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Ny på
posten som
ordförande
Som ny ordförande i förbundet vill jag först och främst tacka årsmötet för
förtroendet.
En kortare presentation av mig:
Jag jobbar i region Öst och är instruktör samt besiktningsman. Hundförare
inom polisen har jag varit sedan 2008. Att jag blev hundförare är ingen
slump då jag har haft hund sedan tonåren, så när jag sökte till polis var
målet inställt på att bli hundförare.
Erfarenhet från försvaret, väktarbranschen samt SBK har jag också samlat
på mig, så även om jag är ny ordförande finns det lite tankar och idéer om
hur vi ska driva föreningen framåt.
Ett jättestort tack till avgående ordförande Lars som innehaft posten i hela
18 år. Mycket har hänt under Lars tid, Narkotika SM har tillkommit bland
annat. Lars stannar kvar i styrelsen och hans erfarenhet och kunskap ska vi
ta tillvara på bästa sätt.
Ytterligare ett stort tack vill jag rikta till Stockholmspolisens tjänstehund
klubb som arrangerade ett förträffligt Sommar SM. Underbar slottsmiljö,
preussisk precision i tidsschemat och uteslutande glada miner från arran
görerna. Knivsta Brukshundklubb bidrog till den goda stämningen genom
hembakt fika och förtäring på tävlingsarenan samt ordnade med spåren.
Två representanter från norska polisen var på studiebesök under mäster
skapet, detta understryker bara hur viktigt det är med utbyte mellan både
nationer och inom landet. Våra tävlingar har blivit ett forum där vi möts
och utbyter erfarenheter. Vi konkurrerar och mäter våra hundars prestatio
ner i tävlingarna samtidigt som det även bedöms efter vår årliga prövning.
Man kan alltså både var med på mästerskapen för att vinna, men även för
att klara uppkörningen och träffa kamrater från hela landet, umgås och
få en trevlig helg. Dessutom kommer man hem till sin myndighet med
förhoppningsvis en godkänd hund och kan bidra vid uppkörningarna som
figurant eller i någon annan funktion.
Hundförarförbundets roll i dessa sammanhang är och kommer att vara
viktig. Därför hoppas jag att vi i styrelsen får era synpunkter på vad vi ska
jobba för i framtiden. Nästa styrelsemöte är planerat till vecka 45 så stöt på
oss genom mail eller telefon.




Johan Petersson

Ny Ordförande
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Mitt liv som hundförare

TIOÅRSJUBILEUM
Har ni tänkt på en sak? Ju längre en hund varit död och
begraven, ju bättre blir den i regel. I takt med att tiden
går och historierna berättas, gång efter gång, blir spåren
längre, sökslagen djupare och betten hårdare. Under årens
lopp har jag fått ta del av fantastiska och ibland helt otroliga berättelser från det verkliga polishundförarlivet. En del
har kanske hunnit bli mer dikt än verklighet, vad vet jag.
I alla fall så tänkte jag att det kunde vara en rolig idé
att dela med mig av de episoder som jag fått berättade för
mig. Tanken är att det här ska kunna bli ett återkommande inslag i Polishunden, under temat ”Gubbe på stubbe”,
eller för all del gumma också. Säkert har någon av er läsare en bra historia att berätta, om er själv eller någon kollega? Slå en signal, så kan vi hjälpas åt att ”snickra ihop”
något.
Så inledde Catarina Håkansson sin text i det som kommit att
bli en artikelserie med presentationer av flest ”gubbar”, men de
senaste åren även någon ”gumma”.
Genom åren har Catta intervjuat många hundförare och tagit
fina bilder som man kunnat läsa och se i tidningen och någon
enstaka gång har hundförare själva skrivit texten. Tanken var
även att ha med ett foto av hundföraren, sittandes på en stubbe,
som en direkt koppling till artikelnamnet och det tycker vi nog
har kunnat efterlevas om inte till 100% så näst intill.

Som illustration bidrog Robban Carlsson till en början med en
ritad bild av en stubbe, som ganska snart byttes den ut mot den
välkända polisen som sitter på en stubbe och som är i färg. År
2011 fylldes det på med en svart-vit illustration som användes
lite då och då.
I nummer 4-2014 publicerades sista artikeln där Catarina var
med och intervjuade hundförare och efter det märktes det att
det var mycket svårare att få material.
I både nummer 5-2014 och nummer 1-2015 blev det ett avbrott
i artikelserien och vi började grunna på om namnet kanske var
avskräckande för både yngre och kvinnliga kollegor och tog
därför beslutet att ändra på det välbekanta namnet ”Gubbe på
stubbe”. Även om man kunde använda sig av ”Gumma på stubbe”, klingade inte denna fras lika bra och efter lite spånande
kom vi fram till titeln ”Mitt liv som hundförare”. Kopplingen
till Lasse Hallströms välkända film ”Mitt liv som hund”, hoppas vi är tydlig.
I nummer 2-2015 kom således den första artikeln med samma innehåll, fast med ny rubrik.
Eftersom artikelserien pågått under så många år, kände vi att vi
var i behov av att ta fram en lista på vilka personer som varit
med genom åren och upptäckte samtidigt att det i år är 10 år
sedan det hela började. Vad passar inte bättre då än att göra en
bildpresentation av alla de hundförare som varit med hittills.
Är det någon som även vill läsa gamla artiklar finns ett arkiv
av tidigare nummer på Polishundens hemsida:
www.polishund.se
Vid detta laget har 47 hundförare presenterats, varav 45 gånger
har det varit manliga hundförare och således bara två gånger
kvinnliga. På sikt hoppas vi att denna statistik ska förändras till
det bättre.
Men nu gott folk, med dessa ord vill vi ha sagt att det är fritt
fram för er hundförare att själva anmäla intresse för att vara
med i denna populära artikelserie, så vi kan se fram emot tio
nya år av berättelser.
l Text: Redaktionen
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Årsmöte
Polishundförarförbundet
7 september 2017 i Rosersberg
Närvarande: 7 DELEGATER (en från varje region)
§1. Ordförande förklarar årsmötet öppnat.
§2. Till årsmötesordförande valdes Lars Lindgren.
§3. Till årsmötessekreterare valdes Mimmi Lindgren.
§4. Mötet godkände årsmötets behöriga utlysning.
§5. Årsmötet godkände dagordningen.
§6. Till att justera protokollet valdes Peter Nordgren, region
Väst och Fredrik Lindqvist, region Mitt.
§7. Delegaterna läste igenom årsberättelsen och godkände
denna.
§8. Föredragande Jens Gustafsson, revisionsberättelsen godkändes.

§12. Stadgeenliga val:
A/ Ordförande 1 år
B/ Sekreterare 2 år
C/ Ledamot 2 år
D/ Suppleant 2 år
Fylln.val Suppl. 1 år
E/ Revisorer 1 år
		
F/ Revisorsupp. 1 år
		
G/Valberedning
(valdes på 2 år)
		
		

Johan Petersson, region Öst
Mimmi Lindgren, region Öst
Peter Matthijs, region Väst
Johanna Christiansson, region Väst
Lars Lindgren, region Syd
Bengt Nyström, region Öst
Jens Gustafsson, region Öst
Mats Jönsson, region Syd
Johan Esbjörnsson, region Syd
Ulf Backman (sammankallande)
region Bergslagen
Peter Nordgren, region Väst
Peter Hallberg, region Syd

Repr. i NPHU 2 år
Lars Lindgren, region Syd
(utsedda av styrelsen) Magnus Söderberg, region Väst
§13. Inga motioner har inkommit till årsmötet.
§14. Ordförande avslutade årsmötet.

§9. Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för den tiden
revisionen omfattar.

		
		

Lars Lindgren
Region Syd

Mimmi Lindgren
Region Öst

		
		

Peter Nordgren
Region Väst

Fredrik Lindqvist
Region Mitt

§10. Den föreslagna budgeten godkändes.
§11. Medlemsavgiften blir oförändrad.
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Årsberättelse för
Polishundförarförbundet 2016–2017
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Lars Lindgren
Kenneth Eriksson
Magnus Söderberg
Mimmi Lindgren
Peter Matthijs
Thomas Gutenlöv
Johan Petersson

region Syd
Kriminalvården
region Väst
region Öst
region Syd
Sthlm/Kriminalv.
region Öst

Polisens hundförarförbund har under verksamhetsåret bestått
av ca 450 medlemmar, både aktiva och passiva.

Nordisk Polishundunion
I Nordisk Polishundunion har Sverige representerats av Lars
Lindgren samt Magnus Söderberg. NPHU har under verksamhetsåret haft 2 protokollförda möten.

