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Tack Värnamo
för väl genomfört SM
Sommar-SM är avgjort och vi har en ny Svensk mästare för patrullhundar. Vi
gratulerar Peter Nordgren och hans hund Barvatorp's Buddha Jr till vinsten.
Samtidigt vill jag tacka samtliga som tävlade, för den reklam ni gjorde för
Polisens hundverksamhet. Det fanns gott om publik på tävlingen, så det var
många utanför polisen som fick ta del av hur vi prövar våra hundar. När man
sedan står bland publiken och får höra kommentarer från åskådarna om hur
imponerade de är av vad ni visar upp, blir man stolt.
Årets SM avgjordes i Värnamo och med Värnamo Brukshundklubb som
arrangör. Hela historien om hur detta blev till är värt att berätta. På ett styrelse
möte för två sedan satt styrelsen och hade ingen arrangör till 2018 års SM.
Läget började bli kritiskt och trots efterlysning både i tidning, via hemsidan och
bland tillfrågade lokalföreningar var det ingen som ville åta sig uppdraget.
Efter lite brainstorming kom vi i styrelsen fram till att vi ringer före detta hundförarkollegan Roberto Vescovi och hör om han och Värnamo BK kan hjälpa oss.
Ett telefonsamtal och en timmes väntan, sedan kommer beskedet från Värnamo BK: ”Inga bekymmer, vi tar det”.
Efter det har vi från styrelsen haft några möten och genom ett antal telefonsamtal coachat klubben med de specifika detaljerna som ett Polishunds-SM
innebär till skillnad från ett civilt mästerskap.
Jisses vilket SM det blev!! Jag har inte hört något klagomål från någon tävlande. Tvärt om så har jag bara hört positiva recensioner från de jag har talat
med och den röda tråden som kommit upp är sammanhållningen. Glädjande
är också att flera tävlande sagt att ”jag måste se till att fler kollegor får vara
med om detta nästa år”. Så nästa år, när det är Östergötlands hundförarföre
ning som står för värdskapet ser jag fram mot än fler tävlande.
Vi hälsar en ny styrelsemedlem välkommen, Elin Jansson från Sundsvall, som är
en representant från region Nord vilket gör att vi får en större geografisk spridning. Elin är en engagerad kollega som kommer att tillföra synpunkter från er
medlemmar i region Nord.
Samtidigt vill vi tacka Kenneth Eriksson för det fantastiska jobb han har lagt
ner på föreningen. Även efter det att han klivit av polisyrket ställde han upp
och jobbade för styrelsens räkning. Ett stort tack och välkommen åter om det
är så att tillfälle uppstår.
Ännu en trogen föreningskollega har valt att tacka för sig och det är Bengt
Nyström, en av föreningens revisorer. Han har inte bara varit revisor, han har
även tillverkat alla resultatprogram som vi använder oss av vid våra tävlingar.
Ett stort tack för allt engagemang ni har lagt ner i föreningen.
Avslutningsvis har styrelsen ett antal saker som är på gång för att förbättra
föreningen, vilket vi kommer att delge efter nästa styrelsemöte.
Ha det gott och kämpa på med era hundar.

Ordförande
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Klubbmästerskap GPTK 2018
(Göteborgstjänstehundklubb)
Hos oss i Göteborg har det blivit tradition utav GPTK att årligen anordna
klubbmästerskap. Sedan GPTK startade
på 60-talet och fram till 2016 har det varit en individuell tävling, men nu har vi
organiserat det som en lagtävling, där vi
toppar laget med den hund som är bäst
lämpad till momenten. Det är en trevlig
tillställning som varar under två dagar
och på kvällen brukar vi äta middag tillsammans och socialisera. I år startade vi
också en sökhundsklass.
Tävlingen gick av stapeln i slutet av
augusti och det deltog 8 patrullhundslag
och 3 individuella sökhundsekipage.
Veckan innan stötte tävlingsledningen
på patrull. Det blev då känt att Jimmie
Åkesson skulle ha torgmöte på Järntorget och vi fick släppa 6 deltagare till en
ECHO-grupp. Ett till problem uppstod
på första tävlingsdagen då vi möttes av
att det inletts en SH under natten i sökandet efter en förvirrad äldre kvinna, så
alla Göteborgs hundekipage fick delta i
sökandet. Det såg ett tag ut som att KM

Robert Lindström och hunden Dexter.

skulle bli inställt, men kvinnan hittades
av hundförare som observerade kvinnan
från en höjd i terrängen och helikoptern
kunde bärga kvinnan som var vid god
vigör.
Driftiga hundförare såg till att KM startades efter lunch, och för att kunna köra
KM beslöt vi att stryka räddningssöket
som tar tid. Vi startade med att köra
brottsplatsundersökning, lydnad och
terrängsök. Andra dagen körde vi spår,
skydd, platsliggning och fordonssök.
Sevärda ögonblick under KM bjöds mest
på under lydnadsmomentet: Den som
briljerade mest var Peter Matthijs tillsammans med Jango som gör en lydnad
där skyddsdrifterna lyser igenom.

Peter Mattijhs och hunden Kustmarkens Zcooter.

En stor eloge till lista D i Göteborg som
i år hade ansvar för KM.
Tack alla för ett gott engagemang,
skratt, gemenskap och mycket god mat.
Väl mött och hoppas vi syns alla nästa
år!

Segrare Patrullhundsklass Johan Jungmark.

l Text: Johanna Christiansson och
Hannah Bergelin
l Bild: Mikael Maxe

Årets vinnare blev:
1 Patrullhundsklass Jungmark-Mimmi och Magnusson-Fonz och Sökhundsklassen Anna Jerkvall med Olle
2 Patrull Anna Rydén-Vilda och Sökhund Christina Lanserius-Mack
3 Jönsson-Rio/ Christiansson-Quax och Sökhund Göran Fredling-Exter
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Segrare Sökhundsklassen.

Sökhundsdeltagare: Christina Lanserius-Mack, Anna Jerkvall-Olle, Göran Fredling-Exter
Patrullhundsdeltagare:
Korv med bröd: Jungmark-Mimmi/Magnusson-Fonz
Tyskarna: Jönsson-Rio/Christiansson-Quax
Pip o Skrik: Lindholm-Amigo/Ericson-Zcooter
Team Tactix: Sahlsten-Izzy/Nilsson-Harry

The Outsiders: Axelsson-Dutch/Karlsson-Kojak
Blom o Peter: Blom-Arrak/Mattijhs-Jango
Schwarzenegger O Morgan: Bergelin-Arnold/Schröder-Dexter
Anna o Petter: Rydén-Vilda/Fransson-Herman

Segrare Patrullhundsklassen.

