser efterfølgende kvinden stige ind i en bil sam-

men med de andre personer og opdager, at der mangler et dankort fra en pung, som lå i parrets bil. 

 

Uden for Føtex i Viborg bliver en kvinde kontaktet af en mand og en kvinde, som ikke taler dansk. Det 

udenlandske par viser kvinden et blad med et hjerte på og spørger samtidig efter vejen til en bestemt 

gade. Kvinden opdager bagefter, at hendes dankort er stjålet fra en jakkelomme, og der bliver hævet 

på kortet 4 gange, før hun får det spærret. 

 

Det er meget vigtigt, at man altid beskytter sin pin-kode, når man handler. Kan gerningspersoner-

ne ikke aflure koden, så vil de heller ikke stjæle pung og hævekort. Derudover skal man være 

særligt opmærksom, hvis man bliver opsøgt af udenlandsktalende personer, som spørger efter 

vej, beder om hjælp eller lignende.   

 

Ser eller oplever du noget mistænkeligt opfordrer vi som altid til, at du kontakter politiet via tlf. 

114 eller via vores app ”Politi”.  