Tidningen Polishunden
Redaktionen har gjort ett fullgott arbete med att göra tidningen
innehållsrik och läsvärd. Tidningen är till för medlemmarna
och är beroende av Era insända artiklar, så fortsätt att bidra
med era erfarenheter från vardagen. Redaktionen uppskattar
även om Ni tillåter (och kanske till och med tipsar om) att vi
kan använda Era inlägg på Facebook.

Lägerverksamhet
Polisens hundförarförbund har under verksamhetsåret genomfört 2 läger. Draghundlägret på Långberget samt skyddshundlägret i Karlsborg.

Årets Polishund 2016
Polisens hundförarförbund GRATULERAR Grym med förare
Per ”Pelle” Eriksson, Jönköping, region Öst, till utnämningen.

Tävlingar
• Sommar SM avgjordes i Falun med region Bergslagen som
arrangör.
• Vinter SM avgjordes i Östersund med region Nord som arrangör.
• Narkotika SM avgjordes i Åtvidaberg/Yxnerum med region
Öst som arrangör.
• Nordiskt mästerskap avgjordes i Brædstrup, Danmark.

Sommar SM
1253,00

550,75
201,50
?

Vinter SM
Lina:

Medlemmar

Skydd: 1. Johanna Christiansson, Entrés Quaax,
		 region Väst
2. Janne Borggren, Mallekrafts Gabbe,
		 Nationella polishundtjänsten
3. Fredrik Lindqvist, Blacknecks B`Adde,
		Stockholm

Spår: 1. Andrea Hardie, Chrijer Cruyffi,
		 region Väst
2. Helena Willsson, X-stream’s Affe,
		 region Väst
3. Mr X, Tyrannens Brandfarlige Butan,
		NOA

1. Simon Mainwaring, Jönköping, region Öst
2. Anders Eriksson, Södermanland, region Öst
3. Fredrik Axelsson Juul, Värmland,
		 region Bergslagen
Stafett: 1. Lag Lavin med Anne Hamrin, Ulf Dahlberg
		 och Maria Häggblom

25.16
28.40
28.57
43:58

Narkotika SM
1. Petter Fransson, Herman, region Väst
2. Simon Mainwaring, Ulvgaist Dumle, region Öst
3. Stefan Englund, Uruq-Hais Bacardi, Stockholm

443,50
392,50
386,00

Nordiskt Mästerskap
Lag:

1. Danmark
2. Norge
3. Sverige

Laget bestod av Johanna Christiansson, Janne Borggren samt
Fredrik Lindqvist i patrullhundklassen samt Petter Fransson
och Simon Mainwaring i narkotikahundklassen.
Med från Sverige var även domarna Johan Petersson, Peter
Matthijs och Kenneth Eriksson.
Lagledarna var Jerker Lawesson för patrullhundarna och Mimmi Lindgren för narkotikahundarna.

Avslutning
Styrelsen vill rikta ett speciellt tack till alla som ställt upp för
vår verksamhet det gångna året. Detta visar att Ni har ett stort
engagemang och stort hjärta för hundverksamheten. Trots alla
motgångar och delvis hängande huvud som den nya organisationen förorsakat. Nu blickar vi framåt och håller lika hög nivå
det kommande verksamhetsåret. Åter igen Tack.
Lars Lindgren		
Ordförande		

Kenneth Eriksson
Vice Ordförande

Magnus Söderberg		
Kassör		

Mimmi Lindgren
Sekreterare

Peter Matthijs
Ledamot

Thomas Gutenlöv
Suppleant

1230,75
1212,50

Johan Petersson
Suppleant
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Summering från arrangörerna av

Sommar SM 2017
Polishund SM 2017 är över. Det ligger bakom oss. En känsla
av lättnad men samtidigt tomhet har dragit in. Det är kanske inte så konstigt att det känns tomt. När jag går igenom mina mail
som har polishund SM i ämnesraden så ser jag att det första är
daterat i maj 2016. Det är mer än ett år sedan. Så länge har detta arrangemang tagit upp mer eller mindre stora delar av våra
vakna timmar. I tankar och i handling.
För när man arrangerar en så pass stor tävlings som detta är
så kräver det mycket. Det kräver mycket tid och engagemang
av arrangerande tjänstehundklubb men även respektive och
familjer får betala med sin tid. Hur många kvällar under året
har inte barnen kommit och dragit i min tröja på kvällen för att
få min uppmärksamhet men mötts av svaret att jag inte har tid?
Har det varit värt det? Så här i efterhand är svaret självklart
ja. Vi är väldigt stolta över vad vi lyckades åstadkomma och
vi hoppas både besökare, tävlande och funktionärer delar vår
åsikt att det blev ett väldigt bra SM 2017.
Tävlingsplats för årets SM var Rosersbergs Slott som ligger
ett stenkast från Stockholm hundenhets dressyrplats.

Dag 1
Torsdagen inledde tävlingen i vanlig ordning
med en marsch samt invigningstal. När tävlingen
arrangeras i vår huvudstad
så var det för oss självklart
att lägga invigningen i
centrala Stockholm. De
tävlande transporterades
således bussvis in till City
för att sedan marschera
från Gustav Adolfs torg
till Stortorget. Som talare
under invigningen var det
biträdande regionpolischef
Pia Sjunnegård samt polisförbundets ordförande Lars Lindgren som öppnade tävlingen. Det hela avlöpte väl även om
inresan blev lite nervkittlande då en lastbil lyckats välta under
morgontimmarna och därmed slå ut trafiken i stora delar av
Stockholm.
Väl tillbaka på tävlingsplatsen genomfördes lydnadens första
moment platsliggning i Slottsparken för att sedan följas av en
trevlig kamratafton på Tre Rosor.

och bege sig ut i skogen. Vi hade valt ut en trevlig bana i närheten av tävlingsområdet. Alla tävlande hade i år vid lottning
fått fasta starttider för alla tävlingsmoment eftersom vi ville
undvika så långa väntetider för de tävlande. Det verkade vara
uppskattat av de flesta och till räddningssöket behövde de inte
bege sig förrän strax innan det var deras tur. Dagen gick snabbt
och med blandat resultat för ekipagen.
På tävlingsplatsen gick lydnaden för skyddshundarna. Det
regnoväder som vi befarat uteblev och hela tävlingen gick av
stapeln utan att så mycket vatten kom ovanifrån. Dock var temat för tävlingen vatten då tävlingsplatsen låg i nära anslutning
till Mälaren. Under lydnaden samt skyddet har man de senaste
åren lagt till ett miljömoment. I lydnaden innebar detta för
årets tävlande att de skulle under fritt följ plocka upp en vattenpistol, samt skjuta med denna framför sig en av tävlingsledaren
bestämd sträcka. Detta avlöpte väl för alla ekipage utan någon
större svårighet.

Dag 2
På fredagen ringde min väckarklocka klockan 04:30 och tanken hann väl flyga igenom huvudet om man är riktigt klok.
Sedan var det bara att fylla kaffetermosarna, möta upp det gäng
som skulle hjälpa mig med räddningssöket för skyddshundarna
11
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Spårhundarna hade under fredagen sin platsundersökning.
Även platsen för detta var förlagt till slottsområdet intill Mälaren. Många tävlande uttryckte glädje över ett sökområde som
var varierat och som bjöd in till ett taktiskt upplägg. Stefan
Englund och sökhunden Ture som till vardags precis börjat
jobba som sökhund i Stockholm stod för gruppens bästa resultat i momentet. Även en grupp av skyddshundarna klarade av
sin platsundersökning under fredagen. Resultatet blev allt från
inget föremål till de som snabbt påvisade alla de utlagda.
På fredagskvällen genomfördes årsmötet för Polishundförarförbundet. Ny ordförande efter Lars Lindgren blev Johan
Petersson.

de planerat tiden för spåren baserat på solens uppgång som i
sin tur bestämmer när vildsvinen går undan och spårläggaren
därefter kan börja gå ut sitt spår. Då vet man att man kan vara
lugn.
På lördagskvällen var det Rosersbergs slott som inhyste oss
för banketten. Under den trevliga trerättersmiddagen fick vi
besök av Kalle Zackari Wahlström som på sitt underhållande
sätt berättade och inspirerade oss till träning av oss själva och
lockade till många skratt. Den inbokade DJ:n som underhöll
oss efter middagen lät meddela att de sista tappra lämnade
dansgolvet vid 00.30. Starkt jobbat med tanke på att tävlingarna startade tidigt dagen efter.