3

Skyddsläger i Karlsborg  |  Polishunden 4-2018

Skyddshundsläger i Karlsborg
Den 20:e augusti samlades åtta tappra skyddsintresserade
hundförare i Karlsborg för att träna i tre dagar. Vår farhåga
inför lägret var att man var tvungen att ligga på en viss nivå för
att hänga med i träningen, men så var dock inte fallet. Våra instruktörer Peter Matthijs och Magnus Söderberg anpassade sig
efter varje ekipage och vi hade alla olika delar att jobba med.
Första dagen började vi med att titta på samarbete mellan hund
och förare och hur släppandena såg ut i bitkudde, när hunden
kampade med sin förare. Detta låg till grund för hur instruktörerna fortsatte träningen med varje ekipage.
Vissa ägnade sig framförallt åt specifika problemlösningar,
t.ex. att förbättra hundens släppanden. I flera fall var det oklart
för hundarna vad de skulle göra efter släppande, vilket gjorde
att det lätt blev ombett. I dessa fall jobbades det på efterarbete
och resultaten lät inte vänta på sig.
Andra problemlösningar gällde bland annat munkorgsarbetet, där vissa hundar fick hjälp att kontrollera sina känslor och
det fanns även hundar som behövde hjälp att fokusera rätt.
Några kom till lägret med unghundar, och ville utveckla och
utvärdera dem. Hundarnas självförtroende stärktes både i arbetet med figurant och i miljö. Förutom mer traditionell grundträning i bitkudde, ärm och bitjacka, fick de testa att ta bett i
rutschkana och på hängbron i miljöbanan. Även miljöbanan i
inomhushallen och byggställningen utanför användes.
En del valde att finslipa specifika moment inför uppkörning
och kommande SM. Det var också flera ekipage som tränade
tjänstemässigt skydd, t.ex. bett i ben och där figuranten blockade hunden med en stol.
Förutom att träna sin egen hund är det väldigt lärorikt att följa
andra ekipage och se hur deras träning genomfördes, och hur
eventuella problem löstes, och vi tror att alla fick med sig några nya tankar hem.
Som de nördar vi är räckte det inte att träna skydd på dagarna. Första kvällen ägnades åt räddningssök och andra kvällen
blev det saksöksträning.
Att åka på lägret är att rekommendera för alla som vill utvecklas som ekipage och få ökade kunskaper i skyddsträning.
Alla kan verkligen åka dit oavsett nivå!
l Text: Linda Åström & Maria Engström
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Styrelsemöte
Polishundförarförbundet
14 september 2018

§2 Dagordning
Johan Petersson gick igenom dagordningen.

§9 Nordiska Mästerskapen
• Kommer gå av stapeln i Oslo, Norge. Det är preliminärt bokat till vecka 21 2019.
• Vid senaste mötet i NPHU beslutades att ett bombhundsekipage från varje land skall få vara med på NM utom tävlan.
• Reglerna är ute på remiss till de deltagande länderna för
påsyn och kommentarer.
• Nästa år är det 50-års jubileum för de Nordiska Mästerskapen vilket kommer innebära särskilda åtgärder, till exempel
inbjudandet av hedersmedlemmar.
• Styrelsen beslöt att fundera över jubileumsgåvor till arrangör
och land vid jubileet.
• Sverige saknar fortfarande arrangör för Nordiska Mästerskapen 2020.

§3 Föregående protokoll
Styrelsen gick igenom föregående styrelsemötesprotokoll vilket godkändes.

§10 Sommar-SM
• Genomförs i Värnamo den 13-16/9.
• Sommar-SM 2019 arrangeras av Östergötland.

§4 Ekonomi
Magnus Söderberg informerade om förbundets ekonomi som
får anses vara i balans.

§11 Förbundsråd 2019
• Magnus Söderberg saknar fortfarande namn på regionsansvarig från region Nord.
• Det kommer att bli ett förbundsråd under februari 2019.
• Johan Petersson och Magnus Söderberg tar fram ett diskussionsunderlag som vi kan arbeta med vid förbundsrådet.

Närvarande:
Johan Petersson, Ordf.
Kenneth Eriksson, Vice ordf.
Magnus Söderberg, Kassör
Merit (Mimmi) Lindgren, Sekr.
Peter Matthijs, Ledamot
Johanna Christiansson, Suppl.
§1 Mötet öppnas
Johan Petersson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§5 NPHU
Styrelsen beslutar att Johan Petersson och Magnus Söderberg
representerar Sverige i NPHU.
§6 Hemsidan samt tidningen polishunden
• Nya hemsidan är igång.
• Diskussion kommer föras med NPHU på nästa möte om vi
skall ha en del i vår tidning från NPHU.
• Finns det intresse av att utöka tidningen med vad som händer
inom bland annat Tullen, Kriminalvården, Militären m.m.
§7 Narkotika-SM
Det föreligger fortfarande oklarheter kring arrangör till Narkotika-SM 2019.
Då vi måste ha en uttagning till Nordiska Mästerskapen togs
beslut om att styrelsen kommer ansvara för att genomföra en
mindre tävling i Karlsborg. Tävlingen kommer inte ha SM-status utan endast uttagning till Nordiska Mästerskapen 2019.
Moment som kommer ingå är lokalsök, fordonssök, bagagesök
samt lydnad. Planen är att detta kommer att genomföras den
27-28/10 2018. Max antal deltagare kommer att vara 10 st.
Minst antal deltagare kommer att vara 5 st.

§12 Skyddslägret
• Genomfördes med 8 st anmälda och med Magnus Söderberg
och Peter Matthijs som instruktörer.
§13 Nästa möte
Nästa möte (åsmötet, red:s anm.) blir den 14 september i Värnamo.
§14 Mötet avslutat
l Sekreterare
Merit (Mimmi) Lindgren

§8 Draghunds-SM
Motion inkommen. Behandlas på årsmötet.
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Årsmöte
Polishundförarförbundet
14 september 2018 i Värnamo

Närvarande: 14 DELEGATER

Röstning: region Syd (JA), region Väst (JA), region
Stockholm (JA), region Öst (JA), region Mitt (Ingen delegat), region Bergslagen (JA), region Nord (Ingen delegat).
Motionen bifalles.

§1. Ordförande förklarar årsmötet öppnat.
§2. Till årsmötesordförande valdes Johan Petersson.
§3. Till årsmötessekreterare valdes Mimmi Lindgren.
§4. Mötet godkände årsmötets behöriga utlysning.
§5. Årsmötet godkände dagordningen.
§6. Till att justera protokollet valdes Jan-Inge Borggren,
region Väst och Peter Lindberg, region Stockholm.
§7. Delegaterna läste igenom årsberättelsen och godkände
denna.
§8. Föredragande Jens Gustafsson, revisionsberättelsen godkändes.
§9. Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för den tiden
revisionen omfattar.

1b: Yrkande: Att köra tre linsträckor istället för pulka i stafetten.
Röstning: region Syd (JA), region Väst (JA), region
Stockholm (JA), region Öst (JA), region Mitt (Ingen delegat), region Bergslagen (JA), region Nord (Ingen delegat).
Motionen bifalles.
2:

En motion har inkommit från Fredrik Bergström NOA
gällande medlemskap i PHF.
Yrkande: Rätt till medlemskap tillkommer polisanställd
som är aktiv tjänstehundförare inom Polismyndigheten
samt polisanställd som tjänstgör som befäl eller instruktör för förare och hundar inom Polismyndigheten.
Röstning: region Syd (JA), region Väst (JA), region
Stockholm (JA), region Öst (JA), region Mitt (Ingen delegat), region Bergslagen (JA), region Nord (Ingen delegat)
Motionen bifalles.

§14. Information från Polishundtjänsten.
§10. Den föreslagna budgeten godkändes.
§15. Ordförande avslutade årsmötet.
§11. Medlemsavgiften blir oförändrad.
§12. Stadgeenliga val:
A/ Ordförande 1 år
B/ Kassör 2 år
C/ Ledamot 2 år
		
D/ Suppleant 2 år
Fylln.val Suppl. 1 år
E/ Revisorer 1 år
		
F/ Revisorsupp. 1 år
		

Johan Petersson, region Öst
Magnus Söderberg, region Väst
Johanna Christiansson, region Väst
(tillika vice ordförande)
Lars Lindgren, region Syd
Elin Jansson, region Nord
Jens Gustafsson, region Öst
Kent Jansson, region Öst
Mats Jönsson, region Syd
Johan Esbjörnsson, region Syd

Repr. i NPHU 2 år
Johan Petersson, region Öst
(utsedda av styrelsen) Magnus Söderberg, region Väst
§13. Två inkomna motioner.
1a: En motion har inkommit från ett möte som man haft i anslutning till Vinter-SM 2018 gällande regler runt stafetten.
Yrkande: Tillåtet att anmäla lag med medlemmar från
regionen.
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Johan Petersson
Region Öst

Mimmi Lindgren
Region Öst

		
		

Jan-Inge Borggren
Region Väst

Peter Lindberg
Region Stockholm
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Årsberättelse för
Polishundförarförbundet 2017–2018

Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Johan Petersson
Kenneth Eriksson
Magnus Söderberg
Mimmi Lindgren
Peter Matthijs
Johanna Christiansson
Lars Lindgren

Region öst
Kriminalvården
Region väst
Region öst
Region syd
Region väst
Region syd

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

Nordisk Polishundunion
I Nordisk Polishundunion har Sverige representerats av Johan
Petersson, 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. Vi har även fått igång vår
nya hemsida polishunden.se

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

Årets Polishund 2017
Polisens hundförarförbund GRATULERAR Attack med förare
Tommy Eriksson, Uppsala, region Mitt, till utnämningen.

Tävlingar
• Sommar-SM avgjordes ute på Rosersberg med Stockholm
som arrangör.
• Vinter-SM avgjordes i Sundsvall med region Nord som
arrangör.
• Narkotika-SM ställdes in då det blev för få anmälda.
• Nordiska Mästerskapen ställdes in då Danmark inte kunde delta.

Sommar-SM
Skydd: 1. Glenn Andersson, Mallekrafts Ice, reg. Syd
2. Peter Nordgren, Barvatorps Buddah Jr, reg. Väst
3. Martin Ericson, Kustmarkens Zcooter, reg. Väst

1245,75
1208,25
1184,75

Spår: 1. Charlie Hedberg, Enduros Hugin, reg. Stockholm
2. Camilla Jönsson, Gråmanns Nos Rio, reg. Väst
3. Maria Engström, Andreelunds Annie, reg. Öst

638,75
563,50
548,00

Vinter-SM
Lina: 1. Rolf Blomberg, Ozzy, Stockholm
2. Bengt Ljunglöv, Sigge, Stockholm
3. Karin Gäredal, Jyx, region Mitt
Stafett: 1. Lag Janssons frestelse med Rolf Blomberg,
1. Karin Gäredal och Mark Angeria Machado

27.14
29.11
29.14
41.17

Narkotika-SM
Narkotika SM som skulle ha genomförts i Uppsala, ställdes in
på grund av för få anmälningar. Styrelsen tog då beslut om att
arrangera en uttagningstävling för att få en uttagning till Nordiska mästerskapen 2018. Men när även den tävlingen uteblev
ställdes uttagningstävlingen i narkotika in.

Nordiskt Mästerskap
Nordiska mästerskapen skulle ha arrangerats av Norge i Stavanger. Men då Danmark var tvungna att dra sig ur ställdes
tävlingen in.

Avslutning
Styrelsen vill tacka för det gångna året. Vi vill tacka alla medlemmar som ställt upp och andra samarbetspartners som bidragit till att verksamheten fungerar. Det har hänt en del under senare år som påverkat förbundet både inom och utanför. Styrelsen har, som stadgarna säger, varit rådgivande åt polisförbundet
för första gången på många år. Detta kommer förhoppningsvis
leda till ett ökat engagemang om vi når ett nytt bättre avtal. Vi
har flera ändringar som måste göras framöver och tillsammans
kommer vi att hitta former för hur vi skall kunna fortsätta. Vi
kallar till ett förbundsråd i början av nästa år och då måste alla
regionala representanter vara klara. Det blir startskottet i förnyelseprocessen av polisens hundförarförbund.

Johan Petersson		
Ordförande		

Kenneth Eriksson
Vice Ordförande

Magnus Söderberg
Kassör		

Mimmi Lindgren
Sekreterare

Peter Matthijs
Ledamot

Johanna Christiansson
Suppleant

Lars Lindgren
Suppleant
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Väntar man för länge med att belöna markeringen blir det ibland så här.

Prinsen ännu ej KUNG
Sommaren har passerat och Prinsen har haft fullt upp. Han
rivstartade med många väl utförda jobb och med det kom både
lite rutin men också olater. Efter några träffar där han på långt
håll känt av preparatet blev han slarvig. Motivationen var hög
men noggrannheten minskade för han verkade tycka att det
inte var nödvändigt – man kan ju springa runt och ändå få träff.
Jag tror många av oss känner igen oss i den situationen när
hunden plötsligt får för sig att han kan och sköter det hela bäst
utan vår inblandning. När man upptäcker att man hamnat där,
är man glad om man har grundat inlärningen på ett noggrant
och systematiskt sätt för då är det ”bara” att dra i handbromsen, backa och ”börja om”, med dom delar man tycker har börjat fallera eller blivit sämre.
Sagt och gjort. Prinsen jobbar på som vanligt och oftast går
det bra (som jag tycker är bra) och ibland är han lite slarvig i
sin iver att finna det vi söker. Då hämtar vi hem det med bra
träning och sen är det bra ett tag igen. Det visar ju också på
vikten att vi faktiskt ges möjlighet att utnyttja vår dressyrdag
som vi enlig FAP ska ha varje vecka…
8