Dag 3

Dag 4

På lördagen var det dags för platsundersökning för kvarvarande
grupp av skyddshundarna, spår för alla skyddshundar och räddningssök för de skyddshundar som inte gjorde det momentet
under fredagen. Under denna tävling var spåren ett moment
som hade krävt väldigt mycket tid av oss i arrangörsgruppen.
Det var därför med glädje och lättnad när Knivsta Brukshundklubb åtog sig att ta hand om spåren. Och när det visar sig att

Så kom då söndagen när allt skulle avgöras. Vi hade under hela
planeringsarbetet strävat efter att få en levande tävlingsplats.
Flera utställare var på plats under hela tävlingen och på söndagen fick vi besök av räddningstjänsten, djurskyddspolisen
och flera andra.
Spårhundarna gick ut sina spår på förmiddagen och efter att
poängen räknats samman stod det klart att Charlie Hedberg
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med hunden Hugin stod som segrare i spårhundsklassen 2017.
Mycket bra jobbat av Charlie som är ny hundförare och bara
varit i tjänst med Hugin en kort tid. Att han sedan är i mitt eget
turlag gör ju att jag kan vara extra stolt.
Skyddet då. Det moment som varje år lockar mest publik.
Och det med all rätt. Det är väldigt underhållande och spännande att se på. Vid planeringen av årets tävling gick det åt
åtskilliga timmar att titta på olika Youtube-klipp för att hitta inspiration till miljömomentet. Till slut kom vi fram till vårt vattentema och momentet tog sin form. Skyddsmomenten började
i vanlig ordning med att ekipaget genomförde sina moment på
tävlingsplan. Jonas Wallén som var figurant i de moment där
hunden skulle bita sa glatt efteråt att han gärna tuggar gräs om
det beror på rejäla angrepp. Och grästuggande blev det.
Efter ”planskyddet” transporterades ekipaget ned till vattnet
där en figurant väntade vid Mälarens kant. Innan hundföraren
fick lov att skicka sin hund för ett fasttagande hann figuranten
ta sig en bra bit ut i vattnet. Hundarna visade olika sätt att ta
sig ut till figuranten och även olika beteenden när det var dags
att komma tillbaka till land. Det var nog en och annan hundförare som fick bada också. Den badande figuranten för dagen,
Robert Bengtsson, visade på stor kamplust då han fick stå åtskilliga timmar i det inte alltför varma vattnet.
När alla hundar genomfört sitt skydd stod det klart att den
förhandstippade vinnaren faktiskt tagit hem det. Glenn Andersson och Mallekrafts Ice vann skyddsklassen för polishundar
2017.
Vi i arrangörsgruppen vill tacka alla kollegor som bidragit
med tid, engagemang, fantastiska bakverk och mycket med.
Vi vill tacka polisens volontärer som genom sitt glada engagemang var en stor del av att tävlingen flöt på så bra. Vi vill tacka

domaren och funktionärer som alla bidragit till denna tävling.
Vi vill självklart tacka alla våra sponsorer eftersom det aldrig
blivit en tävling utan er! Sist men inte minst, publik och besökare, utan er vore denna tävling ingenting.
Tack för i år!
l Text: Arrangörsgruppen genom Emma Hederstam
l Foto: Lars-Göran Eriksson, Agneta Dahm
och Magnus Söderberg
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Vinnarna Skyddshundsgruppen

Foto: Magnus Söderberg

Peter Nordgren, andra plats, segrare Glenn Andersson och Martin Ericson, tredje plats.

Plac

14

Nr Namn

Förening

Hund

Lydnad

Spår

Räddn.sök

Skydd

Platsunders.

Totalt

Glenn Andersson

Syd, nr 4

Mallekrafts Ice

230,75

300

279,00

271,00

165

1245,75

1

3

2

10

Peter Nordgren

Väst, nr 21

Barvatorps Buddah Jr

249,25

330

134,50

337,50

157

1208,25

3

5

Martin Ericson

Väst, nr 11

Kustmarkens Zcooter

207,50

270

269,00

324,25

114

1184,75

4

12

Fredrik Lindqvist

Mitt, nr 23

Blacknecks B'Adde

256,50

210

208,75

342,75

146

1164,00

5

4

Jakob Hydén

Stockholm, nr 10

Imsedrifts Vilde

174,00

270

263,00

293,50

146

1146,50

6

16

Magnus Wikström

Stockholm, nr 27

Ingvar du Pastholau

241,25

240

250,50

309,00

94

1134,75

7

6

Johanna Christansson

Väst, nr 12

Entrés Quax

207,25

210

262,50

288,25

163

1131,00

8

9

Jan Borggren

Syd, nr 20

Mallekrafts Gabbe

162,25

270

187,25

281,25

195

1095,75

9

7

Andreas Bagoly

Stockholm, nr 13

Krokasmedens Uno

163,50

270

202,25

293,50

96

1025,25

10

15

Johan Hansson

Väst, nr 26

”Tass” ABC Drifts Exor

156,25

300

167,00

269,25

90

982,50

11

14

Maria Mörtberg

Nord, nr 25

Jozz av Centaurus

242,75

270

157,25

221,25

88

979,25

12

2

Petter Fransson

Väst, nr 3

Herman von den Sendequellen

217,00

330

205,75

109,00

82

943,75

13

1

Hannah Bergelin

Väst, nr 2

Arnold

226,75

300

0

246,25

105

878,00

14

8

Sandra Groth

Syd, nr 14

Tarriqs Devil

48,00

300

135,25

216,50

103

802,75

15

13

Peter Hallberg

Syd, nr 24

Chip

226,00

0

162,00

236,00

109

733,00

Polishunden 4-2017 | Polishund SM 2017

Vinnarna Spårhundsgruppen

Foto: Magnus Söderberg

Camilla Jönsson, andra plats, segrare Charlie Hedberg och Maria Engström, tredje plats.

Placering

Nr Namn

Förening

Hund

Lydnad

Spår

Saksök

Totalt

1

47

Charlie Hedberg

Stockholm

Enduros Hugin

234,75

300,00

104

638,75

2

45

Camilla Jönsson

Väst

Gråmanns Nos Rio

180,50

290,00

166

363,50

3

44

Maria Engström

Öst

Andreelunds Annie

160,50

317,50

70

548,00

4

36

Patrik Nordström

Syd

Molars Vertz

177,75

261,25

96,50

535,50

5

37

Bengt Ljunglöf

Stockholm

Sigge

208,00

220,00

102,50

530,50

6

42

Andrea Hardie

Väst

Chrijer Cruyffi

160,75

215,00

13500

510,75

7

43

Paulina Lindholm

Väst

Rixdivans Amigo

141,50

220.00

97,00

458,50

8

39

Mimmi Lindgren

Öst

Foggens Qvick

170,25

165,00

102,50

437,75

9

38

Stina Nilsson

Stockholm

Truxelis Bandit

147,25

205,00

13,50

365,75

10

40

Fredrik Andreasson

Stockholm

Daneskjolds Fiona

230,50

0

115,50

346,00

11

46

Stefan Englund

Stockholm

Barvatorps Tyrann

173,25

0

172,50

345,75

12

41

Ylva Lindström

Stockholm

Trends Hyss

205,75

0

113

318,75
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Sommar SM från en domares synvinkel
Hur är det att byta sida och avstå från att tävla och istället ikläda sig rollen som domare?
Jag har varit provledare och domare sedan några år tillbaka
men hitintills alltid valt att tävla. Så i år när jag såg att anmälningarna rullade in och det blev fullt i startfältet valde jag att
döma. Ett fantastiskt roligt sätt att få vara med utan att tävla.

För att känna sig bekväm med de betyg man delar ut, gäller
det att läsa på reglerna noggrant i god tid innan tävlingarna.
Reglerna grundar sig på vår prövningsordning men det tillkommer en del fasta betyg och andra regler vilket gör att det går att
tävla och det blir bedömningsbart.
När jag gick min civila utbildning till domare, var de tydliga
med hur viktigt det är med klädseln och hur man uppträder.
Klädseln är ju given på polis SM så den punkten checkade jag
av snabbt. Hur jag uppträdde är upp till er som var på plats och
bedöma.

Invigning utan hund
Så när det var tid för paraden in till invigningen kändes det faktisk tomt att stå där utan hund. Vad man än tycker om paraden
och att gå med hundarna i grupp så är det väldigt pampigt och
man känner en stor stolthet över att vara hundförare. Jag var
lika stolt som vanligt men den där spänningen som man känner
inför tävlingen uteblev.