Prinsens paradgren är sök efter hylsor ute. Passar ju bra eftersom det skjuts titt som tätt och vi får åka på många sådana
jobb. Vi började hans träning med tomhylsor direkt då jag fick
honom och han har tränat mycket på det. Så mycket att det
ibland är svårt att komma iväg på ett hårt spår för hans minnes
bild är att leta just hylsor på hårda underlag och gräsmattor.
Självklart egentligen men ack så avslöjande: Det man tränar
mycket på är det man blir bra på! Dessutom har han haft turen
att få en del skarpa träffar på just hylsor vilket gör att hans
minnesbild förstärks och han letar lika bra även på nästa jobb.
Tyvärr fungerar det ju lika när det blir omvänt. Många husrannsakningar utan resultat blir en minnesbild av att när det
finns massa okända kollegor i en bostad så är det inte alls lika
stor chans att hitta, inte lika viktigt att vara noggrann som när
man kommer till en träningsmiljö där han söker som en gud!
Klart man funderar på vad som är skillnaden, vilka olika signaler jag sänder ut och varför han alltid söker super på träning
och ibland slarvar på riktiga jobb. Min övertygelse är att det är
hans minnesbild. Träna på hylsor ute är enkelt att förbereda,
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hotellrum och verkstäder likaså men just bostäder är svårare att
komma åt för att träna verklighetstroget.
Nu låter det som om det är problem med Prinsens sök, vilket
absolut inte stämmer. Han har gjort många fina fynd av både
narkotika, kontanter och hylsor. Det jag funderar på är egentligen bara vad som gör att hans beteende skiljer sig åt ibland
från träning till verklighet och jag tror att vi alla någon gång
sett skillnad på våra hundar och undrat varför det ena gången
fungerar så bra men inte nästa. Jag tror dessutom att det är
viktigt att reflektera och vara ärlig över vad vi presterar tillsammans med våra hundar. Vad ligger på mig som förare? Vad
ligger på hunden och vad ligger på sättet vi tränar? Varför gör
hunden på än det ena eller än det andra sättet och vad kan jag
göra för att han ska kunna arbeta med sin fulla potential? Den
dagen vi stannar upp och är nöjda, kommer vi inte att utvecklas
mera.
Jag har lovat Prinsen att när han har funnit sitt första kilobeslag
kommer han att bli dubbad med batongen och upphöjd till
Kung. Än så länge får han nöja sig med Prinstiteln trots skarp
laddade vapen i klädskåp, hylsor på brottsplatser, narkotika i
sängben, kontanter i kläder och en hel del mer. En del säger
att det är en större prestation att hitta det lilla som är gömt för
det borde lukta mindre och det ligger säkert något i det, MEN
självklart vill vi ju hitta det stora beslaget! Tids nog kommer
det även för oss och fram till dess gläds jag som förare åt att ha

Äntligen får Prinsen bära detta tecken!

en sån fantastisk arbetskollega som Prinsen och när han ibland
är lite slarvig tänker jag på två saker som en klok instruktör
sa en gång i tiden på min grundkurs: ”Lita på hunden” och
”Det hunden inte kan – har DU inte lärt honom”! Så för min
del kommer inriktningen framöver att vara: TRÄNA PÅ DET
SÄTT SOM VI JOBBAR och gärna/ofta i samma miljöer!
l Text: Prinsens Matte Petra
l Foto: Catarina Håkansson

Prinsen på språng med belöning.
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SM i Värnamo 13-16 september 2018
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Årets sommar-SM ägde rum i småländska Värnamo. Då det
blev för få anmälda i spårhundsgruppen ställdes den in och till
start kom 18 stycken ekipage för att tävla om SM-bucklan i
skyddshundgruppen.

Tävlingen började med momentet platsliggning som utfördes
i Åbroparken, som ligger beläget i centrala Värnamo. Några
blev säkert mer nöjda än andra över resultatet efter första tävlingsdagen.

SM inleddes som sig bör med marschen som genomfördes genom centrala Värnamo. Kommunalrådet höll ett tal och hundförarförbundets ordförande förklarade tävlingen invigd. Nu var
det dags för ekipagen att hålla tävlingsnerverna i schack och
börja prestera.

Kamratmiddagen serverades på fina Värnamo Brukshundklubb som låg i närheten av centrum. Där bjöds inblandade på
kassler, sallad och potatissallad. Den första tävlingsdagen var
nu till ända och de tävlande började ladda inför det verkliga
allvaret.
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De två följande tävlingsdagarna bjöd på ömsom sol och ömsom regn. De tävlande hade antingen spår och lydnad eller
räddningssök och brottsplats på schemat. I årets lydnadsmoment ingick inkallning förbi flertalet stora plastdjur såsom
varg, björn, lo m.m. En del plastdjur blev utskällda i förbifarten och andra behagade hundarna inte ens titta på. Det var ett
mycket underhållande och uppskattat moment. I momentet fritt
följ med störning skulle hundförare och hund gå över korrigerad plåt. Efter lite regn blev denna dessutom hal så det satte
både hundförare och hundar på prov.

Brottsplatsen var belägen på gångavstånd från Värnamo Brukshundklubb och det var en trevlig och publikvänlig ”ruta” invid
en hästhage. Mycket imponerade var ekipaget Peter Nordgren
med Barvatorp’s Buddha Jr som kammade hem full pott i momentet.
Räddningssöksbanan var mycket kuperad och följde en snitslad stig. En figurant anträffades på en klippavsats och en annan
i en låda i en tätning. Föremålet var av typen ”jaktryggsäck”
med tillhörande stol.
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På fredagskvällen samlades vi åter igen på Värnamo Brukshundklubb där vi hade årsmöte och bjöds på grillad entrecote
och potatisgratäng.
Lördagskvällen var det dags för SM:ets höjdpunkt, banketten. Den var på hotell Tre liljor inne i centrala Värnamo och
deltagarna glömde för en stund pressen inför tävlingens sista
moment. Det bjöds på god mat och dans och mycket trevlig
stämning.
Så var det dags för sista dagen på årets SM. Solen sken och publiken strömmade in på Värnamo Brukshundklubb. Besökarna
kunde se både polishundar, poliser, brandmän, brandbilar och
försäljare av hundartiklar och kläder.
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Skyddets specialmoment detta år var en figurant som låtsades
göra inbrott i en bil. När hundföraren sedan anropade sköt figuranten några skott innan han kastade ifrån sig en väska och
hoppade in i bilen. Hundarna skulle nu angripa figuranten som
satt i bilen som sedan skulle avväpnas av hundföraren innan
hunden kommenderades loss.
Bäst på SM detta år blev Peter Nordgren med sin schäfer Barvatorp’s Buddha Jr. STORT GRATTIS TILL ER!
Styrelsen vill rikta ett stort tack till arrangören Värnamo
Brukshundklubb, Roberto Vescovi, funktionärer och tävlande
för en mycket väl genomförd tävling.
l Text: Mimmi Lindgren
l Foto: Magnus Söderberg och Johan Petersson
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Nr Namn

Förening

Hund

Lydnad

Spår

Räddn.
sök

Skydd

Platsund

Totalt

1

5 Peter Nordgren

Region Väst

Barvatorp’s Buddha Jr

225,75 298,50

280,50 304,50 200,00

1309,25

2

9 Martin Ericson

Region Väst

Kustmarkens Zcooter

256,75 294,00

254,50 288,75 165,00

1259,00

3

7 Johanna Christiansson

Region Väst

Entré Quax

242,25 294,00

228,75 287,00 124,50

1176,50

4 13 Patrik Nordström

Region Syd

Haffa

211,00 330,00

209,00 250,75 146,00

1146,75

5 19 Anna Ryden

Region Väst

Krokasmedens Vilda

191,25 240,00

229,00 311,25 159,50

1131,00

6

Region Syd

Mallekrafts Jaxx

178,50 261,00

187,75 313,00 152,00

1092,25

7 15 Camilla Jönsson

Region Väst

Gråmanns Nox Rio

232,75 324,00

192,00 214,75 112,50

1076,00

8 20 Janne Borggren

Region Syd

Mallekrafts Gabbe

234,25 237,00

121,00 312,50 165,00

1069,75

9 18 Niklas Schöbel

Reg. Bergslagen Mallekrafts Justice

195,75 321,00

166,00 201,00 155,00

1038,75

Region Väst

Arnold

180,50 270,00

240,00 218,00 116,50

1025,00

11 16 Johan Hansson

Region Väst

Tass

170,75 325,50

173,50 195,75 152,00

1017,50

12

Region Öst

Andreelunds Annie

161,00 238,50

250,75 197,00 162,00

1009,25

13 21 Simon Mainwaring

Region Öst

Dumle

235,50 291,00

0,00 245,75 162,50

934,75

14

6 Minette Nilsson

Region Syd

X-Stream's Acke

260,75 262,50

0,00 240,00 122,00

885,25

15

4 Sandra Groth

Region Syd

Tarriqs Devil

98,00 295,50

137,25 148,25 111,00

790,00

16 22 Petter Fransson

Region Väst

Herman von den Sennequellen

196,00 330,00

0,00 108,50 132,50

767,00

17 14 Lars-Åke Blom

Region Väst

Hexefjells Arrak

138,00

141,00 161,25 142,50

582,75

18 11 Andrea Hardie

Brutit

Torneryds Kess

1 Martin Schröder

Ej start

Blackneck’s B’Zatan ”Dexter”

0,00

0 10 Fredrik Lindqvist

Ej start

Blackneck’s B’Adde

0 12 Glenn Andersson

Ej start

0 17 Emma Bergqvist

Ej start

10

0

8 Peter Holmberg

3 Hannah Bergelin
2 Maria Engström

0,00

40,00 258,00

0,00

0,00

0,00

298

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mallerkrafts Ice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nero

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vinnaren Peter Nordgren, i mitten, med Martin Ericson (till vänster) på andra plats och Johanna Christiansson på en tredje plats gratuleras av xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND

Svenska Mästare
1963 – 2017
År

20

Grupp

Namn

Distrikt

Hund

Tävlingsort

1963 Skydd
Spår

Sven Gustafsson
Sune Johansson

Trollhättan
Boden

Arro
Pilot

Göteborg

1964 Kombinerad

Sven Gustafsson

Trollhättan

Arro

Gävle

1965 Skydd
Spår

Inge Oskar Andersson
Jan Erik Hansson

Stockholm
Stockholm

Tino
Nero

Stockholm

1966 Skydd
Spår

Tommy Stolt
Torsten Jansson

Stockholm
Västerås

Lester
Devil

Arboga

1967 Skydd
Spår

Ramon Nordin
Bengt Nilsson

Stockholm
Stockholm

Garron
Fax

Sollefteå

1968 Skydd
Spår

Ramon Nordin
Bengt Nilsson

Stockholm
Stockholm

Garron
Fax

Sollefteå

1969 Skydd
Spår

Tommy Stolt
Lars Brauer

Stockholm
Stockholm

Lester
Ajax

Jönköping

1970 Skydd
Spår

Tommy Stolt
Bengt Nilsson

Stockholm
Stockholm

Lester
Fax

Norrköping

1971 Skydd
Spår

Jan Kempe
Bror Eriksson

Eskilstuna
Köping

Kalif
Sarek

Sollefteå

1972 Skydd
Spår

Tore Forssén
Ingvar Kempe

Härnösand
Stockholm

Kleber
Zorro

Malmö

1973 Skydd
Spår

Tore Forssén
Morgan Joansson

Härnösand
Göteborg

Kleber
Poker

Göteborg

1974 Skydd
Spår

Frank Pettersson
Hans Andersson

Göteborg
Nyköping

Sickel
Vexo

Uppsala

1975 Skydd
Spår

Bror Eriksson
Gunnar Sköld

Köping
Stockholm

Brindo
Vambo

Umeå

1976 Skydd
Spår

Jan Kempe
Rolf Back

Eskilstuna
Falun

Zocko
Chabo

Sollefteå

1977 Skydd
Spår

Jan Kempe
Toivo Voutilainen

Eskilstuna
Handen

Zocko
Irak

Skövde

1978 Skydd
Spår

Kjell Zetterlund
Bernt Nyberg

Göteborg
Örebro

Ymer
Cesar

Örebro

1979 Skydd
Spår

Kjell Wiklund
Olle Thulin

Gävle
Uppsala

Hanko
Curo

Haninge
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År

Grupp

Namn

Distrikt

Hund

Tävlingsort

1980 Skydd
Spår

Sven-Olof Sundberg
Inställd

Göteborg

Besk

Göteborg

1981 Skydd
Spår

Sven-Olof Sundberg
Hans Dominicus

Göteborg
Stockholm

Besk
Ädel

Gävle

1982 Skydd
Spår

Leif Gustafsson
Hans Dominicus

Göteborg
Stockholm

Ringo
Ädel

Stockholm

1983 Skydd
Spår

Lars-Göran Nilsson
Hans Dominicus

Stockholm
Stockholm

Nicko
Ädel

Göteborg

1984 Skydd
Spår

Jan Kempe
L-G Martinsson

Eskilstuna
Lund

Zacko
Quattro

Malmö

1985 Skydd
Spår

Sten Billerud
Hans Dominicus

Handen
Stockholm

Idol
Quando

Halmstad

1986 Skydd
Spår

Sten Billerud
Hans Dominicus

Handen
Handen

Idol
Quando

Södertälje

1987 Skydd
Spår

Leif Carlsson
Bengt Engwall

Göteborg
Örebro

Apache
Sarro

Stockholm

1988 Skydd
Spår

Lars-Göran Nilsson
Sten Billerud

Stockholm
Handen

Tarras
Idol

Trollhättan

1989 Skydd
Spår

Lars-Göran Eriksson
Bengt-Erik Ljunglöv

Märsta
Södertälje

Quido
Hagge

Mora

1990 Skydd
Spår

Per Granath
Lars Öster

Huddinge
Örebro

Bero
Tazz

Norrtälje

1991 Skydd
Spår

Leif Carlsson
Ronny Adolfsson

Göteborg
Handen

Passats Ali
Kärrets Crai

Västerås

1992 Skydd
Spår

Jan-Henrik Oskarsson Umeå
Roger Wiklander		

Passats Hasso
Tarras

Härnösand

1993 Skydd
Spår

Leif Carlsson
Per Berggren

Göteborg
Örebro

Passats Ali
Triumphs Bamse

Göteborg

1994 Skydd
Spår

Leif Carlsson
Jan-Henrik Oskarsson

Göteborg
Umeå

Passats Ali
Passats Hasso

Malmö

1995 Skydd
Spår

Zijad Taslaman
Lars H. Öster

Malmö
Örebro

Eftas Irko
HS Tazz

Karlstad

1996 Skydd
Spår

Bengt-Erik Ljunglöv
Thomas Pettersson

Östersund
Karlshamn

Alphagårdens Nine
Passats Gino

Uppsala

1997 Skydd
Spår

Bengt-Erik Ljunglöv
Mats Redefalk

Östersund
Uppsala

Quanto
Atenagårdens Odin

Stockholm

1998 Skydd
Spår

Leif Simlund
Eva Simonsson

Halland
Uppsala

Zagals Åkky
Frisco

Kalmar

1999 Skydd
Spår

Lennart Gustavsson
Jan Karlsson

Stockholm
Södermanland

Lei-Anns Nitro
HS Dukat

Linköping

2000 Skydd
Spår

Leif Simlund
Ronny Holmberg

Halland
Blekinge

Zagals Åkky
Jebas Erax

Göteborg

2001 Skydd
Spår

Bengt-Erik Ljunglöv
Jan Gyllensten

Jämtland
Skåne

Alf
Kurants Dilo

Borås

2002 Skydd
Spår

Ronny Holmberg
Tony Johansson

Blekinge
Kronoberg

Jebas Erax
Bödavindens Arras

Östersund
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SM-segrarna 2017:
Skyddshundsgruppen:
Glenn Andersson, Syd,
Mallekrafts Ice. Spårhundsgruppen: Charlie
Hedberg, Stockholm,
Enduros Hugin.
 Foto: Magnus Söderberg