Brottsplats – skyddshundsgruppen – dag 1
Mitt första uppdrag var att döma brottsplats tillsammans med
Magnus, detta för hundarna i skyddshundsgruppen. Johan Autere
som var tävlingsledare, hade lagt upp brottsplatsrutan som var
16
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vackert belägen nere vid vattnet. En till synes ganska enkel ruta
vilket visade sig vara helt fel. Vinden var inte heller till någon
större hjälp så det blev blandade resultat.
När man bedömer brottsplatsen är det ganska lugnt, man har
tid att tänka efter och samtala med meddomaren innan man ger
sitt betyg.
Hundsporten är ju en bedömningssport vilket gör att vissa betyg kommer att skilja sig åt. Det gäller dock att hålla sig inom
rimliga gränser. Vid en civil uppdömning får man bara skilja sig
från referensdomarens betyg med en marginal på 1,5 poäng.
Tävlingsledaren Johan hade full kontroll på upplägget och de
tävlande kom som på beställning enligt utsatt tid. Vi blev även
servade kaffe och fikabröd vilket gör att humöret håller sig
över en lång dag med många hundar att bedöma. Hur som så
hade jag en bra känsla efter första dagen.

Brottsplats – skyddshundsgruppen – dag 2
Dag nummer två var det upp med tuppen, brottsplats för de
skyddshundarna som hade haft räddningssök dagen innan. Första start satt till 08.00 innan dess hann vi med en mycket god
frukost på slottet. Rutan vallades och föremålen lades ut på
samma ställen som dagen innan.
Ibland har det varit diskussioner bland tävlande om att det
inte skulle vara rättvist med olika tävlingsdagar när det gäller
samma moment. Det fanns inga skillnader mellan de två grupperna vi bedömde i år kan vi konstatera.

Något som var slående var att de förarna med god dirigering
på sina hundar tog fler föremål än de förarna som lät hundarna
leta mer fritt.

Lydnad – spårhundsgruppen
Eftermiddagen skulle vi döma lydnaden för hundarna i spårhundsgruppen. Här gäller det att fatta snabbare beslut och
man har ingen att diskutera med då man står på varsin sida av
planen. Betygen kommer att skilja sig mer åt, detta beror mer
på att man ser och hör olika saker beroende på vart ekipaget
befinner sig på planen. Det räcker med att man tar bort blicken
för att lämna en kommentar till skrivaren så kan man missat en
händelse som skulle renderat betygsneddrag. I slutänden är det
ju snittbetyget av båda domarnas betyg som blir det som räknas vilket gör systemet så rättvist det kan bli. Madde som var
tävlingsledare gjorde ett mycket bra jobb, hon var tydlig och
såg ifall någon var nervös och inte hörde instruktionerna. En
tydlig tävlingsledare underlättar enormt för domarna.
Sista dagen skyddsarbete från morgon till prisutdelning.
Tycker man att det går fort i lydnaden så är skyddsarbetet det
som är svårast, att uppfatta en korgstöt eller om det är en miss
avgörs inom ett ögonblick. En bra bakgrund för att bli en bra
skyddsdomare är att man har varit mycket figurant och att man
har tävlat själv. Har man det så vet man vad man ska titta efter
och när man ska fokusera. Vi domare kommer aldrig att kunna
vara helt exakta men förhoppningsvis har vi inte missat allt för

17
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mycket. Även här var vi servade med tävlingsledaren Katarina
som såg till att hålla ihop tidsschema och styra upp nervösa
tävlande på plan med ordning och tydlighet.
Som domare finns det inget roligare än att få hissa 10:an,
höra Harrys glada tillrop i högtalaren samt höra publikens applåder. Det var många fina ekipage vi fick döma under SM;et
men hur gärna man än vill alla ska få känna sig som segrare
så är det bara en som vinner. Tänk på att alla ni som deltog så
har ni fantastiska hundar som ni har tränat väl och ni gör större
skillnad ute i verkligheten än på tävlingsbanan. Tävlingen är ju
liksom ett sätt att mäta våra prestationer vilket ingen försvunnen någonsin frågar efter då de blir funna.
Tävlingar sporrar oss att träna mer och bli bättre, hitta nya
träningsmetoder och träffa kamrater och utbyta erfarenheter.

l Text: Domare Johan Petersson
l Foto: Lars-Göran Eriksson, Agneta Dahm
och Magnus Söderberg
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Summering av årets räddningssök
Jag hade förmånen att få döma räddningssöket, tillsammans
med Peter Matthijs, vid sommar-SM 2017 i Stockholm. Peter och jag har dömt räddningssöket ihop ett antal år och sett
många bra och några mindre bra sök. Generellt har motivation
och uthållighet varit det som skiljt bra och mindre bra sök även
om det givetvis har funnits andra faktorer.
Sökarbetet genomfördes i år under två dagar. Ibland kan vindförhållandena spela in på hur hunden lyckas få upp vittringen.
Därför valde vi att inte lägga varken figurant eller föremål
alltför tidigt in i rutan eller i direkta slutet av densamma. I år
spelade det dock inte så stor roll för vinden var lika dålig båda
dagarna, näst intill noll. Regn eller inte kan också spela in och
det var lovat regn på väderutsikterna. Regnet uteblev dock båda
dagarna vilket vi domare, och säkert alla andra också, var glada för.
I år var båda figuranterna placerade relativt tidigt i rutan och
föremålet ganska sent. Det gjorde att det blev ganska långt

uppehåll mellan figurant 2 och föremålet vilket, som av en
händelse, ställde krav på både uthållighet och motivation.
Dessutom kom det en högerkurva på mitten som ställde krav
på förarens förmåga att disponera rutan. Kortfattat kan man
säga att de mer ”rutinerade” fick med sig vänstersidan i kurvan
medans de mer orutinerade tappade en relativt stor tårtbit på
vänstersidan.
Det som dock var ytterst glädjande var att varken hundar eller förare tappade tålamodet och att såväl motivationen som
uthålligheten generellt var av hög kvalité. Även om både sökmetodik som antalet träff påverkade sökbetygen så fick vi se
många bra sök och dessutom några riktigt bra, ingen nämnd
eller glömd.
Slutligen: tack alla funktionärer och tävlande för två jättefina
dagar.
l Text: Lars Lindgren, domare räddningssök
l Foto: Agneta Dahm
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Gunnar Sköld, som satt i publiken, vann Polishund
SM Spårhundsgruppen 1975 med hunden Vambo.

21
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STEFAN ”SKUGGAN” LÖNNVIK
– numera glad pensionär
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Den första januari i år gick vår kollega Skuggan hem på
långsemester. Han hade då arbetat som polis sedan 1979 och
som hundförare i Sörmland och i Östergötland sedan hundförarutbildningen i Sollefteå 1984. Skuggan hade växt upp
med schäferhundar i familjen. Morfar var polis och brodern
Kenneth ”Lönna” Lönnvik var polis och tillika hundförare i
Norrköping.
Skuggans första tid som hundförare kantades av hundbyten.
Men slutligen, efter att ha provat fem olika hundar, hittade han
på våren 1985 schäfern Zeer från en privat uppfödning. Skuggan placerades i Sörmland i Nyköping där han arbetade fram
till 2003 då han flyttade till Östergötland och Linköping.
Ett speciellt hundjobb som Skuggan mindes relaterade till en
stor artikel i Nyköpings tidning. Det var en fredagskväll och
Skuggan och Bengt ”Nypan” Nyström arbetade tillsammans.
De åkte ut till ett industriområde utanför Nyköping för att rasta
av sina hundar och gick åt var sitt håll. Skuggan mindes hur
han hade gått över en större gräsyta invid en bäck. Skuggan
hade släppt Zeer lös och plötsligt började hunden att skälla
som en tok. Skuggan som inte riktigt såg vad Zeer höll på med
i mörkret försökte kalla in honom, men hunden vägrade komma. Skuggan hörde då att hunden lät arg och sprang fram för
att se vad som stod på. När Skuggan kom fram fick han se hur
Zeer stod och skällde på en berusad man som låg och kravlade
i bäcken, oförmögen att ta sig upp. Efter att ha ropat till sig
Nypan som kom springandes med en spårlina, lyckades de dra

upp mannen ur bäcken. Mannen berättade att han hade varit ute
på krogen och att han skulle ta en genväg hem. Mannen hade
då ramlat och blivit liggandes i bäcken. Hade inte Zeer hittat
mannen skulle han garanterat ha drunknat.
Sin första malinois skaffade Skuggan 1998, Lei-Anns Sune
”Grippe”. Mallen var inte alls vanlig hos polisen på den här
tiden. Tyvärr fick Grippe cancer redan vid 5,5 års ålder men
Skuggan var för alltid fäst vid rasen. Med Grippe tävlade
Skuggan två civila SM i skydd samt ett antal polishund-SM.
År 1998 utbildade sig Skuggan till instruktör och som detta var
han verksam ända fram till sin pension. Han blev som en ikon
på hundenheten och gick oftast och pysslade och fixade på
vår hundträningsplats Viggebyholm. När det gällde hundanskaffning var Skuggan ovärderlig då han hade många kontakter
med både civilt hundfolk och hundförare över hela Sverige.
Sin vana trogen kom han även och stöttade och hejade på Östergötlands ekipage under SM i Rosersberg, Stockholm. Som
nybliven pensionär har Skuggan köpt sig en husbil. Med den
reser han nu runt i regionen och tränar hundar. När han inte är
hemma och är stalldräng åt familjens två hästar vill säga.
Ha nu en skön och lång semester önskar alla dina gamla kollegor. Det är du värd.
l Text: Mimmi Lindgren
l Foto: J. Wikman