År
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Grupp

Namn

Distrikt

Hund

Tävlingsort

2003 Skydd
Spår

Ann Berg
Sten Billerud

Skåne
Stockholm

Memorix Gino
Triumphs Jordan

Ronneby

2004 Skydd
Spår

Glenn Andersson
Thomas Wiman

Skåne
V:a Götaland

Blackneck’s Garbo
Vårhufvud Fax

Malmö

2005 Skydd
Spår

Peter Sverdfält
Dan Pellas

Stockholm
Stockholm

Lei-Ann’s Ville
Jurassic Erox

Karlsborg

2006 Skydd
Spår

Bengt Ljunglöv
Jessica Solner

Stockholm
Stockholm

Wiggo
Sajkés Svullo

Örebro

2007 Skydd
Spår

Glenn Andersson
Patrik Malmberg

Skåne
Skåne

Blackneck’s Garbo
Mallekraft’s Nikita

Södertälje

2008 Skydd
Spår

Patrik Malmberg
Jessica Solner

Skåne
Stockholm

Mallekraft’s Nikita
Sajkés Svullo

Karlstad

2009 Skydd
Spår

Ronny Holmberg
Henrik Bodegrim

Blekinge
Dalarna

Lei-Anns Besk
Wilses Allex

Norrköping

2010 Skydd
Spår

Susanne Lindblom
Martin Nordblom

Västra Götaland
Västra Götaland

Simlunds Isa
Försvarsmaktens Brumma

Göteborg

2011 Kombinerad

Roger Nilsson

Västmanland

Blackneck’s A’Kitch

Karlsborg

2012 Skydd
Spår

Glenn Andersson
Katarina Edlund

Skåne
Stockholm

Mallekrafts Tim
Lindjax Chili

Katrineholm

2013 Kombinerad

Roger Nilsson

Västmanland

Blackneck’s A’Kitch

Söderhamn

2014 Skydd
Spår

Jan-Inge Borggren
Annika Modeén

Skåne
Värmland

Mallekrafts Gabbe
Eimdals Etzel

Malmö

2015 Skydd
Spår

Kjell Florén
Peter Hallberg

Västra Götaland
Skåne

Bockegårdens Boss
Daneskjold Hex

Kungälv

2016 Skydd
Spår

Johanna Christiansson
Andrea Hardie

Väst
Väst

Entre’s Quaax
Chrijer Cruyffi

Falun

2017 Skydd
Spår

Glenn Andersson
Charlie Hedberg

Syd
Stockholm

Mallekrafts Ice
Enduros Hugin

Stockholm
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Sett och läst på Facebook
Kastade ut knark

Ett lyckligt slut!

Polisen Nordvästra Skåne – 25 juli 2018

Polisen Väst – 26 juli 2018

Under natten till tisdagen får poliser under en rutinpatrullering
syn på en bil som framförs relativt vingligt i närheten av Billesholm.
Patrullen bestämmer sig för att stanna bilen och drar därför
på ljud- och ljussignaler. Det verkar dock inte vara något som
faller personerna i bilen i smaken. Bilen fortsätter nämligen,
trots våra blåröda ljus och signaler. Till slut stannar bilen efter
ett kortare efterfölj.
Men kort innan hade en vindruta vevats ner och ett "paket"
kastats ut i sommarnatten från bilen. Det var förstås inget som
duon i bilen, en man född 1982 och en kvinna född 1978, påstod sig känna till överhuvudtaget.
Polispatrullen var dock säkra på sin sak och en hundenhet
tillkallades. Inget slår en polishunds luktsinne och efter bara ett
kort sök hittades just detta paket som visade sig innehålla ....
(trumvirvel)... narkotika.
Mannen och kvinnan greps och anhölls senare för narkotikabrott innehav.
Att utmana vår fyrfota polispersonal tycker hundarna bara är
jättekul! Det är faktiskt ingen idé att pröva ens...Tro oss!

Under lördagen anmäldes en
äldre kvinna som försvunnen av oroliga anhöriga.
Kvinnan lider av ett försämrat hälsotillstånd vilket
gör att hon var extra utsatt
och snabbt behövde komma
tillrätta.
Under dagen och natten
mellan lördagen och söndagen var flera polisenheter
aktiva i sökandet som skedde i närheten kring kvinnans
bostad i området kring Munkedal.
I denna typ av händelse så
är polishundar ett självklart
och viktigt redskap. En av
hundarna som arbetade under natten var Hedeforsens
Yaxon som tillsammans med sin förare Erik blivit inkallade
för att söka efter kvinnan.
Yaxon är en fyraårig schäferhane som är relativt ny i tjänst
och som har Skaraborg som primärt arbetsområde men som
tjänstgör i hela regionen när plikten kallar.
Efter att ha sökt hela natten så hade Yaxon och Erik sin avlösning på väg men Erik hade noterat att Yaxon hade visat ett
förhöjt intresse för ett specifikt område. Erik bestämde sig för
att följa upp Yaxons intresse och skickade iväg hunden för att
söka av området. Yaxon sprang iväg ut i sökområdet och försvann snabbt ur sikte. Efter någon minut hörde Erik hur Yaxon
började ge skall ute i skogen, först lite frågande för att sedan
gå över i ett ihållande skall. Erik sprang genast ut mot Yaxon
och hittade hunden som markerade
något som låg dolt i högt gräs, när
Erik kom fram såg han att det var
den försvunna kvinnan. Hon var
rejält medtagen men efter transport till sjukhus och vård mår hon
i nuläget bra.
En av de viktigaste ” budorden”
för en hundförare är ” lita alltid på
hunden”. Visar hunden att det är
något så måste hundföraren alltid
följa upp hundens intresse! Detta
är en av de viktigaste fotutsättningarna för lyckliga slut!

l Polisen

Yaxon när han nu njuter av
välförtjänt semester.

26

l Johan, Hundförarna
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Andrea och Kess.