Vad vill ni läsa om i tidningen?
Har ni en kollega, på två eller fyra ben, som ni tycker behöver uppmärksammas? Är det någon som
ska gå i pension, har ni någon ny kollega på jobbet, någon hund som klarat L-test, rekommendera något läger ni deltagit i eller bara berätta om en helt vanlig arbetsdag på just er avdelning?
Det finns egentligen ganska många tillfällen som man kanske vill berätta om och som kunde vara av
intresse för era tvåbenta kollegor att läsa om i tidningen.
Tveka inte, utan hör av er till någon i styrelsen om ni kan tänka er att komma med ett bidrag.
Text skriven i Word och en eller några högupplösta bilder är allt som behövs.
Kontaktuppgifter finns på sista sidan i tidningen.

Styrelsen för Polishundförarförbundet
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Skyddsläger i Karlsborg 2017
Det finns nog många som har synpunkter på sommaren 2017, vi som var i
Karlsborg den 20–23 augusti fick dock
uppleva den! Vi bjöds på sol, värme,
samvaro och trevliga aktiviteter i form
av skydd med väldigt uppskattade
instruktörer/figuranter! I år var det
Magnus Söderberg och Fredrik "Linkan" Lindqvist som stod för ett eminent
arrangemang. Kindergarten och De rutinerade Magnus och Linkan fick varsin
grupp med 3–4 deltagare i varje. Magnus
fick ta sig an "kindergarten", där alla
hundar var gröngölingar i olika utsträckning. Och i Linkan's grupp hamnade
dom mer rutinerade, med en långväga
gäst från vårt grannland i väst, Sigvald
med sin Pluto. Om det var valfritt för
Magnus att ta sig an rookisarna eller ej
råder det fortfarande oklarheter kring.

Munkorgsarbete
Målet med lägret var nog olika för oss
alla. Någon finslipade inför tävling, någon påbörjade inlärning av nytt moment,
någon ville köra tillämpade moment och
någon hade en längtan efter att lyckas
ta sig in på planen (på ett någorlun24
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da) smärtfritt sätt. Genomgående för i
princip samtliga ekipage var dock att
fokus låg på munkorgsarbetet och då
i synnerhet fasttagandet. Magnus och
Linkan anpassade övningarna väl utifrån
ekipagens status och framstegen lät inte
vänta på sig. Extra tydligt blev detta för
gröngölingarna.

Inhoppsträning
Eftersom det tyvärr blev en del avhopp i
sista stund blev deltagarantalet begränsat. Men inget ont som inte har något
gott med sig. För oss som deltog blev
det desto mer tid till träning och det
fanns möjlighet att gå in på detaljer. Det
var flera som körde olika varianter av
inhoppsträning. Men ingen så mycket
som en av gröngölingarna, FM Lando.
Lando hade milt uttryckt problem med
inhoppet, så vi tittade på olika sätt att
få honom att göra ett bättre avstamp.
Med en presenning framför figuranten
var tanken att han skulle göra ett hopp
innan bett, men han såg det mer som ett
miljöprov och sprang rakt igenom pressningen (flera gånger om). Vilket gjorde
att övriga kursdeltagare låg och kved av
skratt på appelplanen. När taktiken byttes till att figuranten presenterade ärmen
högt, med några initiala missar, så kom
också framstegen och Lando fick tillslut
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visa att även han kunde lyfta från marknivå. I gruppen med de mer etablerade
ekipagen kunde vi se mer av fart och
fläkt än kraschar.

skyddsarbete hundarna fick, desto större
blev behovet av att "hämta hem" de fyrbenta med dessa inslag. I synnerhet för
rookisarna.

Grupplydnad och platsliggning

Vi tror oss tala för oss alla när vi säger
att lägret var lyckat. Alla fick nog med
sig något hem och det gällde inte bara
skyddsdressyr. Både kommunikation och

Skyddsarbetet växlades av under dagarna med grupplydnad och platsliggning.
Och det var tydligt för många att ju mer

26

agility har det fokuserats på, så i framtiden ska hundarna förhoppningsvis både
kunna hoppa, bita, släppa och förstå sig
på oss!
l Text: Anna, Karin och
Sandra - region Mitt
l Foto: Anna Gustavsson,
Sandra Bylund och
Magnus Söderberg
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Välkomna till

Draghundsläger
på Långberget
14–19 januari 2018
Polisens Hundförarförbund, Hannah , Elin och Johanna
hälsar er varmt välkomna till draghundslägret på Långbergets Sporthotell vecka 3.
Ankomstdag söndag den 14 januari bjuds det på middag på hotellet. Sen kör vi minst två träningspass per
dag fram till den 19 jan. Elin är huvudansvarig för hundkörningen.
Anmälan: Group Wise till Johanna Christiansson
senast 31 december.
Bra att ha med sig:
• Skidor, pjäxor, stavar, valla m.m
• Bälte med lina
• Dragsele till hunden
• Hund

Alla k
vara m an
oavse ed,
tt nivå
!

Skidutrustning går att hyra på Långbergets sporthotell.
Priset kommer bero på hur många som anmäler sig.
Vi hoppas på fina krispiga dagar med härliga hundar
och svett i spåren.
VÄLKOMNA!
Hannah Bergelin Elin Jansson Johanna Christiansson

Inbjudan till
VINTER SM 2018
Västernorrlands Hundförarförening hälsar er välkomna
till Vinter SM för polishundar på Södra Bergets skidanläggning i Sundsvall 28 februari–2 mars 2018.
Program
28 feb samling – provåkning av banor – hundförar
förbundets informationsmöte
1 mars 10 km linkörning – Bankett
2 mars stafetter 3 x 5km
Anmälan: Görs till Elin Jansson på:
elin-m.jansson@polisen.se
Anmälan skall innehålla namn, mailadress, telefonnummer och tjänstehundklubb på förare samt namn och ras
på hunden.
Sista anmälningsdag 21/1 2018
Avgift: 200 kronor/deltagare.
Boende: Det kommer att finnas flera alternativ till boende och mer information om detta samt kostnader
kommer senare.
Bankett: Banketten kommer att äga rum på Hotell Södra Berget på kvällen den 1 mars. Banketten kommer att
kosta 300 kr/person.
VÄLKOMNA!
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Instruktörskurs i Karlsborg våren 2017

28

I början av februari hälsade utbildningsansvarig Janne
Borggren oss 18 stycken instruktörskurselever välkomna till
Karlsborg.
Rekordmånga! Såhär många hade det aldrig tidigare
varit som samtidigt utbildades på en instruktörskurs. Eftersom vi var så många varvades vår kurs med grundkursen.
Från februari till maj skulle vi under sammanlagt nio
veckor utbildas till blivande instruktörer och provledare.

legor, från Kalix i norr till Malmö i söder, bidrog till ett roligt
socialt umgänge i och utanför lektionssalen.

Vissa farhågor besannades; problemet med att få till bra övningsupplägg när man är så stor grupp som skall vara med och
titta, svårare att få fram och ta del av allas åsikter och tankar, få
instruktörer till så stort antal elever. Men det blev också stora
plus med att vara så många; fördelen i att få ta del av erfarenheter och kunskap från alla engagerade och duktiga kollegor
från hela landet. Förmånen att få lära känna så många nya kol-

Vad det gäller den sociala delen kom vi ganska snabbt fram
till upplägget att onsdagskvällarna inleddes med gemensam
middag. Ansvarig för detta blev Christer Lindwall, vår egen
matmaestro!

Min önskan inför framtiden hade varit att man skulle bygga på
utbildningen/omforma den så att det för patrullhundsinstruktörer skulle kunna innehålla mer av någon vald del, exempelvis
skydd och göra ett större block specialsök för oss som kommer
jobba främst som sökhundsinstruktörer.

Inlärning, provledare och specialsök
Block ett var uppdelat i tre veckor och inleddes av Glenn
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Andersson med inlärningsteori och instruktörsrollen, följt av
vecka två då vi behandlade provledarrollen tillsammans med
Magnus Söderberg och Richard Hedling. Under den första
veckan med Glenn fick alla var sin ”nonsensövning”. Olika typer av övningar som vi skulle skriva en utbildningsplan för och
lära våra hundar, för att senare visa upp under block tre.
Vecka tre avslutades blocket med specialsök, lett av Fredrik
Bergström och Petter Fransson.

Mårtensson Holmberg. Det var också nu det skulle visas upp vilka som hade löst sina nonsensövningar och inte. Med lite varierande resultat presenterades flotta övningar där hundar klättrade
upp på ryggen på sina förare, satte sig på stolar, backade, rullade
runt – ja nästan i klass för vilken cirkusuppvisning som helst.
Nu började jag inse att nästa gång vi åker upp till Karlsborg
igen är det för sista blocket sen är det slut.

Räddningssök och spår

Det sista blocket inleddes med brottsplatsundersökning lett av
Hans Norberg och Jenni Ed. En vecka som blandades med teori och mycket praktiska övningar.
Denna vecka var det dags för mexikanskt onsdagstema med
tacos, så till middagsbordet kom både gringos och signoritas.

Med många tankar snurrandes i huvudet fick vi nu åka hem
och ta ”paus” i två veckor. Men innan jag visste ordet av satt
jag åter i bilen upp mot Karlsborg. Det var dags för block två
där vi skulle fokusera på räddningssök och spår. Veckan med
räddningssök leddes av Patrik Malmberg och Ronny Holmberg. Efter ganska mycket tid i lektionssalen och på apellplanen blev det skönt att bryta av med lite tid i skogen. Veckan
efter var det dags för spår med Ulf Backman och Jens Lagerqvist. Vädret var lite varierat så det lades spår i allt från regn
och blåst på tvären till sol och mörker.
Det var under denna vecka som vår första ”tema-onsdag”
föddes, 80-tals tema på pubkvällen! Det blev många goda och
igenkännande skratt när den ena tidsenliga och färglada kreationen efter den andra uppenbarade sig den kvällen.

Lokaliseringssök och Skydd
Efter ytterligare ett par veckor på hemmaplan samlades vi för
block tre som inleddes med lokaliseringssök tillsammans med
Johan Petersson följt av skydd med Glenn Andersson och Peter

Brottsplatsundersökning och avslutning

Sista veckan hade lite blandat innehåll. Vi ägnade ytterligare lite tid åt provledarrollen, utförde en uppvisning nere på NPHT,
kursutvärdering och så småningom avslutning.
Vi anordnade själva en trerätters avslutningsmiddag på förläggningen där alla var med och bidrog till en mycket lyckad
och trevlig kväll.
På fredagen stod vi där med våra diplom, vart tog tiden vägen?
Det som från början kändes som oceaner av tid hade bara svischat förbi!
Ett stort tack till alla instruktörer och deltagare som gjorde
detta till nio intressanta och roliga veckor!
l Text: Anna Jerkvall, region Väst
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K9 Biathlon, Norrbottens flygflottilj F 21
Den 2:a september genomfördes K9
Biathlon i terrängen omkring F21's övningsområde. Årets tävling genomfördes
av Svenska Brukshundklubben i samarbete med Försvarsmakten. Tävlingsformen är en terränglöpning med hund där
det ingår naturliga och tillverkade hinder
samt skytte. En av eldsjälarna kring detta
arrangemang är Johan Lindahl. Han beskriver sig själv som föreningsmänniska
och visionär och är anställd inom Försvarsmakten, med nuvarande placering
på F 21 i Luleå. I samband med årets tävling högg jag tag i Johan och bad honom
svara på några frågor om arrangemanget
och hans visioner för framtiden.
Vad är K9 Biathlon och hur fick ni
idén att arrangera den i Luleå?
Tävlingen har en tydlig tjänstegren där
flera länder i sydeuropa har landslag i
sporten. Här finns även två olika klasser
för att passa flera olika typer av tjänstehundar i form av en bitande klass och en
icke bitande klass. Den senare framförallt till preparatsökande hundar.
Idén till tävlingen vi har kört, uppe i norr
de senaste åren, kommer från att några

Johan Lindahl.
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Foto: privat
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av mina kollegor inom Försvarsmakten
var och tävlade under några år i södra
Europa och vi ville skapa en målbild för
våra värnpliktiga hundförare kopplat till
samarbete, följsamhet, kondition, styrka
och förmåga att klara olika typer av miljöer tillsammans. Detta var i början av
2000-talet. Sedan dess har denna tävling,
vad jag vet, legat nere. För några år sedan tog jag upp tråden igen när vi inom
Svenska Brukshundklubben jobbade mot
ett mål om att hitta aktiviteter "mitt i
hundlivet" för att attrahera fler medlemmar och utveckla vår verksamhet.
Nu har vi kört tävlingen tre år och
varje år har vi tagit tävlingen till nya
nivåer. Första året körde vi mest på prov
för att lära oss. Vi hade dryga 30 st ekipage och lärde oss mycket. Ifjol hade
vi tänkt ett tak på 50 st ekipage men
trycket var så hårt så vi slutade på 67 st
anmälda. I år var målet 100 st anmälda
ekipage vilket vi nådde. Tyvärr fick vi i
år många som inte kom till start vilket
kändes tråkigt då vi gärna hade velat
att alla som kunde hade möjligheten att
uppleva det vi försöker uppnå, en riktig
utmaning tillsammans med sin bästa vän
hunden.
Vilka ekipage väljer att ställa upp?
Ser man på deltagarna över lag finns det
alla typer av ekipage. Vi hade tvåbenta
tävlande med klar tjänstehundsanknytning som från Försvarsmakten och
Polisen men även elitmotionärer och
draghundsfolk. De flesta tillhörde nog
kategorin motionärer. Oftast de som söker ett mål med sin träning men även de
som väljer att göra en stor omställning
i sitt liv och genom tävlingen sätta ner
foten och börja träna.
Beskriv årets bana
Årets bana var 5 km lång. De som sprang
10 km fick springa banan två varv.
Längs med banan fanns det ett 30-talet
hinder som man skulle ta sig igenom.
Det kluriga med hindren är att hitta en
balans så att alla klarar dem, om än med
ansträngning, att det ska vara säkert för
människa och hund och att det ska vara
en utmaning. Vissa hinder kanske i sig
inte låter så svåra, men om man slår ihop
alla inklusive löpning i vatten, genom
mjuk sand och uppför branta slänter så
lovar jag att det är en utmaning även för
de som är väldigt bra tränade. Jag skulle
kunna säga att springer du 10 km utan
hund på ca 50 minuter gissar jag att du
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kommer i mål ca 30 minuter senare på
årets bana. Tycker man inte att hindren är
nog svåra är det bara att springa snabbare
vilket gör tävlingen till en utmaning för
alla kategorier av deltagare.
Vad är det som du upplever så tilltalande med denna tävlingsformen?
Det jag gillar bäst med tävlingsformen är
just att det krävs att man är ett fungerande ekipage och kan kombinera förmågan
att springa och dra likväl som att vara
följsam vid de moment där det kräver ett
samarbete. Som arrangör är även handlingsfriheten inspirerande då det inte
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finns några regler över hur banan ska se
ut, vilket gör att fantasin inte har någon
begränsning.
Finns det något som du skulle vilja utveckla inför kommande tävlingar?
Nu har vi kört tävlingen i tre raka år.
Jag ser fortfarande saker som jag personligen skulle vilja utveckla och som
tillsammans nog lyfter tävlingen ytterligare en nivå. Det kan vara detaljer på
hinder vi använd, tankar på nya hinder
men även tankar på att till nästa år införa
en bitande klass. Jag tror jättemycket på
tävlingsformen då den ligger rätt i tid

kopplat till många andra liknande tävlingar fast då utan hund. Folk vill ha en
utmaning. Vill prova sig mot det okända
och gärna bli lite skitiga under genomförandet. Drömmen vore om det till
nästa år finns fler som prova att arrangera denna gren så att fler får chansen att
pröva sig som och utvecklas tillsammans
som ekipage.
l Text: Sandra Bylund
hundförare region Mitt
l Foto: Camilla Fagervall
och Daniel Lindström
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Resultat K9 Biathlon i Norr 2017 – damer 10 km
Placering Starttid

FAKTA:
Arrangörer är tjänstehundsdelarna ur Övrenorrlands distrikt
och Luleå Brukshundsklubb i
samverkan med Försvarsmaktens
frivilligavdelning i Luleå.
Ålderskrav för hundar är 12 månader på fem kilometer, samt 18
mån på tio kilometer.
Hunden ska vara vaccinerad med
gällande hemförsäkring.