En helg med Andrea
och Torneryds Kess
Polisen Halland – 29 juni 2018
Förra helgen var en bra helg för våra hundförare. Vi börjar väl på natten mellan fredag och lördag då Andrea
med sin nya tjänstehund Torneryds Kess tjänstgjorde.
Halland ingår i region väst vilket innebär att vi ibland får åka
utanför länet för att stötta, vilket Andrea gjorde. Det hade varit
ett slagsmål i Lindome och när första patrullen kom till platsen sprang misstänkta gärningsmän iväg. Patrullen lyckades
komma ikapp ett par av dem, men någon saknades fortfarande.
Andrea och Kess var snabbt på plats och började spåra, spåret
går från platsen och inte långt därefter kommer de ikapp en
misstänkt gärningsman som försöker gömma sig i en dunge.
Natten mellan lördag och söndag fick Andrea och Kess återigen åka upp till Göteborg för att stötta, denna gången hade en
polispatrull sett några män som sprang iväg från en stulen moped när de skulle kontrollera dem. Andrea tog sig snabbt som
blixten till platsen och påbörjade spårsöket. Kess får snabbt
ett spår som går iväg i bostadsområdet och efter några hundra
meter anträffar de tre misstänkta gärningsmän som försöker
gömma sig i ett buskage.
Hatten av för Andrea med sin nya vovve Torneryds Kess :-).
Men det är inte slut än, för vid 23-tiden på söndagskvällen
tjänstgjorde Jens och Chrijer Crux då det gick ut ett larm om

Jens och Chrijer Crux.

misstänkt kopparstöld på ett företag strax utanför Veddige. De
åkte dit och påbörjade en över 4 kilometers spårning som gick
i skogen, ut på grusvägar och in i skogen igen, men till slut
kommer de ikapp och anträffar en misstänkt gärningsman som
grips på platsen.
Som sagt en bra helg för våra hundar och dess förare, mindre
bra för de som försökte smita iväg!!
l Jörgen, hundförare i Halland, region Väst

Säg hej till Dixie!
Polisen Sjuhårad – 4 september 2018
I veckan har vi fått en ny
kollega i Älvsborg! 2,5-åriga schäfertiken Dixie och
hennes förare klarade samtliga prov galant.
Hon lyckades tidigt visa
sig på styva linan och fångade tre tjuvar på första nattpasset! Bra jobbat Dixie!
Välkommen till familjen!
l Polisen
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Sett och läst på Facebook
Dream-team!

Eldningsförbud

Polisen Karlskrona – 26 juli 2018

Polisen Väst – 2 augusti 2018

Vi har sagt det förut, polis och
er medborgare är en oslagbar
kombination!
Vid 20.30 ikväll fick en utryckningspatrull en känsla när
de mötte en bil på Päronvägen
i Karlskrona. När de ska kontrollera den ropar uppmärksamma boende att bilen släppt av
en person som nu sprungit och
gömt sig! Patrullen inser att det
är en för oss känd person som
är efterlyst.
Dags för polishunden Bastian och hans hundförare Andreas att göra entré! Spåret är ingen
match för Bastian som nosar upp den efterlyste, gömd långt in
under en altan! Nu väntar det fängelsestraff han försökt undvika i sommar!
Bra jobbat allihopa! Enda tråkiga var att de var så effektiva
att undertecknad inte fick chans att delta i letandet!

Sommarvärmen fortsätter med all sin
kraft. Det är varmt,
väldigt varmt, och oerhört torrt. För många
innebär det sol och
bad samt eventuellt
ett ledsamt öga riktat
emot sin trädgård. Som
förövrigt vissnar i ej
önskvärd takt.
För andra innebär
det eldning i skogsmark. (Ja, ni läste rätt)
Det verkar som inte
budskapet om TOTALT
eldningsförbud riktigt
har nått alla? Kanske är
det värmen eller ovilja att ta in information, Kanske båda?
I alla fall: Två personer åker upp på en enslig väg i Härskogen norr om Lerum. På en vändplats bestämmer de sig för att
elda kabel. Resultatet blir en brand med enorm spridningsrisk
till omkringliggande skog. Räddningstjänst anländer för att
släcka och i denna stund springer kabelbrännare till skogs.
Spårsök av Kustmarkens Zcooter. Den luttrade schäferhane
finner snart vittring och spåret bär iväg ca 500 meter tills första
”eldare” anträffas! Hundföraren anar att nr. 2 är i närheten och
söker av närliggande terräng. Zcooter vet vad som gäller och
lyfter näsan. Polishunden går nu med högt huvud och plockar
molekyler. Riktning fastslagen. Zcooter drar fram i terrängen
och ”eldare” nr. 2 som oxå ligger och trycker anträffas och de
båda är numera misstänkta gärningsmän.
Räddningstjänst lyckades för övrigt släcka elden utan att det
tog sig i något större terrängparti.

l Kristofer

l Peter G
Gruppchef/yttre befäl

Grattis Älvsborg!
Polisen Sjuhårad – 11 september 2018
Här har ni ett fantastiskt nytt hundekipage som kommer att tjänstgöra
hos oss för er!
Får vi presentera
Karin och hennes
Lennis som i dagarna har klarat
samtliga prov och
kontroller med
bravur!
Karin har jobbat
i Borås ingripandeverksamhet i ett
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antal år och har nu alltså tagit sig an en fyrbent kollega som
ska följa henne i arbetet.
Lennis älskar att jobba och är en riktig ”mammas pöjk”.
Han följer sin älskade matte som en skugga överallt. Han sitter
dessutom gärna i knät. När det behövs vet vi dock att Lennis
inte backar för något (inte Karin heller för den delen) och
dessa två kommer att bli en stor tillgång i vårt område!
GRATTIS Karin och Lennis!
Bra jobbat! Mot nya äventyr!
l Polisen

Polishunden 4-2018  |  Facebook

Django är tillbaka
och på bettet

Svampsäsong

Polisen Nordvästra Skåne – 30 augusti 2018

Vi går mot sensommar och regnet
verkar åtminstone
ha nått västkusten,
kanske inte ovanligt? Men med extrem torka och värme under månader
i det nära minnet så
är det mycket välkommet. Även på
västkusten!
Om det får fortsätta, ja då kommer
sannolikt den efterlängtade svamptiden. Vad kan vara godare
än nyfrästa kantareller på en lika god smörgås?
Men tyvärr är det också en tid då försvunna personer ökar
och anmäls till polisen. Då vill vi hundförare passa på att delge
några enkla tips på hur ni kan förhindra att gå vilse och istället
njuta av dagens resultat med nära och kära, hemma.
* Ta med en vän.
* Tala om för någon vart ni tänker gå ut.
* Försök att uppskatta hur länge ni kommer vara ute och delge
den informationen.
* Se till att mobilen är med, en fulladdad.
* Karta och kompass och första förband.
* Ta med vätska.
* Har ni nödvändiga mediciner så skall dem med. Ta gärna
med dem även om ni är bekant med området.

Mycket glada nyheter!
Tjänstehunden Django som knivhöggs i bröstet i samband med
ett ingripande mot en gärningsman i mitten av juli i Landskrona är nu mirakulöst åter och tillbaks i tjänst!
Django knivhöggs i bröstet av en gärningsman i samband
med ett ingripande gentemot denne i Landskrona i mitten av
juli. Kniven som hade ett blad om ca 20 cm trängde rakt in i
bröstet med riktning mot hans hjärta. Dock hade vi och Django sådan tur att bladet tog i ett revben för att därefter glida på
utsidan av revbenen utan att träffa någon större artär eller skära
sönder något annat viktigt som skulle sätt punkt för Djangos
liv eller karriär.
Efter att fått vila upp sig med sin förare fram tills nu och
läka i hemmets lugna vrå så testades Django under veckan av
våra instruktörer för att fastställa att Django inte led av några
kvarstående mentala hinder. Till allas vår stora glädje så kunde
konstateras att Django är född till den polisiära tjänstehund han
fortfarande är och att han nu åter är redo för att ge sig ut bland
nya och gamla ljusskygga personer i vårt samhälle.
Bäva månde dessa, för nu är både Django och hans övriga
fyrbenta kollegor inom Polisens Hundgrupp PONV mer taggade än någonsin för att bekämpa och förebygga all form av
brottslighet.
Så alla typer av elakingar - Nu kör vi!