Namn

Tid i mål

Springtid

Tillägg Skytte

Avdrag

Sluttid

1

12:22

Sofia Blomqvist

13:34:25

01:12:25

00:01:00

01:13:25

2

12:26

Sandra Bylund

13:43:45

01:17:45

00:01:00

01:18:45

3

12:30

Cecilia Sandström

13:47:45

01:17:45

00:03:00

01:20:45

4

12:32

Frida Lindbäck

14:05:46

01:33:46

0

01:33:46

5

12:20

Petra Forslund

13:53:50

01:33:50

00:01:00

6

12:28

Linda Drugge

14:04:04

01:36:04

0

Namn

Tid i mål

Springtid

Tillägg Skytte

Mikael Magnusson

13:02:20

00:58:20

00:01:00

00:00:55

01:33:55
01:36:04

Resultat K9 Biathlon i Norr 2017 – herrar 10 km
Placering Starttid
1

12:04

2

12:06

Tom Bohman

13:14:21

01:08:21

0

3

12:10

Niklas Sandgren

13:18:40

01:08:40

0

Avdrag

Sluttid
00:59:20

00:09:00

00:59:21
01:08:40

4

12:12

Henrik Vallin

13:28:47

01:16:47

0

00:03:45

01:13:02

5

12:14

Oliver Türk

13:29:42

01:15:42

0

00:02:00

01:13:42

6

12:08

Daniel Wikström

13:26:14

01:18:14

0

00:02:00

01:16:14

7

12:00

Peter Burland

12:21:18

01:21:18

0

00:05:00

01:16:18

00:02:00

8

12:18

Ambjörn Berg

13:37:24

01:19:24

00:02:00

9

12:16

Martin Lindbäck

13:37:58

01:21:58

0

10

12:02

Mikael Hackström

13:36:20

01:34:20

00:02:00

01:19:24
01:21:58

00:01:15

01:35:05
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Sett och läst på Facebook
Jurassic Laws sista pass
Polisen Stockholm – Hundenheten – 12 september 2017
Idag kom dagen. Jag har ju vetat att den
varit på gång, men idag blev det definitivt. Efter besök på Statens lantbruksuniversitet och en noggrann undersökning,
så gjordes idag bedömningen att Law inte längre är tjänsteduglig. Åldern har helt
enkelt tagit ut sin rätt, och hur jobbigt
det än är att höra så har jag ett absolut
förtroende för SLUs bedömning. Den är
korrekt.
Det innebär att min kollega sedan
drygt fem år tillbaka, som jag delat så
många äventyr, utmaningar och erfarenheter med, från och med idag är pensionerad. Han kommer att få flytta till ett
nytt hem där han kommer tas emot med
öppna armar och leva i lugn och ro och
bli bortskämd, under återstoden av sitt
liv. Om någon har förtjänat att bli bortskämd, så är det han.
Genom åren har Law bidragit med så
oerhört mycket till samhället, att ingen
text skulle räcka till för att beskriva det.
Han har gripit inbrottstjuvar och
mördare, våldtäktsmän och våldsverkare,
mordbrännare och efterlysta, skadegörare och rattfulla, trafiksyndare och yrkeskriminella. Listan kan göras lång.
Han har hittat nödställda och bort
sprungna, vilsna och dementa. Han har
hittat vapen och narkotika, brottsverktyg
och avgörande bevisning. Han har slagits och kämpat mot allsköns olika galningar, som många gånger försökt skada
både honom och husse, och alltid vunnit.
I alla de tusentals situationer vi varit
med om har jag bara sett honom arg ett
fåtal gånger, glad nästan jämt och aldrig,
ALDRIG rädd. Hur jävligt det än har
varit, vad som än kommit, kastats, slungats emot oss. Han har aldrig backat. Han
har levt i sin dådkraft och i sin kamplust,
och alltid älskat att arbeta. Han har alltid
varit som gladast på jobbet.
Han har åkt tusentals mil i polisbil.
Han har flugit helikoptrar, åkt RIB-båt,
stridsbåtar, ekor och kanoter. Han har
besökt dagis och kelat med småbarn,
deltagit i uppvisningar och föreläsningar.
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Han har levt i två familjer som båda har
älskat honom för att han är han, alltid
varit omtyckt av alla som mött honom
(nåja, kanske inte de han grep).
Han har i stort sett inte haft några
sjukdagar och så gott som aldrig varit
skadad. Han har alltid varit ärlig, stabil
och pålitlig. Framförallt har han skyddat
sin förare. Både sin första och sin andra.
Och han har spårat som en gud.
Tack för allt min vän. Tack för att du

alltid sett till att jag kommit hem. Tack
för allt du lärt mig.
Jag kommer sannolikt aldrig möta din
like igen. Det känns så oerhört skönt att
du kommer få ha det bra som pensionär,
och att du bara kommer bo ett stenkast
bort så jag kan hälsa på dig.
"Tre noll från Law. Klart slut."
Vakten slut 2017-09-12 kl 1700.
Danne
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Där en resa slutar börjar en annan
Polisen Stockholm – Hundenheten – 21 september 2017
Modus klarade för några veckor sen
polisens lämplighetstest, med visst darr
på ribban. Han tog sig dock igenom det
första nålsögat av flera, och har påbörjat
sin resa mot ett liv som polishund. Av
alla de hundar vi testar så är det ungefär
tio procent som klarar testet. Det betyder
inte att de är färdiga polishundar, det
betyder att de är lämpliga att fortsätta
testas mot polistjänst.
Det är inte på något sätt självklart att
Modus ska ha kommit ens så här långt,
han blev nämligen påkörd av en bil när
han var yngre. Skadorna var relativt
omfattande, och Modus uppfödare tvingades fatta ett mycket svårt beslut. En
osäker rehabilitering utan någon egentlig

garanti att Modus skulle bli frisk, eller
hundhimlen. Beslutet blev att göra vad
som krävdes för att rädda honom, och
fysiskt är Modus idag helt återställd.
Modus är tänkt att bli min nästa tjänstehund, och har stora skor att fylla efter
min nyblivne pensionär, Jurassic Law,
som jag skrev om förra veckan. Första
intrycket är mycket gott, och Modus visar prov på flera av de egenskaper vi söker efter. Han har dock mycket att bevisa
de närmaste månaderna, och även om
jag kommer göra allt i min makt för att
hjälpa honom, så kommer det i slutändan vara upp till honom själv.
Det är ingen rättighet att bli polishund,
och efter att ha jobbat med det här i ett

antal år nu så är jag väl medveten om
vilka situationer Modus i framtiden kan
utsättas för, och förväntas klara av. Uppgiften skall inte på något sätt tas med
lätthet.
Träningen börjar nu. Nu kör vi.
Danne

TRÄDKRAMARE MED
KUMPAN GRIPEN I
KUNGENS KURVA
Polisen Huddinge – 29 augusti 2017
Under natten fick våra kollegor Polisen Skärholmen ett förföljande på en bil som framfördes mycket vårdslöst. Jakten
gick mot Kungens Kurva där den fick sladd ner i ett dike. Två
gärningsmän sprang till fots rakt ut i skogen mot centrala Huddinge till. I bilen anträffades strax därpå både stöldgods och
brytverktyg.
Vi fick också hjälp av Polisen Botkyrka och Polisen Stockholm - hundenheten i jakten på de flyende. Den skickliga
hundföraren med hund spårade rakt ut i den becksvarta skogen
och en stund senare greps den förste gärningsmannen. Med
ovärderlig hjälp från polishelikoptern, som hade fått korn på
den andre gärningsmannen via värmekameran, så kunde hundföraren sedan guidas i rätt riktning.
Ungefär 40 minuter efter det första gripandet så kunde också
den andre gärningsmannen gripas - detta efter att till sist ha hasat sig ner från trädtoppen han så desperat klängt sig fast i.
Polisen - Amatörscouterna 2 - 0!
Inspektör Reine Berglund
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Ibland händer det som inte får hända
Polisen Stockholm – Hundenheten – 31 augusti 2017
Det var ytterst nära att två poliser dog idag. Två poliser som
inte skulle ha kommit hem. Hem till sina familjer, till sina nära
och kära.
Den första händelsen fick jag reda på när jag kom till jobbet
imorse, jag började 0700.
Jag hade sovit uselt, ungarna hade farit runt i sängen som
pingisbollar hela natten. Märkligt nog kände jag mig ändå pigg
och på bra humör. Det dämpades omedelbart när jag fick fick
höra att en av mina hundförarkollegor utsatts för ett mordförsök under natten.
Hon hade åkt på ett jobb, jag hörde inte ens vad det var hon
åkt på. Det enda jag hörde var att när hon hade stått under den
öppna bakluckan för att lasta ut sin hund, så släppte någon en
sten från tolfte våningen. En stor sten.
Stenen träffade rutan i bakluckan, ovanför kollegans huvud.
Hon fick glassplitter överallt, men klarade sig bra, av en slump.
Ett steg åt fel håll, en liten annan vinkel på stenen så hade det
varit slut.
Senare på dagen var jag på väg upp mot Gullmarsplan när
det andra mordförsöket på en polis inträffade.
En kollega hade blivit knivhuggen i nacken på Medborgarplatsen, mitt på dagen. Hans kollegor brottades med gärningsmannen.

Jag hade ingen aning
om vem som var skadad, eller om jag kände
vederbörande, men jag
fick omedelbart ont i
magen, och en klump
i halsen stor som en
apelsin uppenbarade sig.
Jag körde så fort bilen höll för att komma fram, men det kändes
som att det tog hur lång tid som helst.
Väl framme såg jag att kollegan satt upp och blev vårdad av
en kollega. Gärningsmannen var belagd med handfängsel och
under kontroll. Lättnad. Sen: oro. När kommer nästa angrepp?
När smäller det? Det gjorde det inte.
Båda poliserna är efter omständigheterna okej, genom en
högre makts försyn, slumpen, tur, vad vet jag? Det viktigaste är
att de fick komma hem idag.
Vi är den tunna blå linjen, och just nu är linjen väldigt, väldigt tunn. Ta hand om och värna om varandra. Ta hand om och
värna om oss, vi kommer alltid försöka ta hand om, och värna
om er.
Trevlig kväll.
Danne

POLISHUND – MISSTÄNKT 1-0
Polisen Nordvästra Skåne – 6 september 2017
Under tisdagseftermiddagen rutinpatrullerade en polishundsenhet K-9 i kvarteren runt Pålsjö Östra. Hundföraren får då syn på en man som färdas på en motorcykel. När mannen får se polisbilen rivstartar han från
platsen med polisbilen efter.
Färden med motorcykeln går dock inget vidare och
mannen slänger motorcykeln för att försöka fly till fots.
Polisbilen med en högmotiverad fyrbent polisanställd
och hundförare var dock redo att ta itu med situationen.
Efter utsläpp av hunden kom den flyende inte speciellt långt från platsen där han slängde motorcykeln.
Efter en kort närkontakt mellan hund och misstänkt gav
sig mannen född 1999.
Motorcykeln var stulen och mannen, utan körkort,
misstänktes vara narkotikapåverkad. Misstankarna blev
därför tillgrepp av fortskaffningsmedel, drograttfylla,
narkotikabrott brukande samt olovlig körning.
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Nytillskott i hundgruppen i Halland
Polisen Halland – 22 augusti 2017

Då hälsar vi Le-Cop's Skott och Seger välkomna till hundgruppen i Halland. Dessa bedårande syskon är 10 veckor gamla
schäfervalpar med målet att i framtiden bli polishundar. Ägare
är hundförarna Jens och Andrea som i nuläget också har två
syskon som kollegor, schäfrarna Chrijer Crux och Cruyffi.
Skott och Seger kommer från ett släktskap fullt av tjänstehundar och de visar redan att de är fulla av bus, nyfikenhet och
framåtanda. Vägen från valp till godkänd polishund är lång och
full av tester, uppkörningar och prov. Först när de är 18 månader kan de göra de sista testerna och då börja sina prov för att
få komma i tjänst.
Men det är inget som bekymrar de små busfröna som mest
koncentrerar sig på att ha så kul som möjligt och se till att deras husse och matte inte får en lugn stund, precis som livet som
valp ska vara med andra ord!
Jörgen, hundförare i Halland, region väst.
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Officiell kalender

för 2017-18
2017
Styrelsemöte
7–8 november
NPHU:s styrelsemöte
16–19 november, Tromsø
2018
Draghundsläger
14–19 januari 2018, Långberget
Vinter SM
28 februari–2 mars 2018
Sundsvall

Inställt
Narkotika SM

Narkotika SM i Uppsala ställdes in med
kort varsel pga demonstrationen i Göteborg lördagen den 30 september. 1:an
och 2:an från Narkotika SM tas ut till
kommande Nordiska Mästerskapen året
efter de svenska mästerskapen. PHF:s
styrelse arbetar nu för att en uttagningstävling ska genomföras i början av 2018.

Framtida arrangörer till
Polishundmästerskap
Draghund SM

Sommar SM

2018: Västernorrland

2018: Värnamo BK,

2019: Dalarna
2020: Vakant

2020: V. Götaland

Narkotika SM
2018: Vakant
2019: Vakant
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Magnus Söderberg
Kassör PHF

Jönköping
2019: Östergötland

2020: Vakant

Nordiska mästerskapen
2018: Norge
2019: Sverige, Vakant
2020: Danmark
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Dressyr- och tjänstbarhetskontroll av sökhundar

Förläggningen

• Under augusti månad har Nationella Polishundtjänsten genomfört dressyr- och tjänstbarhetskontroll av 3 brandhundar och 1 kriminalsökhund. Det har resulterat i att vi nu
har ytterligare 1 brandhund i region Stockholm, 1 brandhund i region Öst (Jönköping) och 1 kriminalsökhund i
region Öst (Södermanland). Proven ställer krav på att söka
efter brännbara vätskor för brandhundarnas del och för sök
efter lukt av avliden människa för kriminalsökhundens del.
Hundarna prövas i lydnad och för sök inomhus, utomhus
och i fordon.

• Vår förläggning har nyttjats flitigt under augusti månad,
bland annat så har regionskansliet, region Väst genomfört
APM i våra lokaler.

Utbildning
• Höstens grundkursinstruktörer har varit i Karlsborg under
en veckas tid för att förbereda kursen med 16 deltagare från
olika delar av landet.
• Baskurs (grundkurs) hundförare startar i slutet av augusti.
• En nationell utbildning för sprängämnessökande hundar har
genomförts i Stockholm i vår regi.
• Instruktör för höstens brandhundskurs har varit i Karlsborg
för förberedelse av utbildningen.

Skyddsläger
• Polisens Hundförarförbund har haft ett skyddsläger med 12
deltagare och 2 instruktörer. Många av deltagarna var här för
att förbereda sig själv och sin hund inför Svenska Mästerskapen för polishundar 2017.

Försvarsmaktshundar
• Försvarsmakten har varit hos oss och genomfört l-tester under 3 dagar och i samverkan med besiktningsman från Nationella Polishundtjänsten.
• Vi har också medverkat vid Försvarsmaktens l-tester vid Försvarsmaktens Hundtjänstenhet i Märsta.

Processledare hund
• Landets processledare för hundverksamheten har haft ett förberedande möte inför Nationella Polishundrådet som träffas i
Göteborg under september månad.

Studiebesök
• Ett antal pensionerade poliser från Östergötland har varit hos
oss på studiebesök. De fick information om vår verksamhet
och en rundvandring i våra lokaler.

Nya hundar i tjänst som redovisats till oss under månaden:
• Försvarsmaktens Hakkas, tysk schäferhund, förare Anne
Hamrin, region Nord (Jämtland) godkänd patrullhund.
• Försvarsmaktens Keegan, tysk schäferhund, förare Åsa Sehlstedt, region Stockholm, godkänd patrullhund.
• Försvarsmaktens Jörro, tysk schäferhund, förare Jörgen Sörensson, region Stockholm, godkänd patrullhund.
• Försvarsmaktens Jonis "Jäger", tysk schäferhund, förare
Fredrik Willander, region Syd (Skåne) godkänd patrullhund.
• Heimdals Jona, tysk schäferhund, förare Lars Jansson, region Bergslagen (Värmland), godkänd patrullhund.
• Cosmic Covers Last Liberty "Emmet", labrador retriever, förare Manne Johansson, region Öst (Södermanland), godkänd
kriminalsökhund.
• Försvarsmaktens Kally, tysk schäferhund, förare Jim Eriksson, region Bergslagen (Örebro), godkänd patrullhund.
• Zetastars Wild Nature "Wilda", engelsk springer spaniel, förare Bernt Jaginder, region Öst (Jönköping), godkänd brandhund.
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