Polisen Väst – 11 augusti 2018

l Polisens Hundgrupp PONV, region Syd
Om ni ändå råkar gå vilse, få inte panik. Sök er till höjder där
ni ser himlen eller öppningar i terrängen. Polisens helikoptrar
används ofta.
Och stöter ni på en polishund. Stanna där hunden hittat er.
Han eller Hon kommer stanna hos er. De kommer att skälla,
men bli inte rädda. De skäller för att ni skall bli hittade av
hundföraren och kunna komma hem.
Lycka till i svampskogen
l Hundförarna
region Väst
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Karlsborg, månadsrapport från Pelle Karlsson
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NPHT, Nationella
Polishundtjänsten

Juni & juli 2018
Polismyndigheten – augusti 2018
Här kommer lite information om vad
som har hänt hos Nationella Polishundtjänsten under juni & juli månad.
Innehållsansvarig:
Per Erik Karlsson (Pelle)

Utbildning
Vi har tillsammans med en representant
från bevakningsbranschen genomfört en
utbildning för "utbildare av väktarhundförare", sammanlagt 7 deltagare genomförde utbildningen med godkänt resultat.
Magnus S. har medverkat vid planering
av hundförarrelaterade utbildningar hos
KC3 (Göteborg) under ett antal dagar.
Magnus har även medverkat vid grundutbildning av sprängämnessökande hundar (NOA NBS) i Göteborg.

Hundanskaffning
Ett möte har genomförts i Karlsborg med
hundanskaffningsansvariga från regionerna. Bland annat genomfördes lämplighetstester av unghundar, cirka 12 månader.
Under en försöksperiod så är tanken att
även unghundar ska lämplighetstestas
för att utröna om det är ett sätt att ta till
sig hundar i ett tidigare skede och på så
sätt kunna nyttja hunden i tjänst under
en längre tid än idag. De som medverkade på träffen är behöriga att genomföra
dessa tester. Fortsättning följer …
Vi har genomfört 3 unghundstester (12
månader) av belgisk vallhund malinois
från kennel Segervittring.
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Vi har också genomfört 2 unghundstester (12 månader) av tysk schäferhund
från kennel Le Cop’s.

Samverkan med Försvarsmakten
Med hjälp av hundförare från region
Väst har det genomförts så kallad "flygarjakt" i Karlsborg med omnejd.
Under juni månad har blivande hundförare med nya hundar från Försvarsmakten var på så kallad provperiod i
Karlsborg.

Förläggningen
Utöver boende i vår förläggning i samband ordinarie kursverksamhet har Polisens Hundförarförbund genomfört ett
lunch-lunch möte med övernattning.

Övrigt
Under semesterperioden ser vi till att
ALLTID ha personal i tjänst så att ni vid
behov kan komma i kontakt med oss.

Nya hundar i tjänst
Under månaderna juni och juli har följande hundar tagits i tjänst.
• Noosa De Sol Casa, belgisk vallhund
malinois, Annie E-L, region Mitt, narkotikasökhund.

• Mixalex Gnista, tysk schäferhund,
Johan G, region Bergslagen, patrullhund.
• Försvarsmaktens Köa, tysk schäferhund, Magnus E, region Öst, patrullhund.
• Försvarsmaktens Kroxo, tysk schäferhund, Jörgen S, region Nord, patrullhund.
• Försvarsmaktens Lothar, tysk schäferhund, Per E, region Nord, patrullhund.
• Försvarsmaktens Lexus, tysk schäferhund, Malin V D M, region Öst,
patrullhund.
• Black Puma Braveheart, tysk schäferhund, Morgan B, region Väst, patrullhund.
• Mixalex Herax, tysk schäferhund,
Per-Erik E, region Öst, patrullhund.
• Magma Chambers Balder, belgisk
vallhund malinois, Jonas V, region
Syd, patrullhund.
• Nero, belgisk vallhund malinois, Emma B, region Mitt, patrullhund.
• Jettemors Whitney "Annie", tysk schäferhund, Daniel S, region Stockholm.
• Macho av Centaurus, belgisk vallhund
malinois, Pontus L, region Syd.
Dessutom har NOA, Nationella Bombskyddssektionen, tagit 3 hundar i tjänst.

Polishunden 4-2018  |  Årets stipendiat / Officiell kalender

STIPENDIAT
Årets stipendium från Polisens hundförarförbund tillfaller Magnus Vikström och hans arbetslag. De tilldelas 10.000kr för sin ansökan
om en resa till Lissabon i Portugal där de skall
besöka Grupo de intervencao Cinotecnico da
GNR.

Officiell kalender

för 2018-2019
2018
Uttagningstävling till NM 2019
(endast för narkotikahundar)
OBS! Istället för Narkotika-SM
26–28 oktober, Karlsborg - INSTÄLLT

Vi ser fram emot att få läsa en intressant artikel om deras resa framöver i tidningen.

Styrelsemöte
datum ej bestämt än

Styrelsen

NPHU styrelsemöte
9–11 november, Köpenhamn
2019

Viktigt!
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft.
Med anledning av detta vill Polisens Hundförarförbund informera om hur vi sköter vår personuppgiftsbehandling.

Draghundslägret 2019
13 – 17 januar, Långberget
Förbundsråd
Februari, Plats och tid kommer
Draghunds-SM 2019
Dalarna
Nordiska Mästerskapen 2019
prel. 21-24 maj, Oslo, Norge
Sommar-SM 2019
5–8 september, Vadstena, Östergötland

Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter
vi behandlar i vårt medlemsregister.
De uppgifter som där behandlas är namn, adress
och e-post. Syftet med behandlingen är att ha en
uppdaterad medlemslista, sköta utskick av vår tidning samt administrera betalningar såsom utlägg
och medlemsavgifter.
Uppgifterna lämnas vidare till Mediahuset i Göteborg AB genom ett biträdesavtal som sköter utskick
av tidningen, i övrigt lämnas uppgifterna inte vidare
till andra parter.
Vill du veta vilka uppgifter Polisens Hundförarförbund behandlar om just dig eller vill du begära rättelse eller borttag, kontakta oss via epost:

magnus-b.soderberg@polisen.se
johan-a.petersson@polisen.se


Hälsningar Polishundförarförbundet

Framtida arrangörer till
Polishundmästerskap
Draghunds-SM

Sommar-SM

2018:
2019:
2020:
2021:

2018:
2019:
2020:
2021:

Västernorrland
Dalarna
Vakant
Vakant

Värnamo
Östergötland
V. Götaland
Vakant

Narkotika-SM

Nordiska Mästerskapen

2018:
2019:
2020:
2021:

2018:
2019:
2020:
2021:

Inställt
Vakant
Vakant
Vakant

Inställt
Norge
Sverige, Vakant
Danmark
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Polisens Hundförarförbunds styrelse
Johan Petersson

Johanna Christiansson

Mobil:
070-247 02 73

Mobil:
0725-71 70 19

E-post:
andreelund@hotmail.com

E-post:
johanna.christiansson@polisen.se

Magnus Söderberg

Mimmi (Merit) Lindgren

Mobil:
0761-41 12 30

Mobil:
0702-34 42 10

E-post:
magnus-b.soderberg@polisen.se

E-post:
smaangarna25@hotmail.com

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Peter Matthijs

Elin Jansson

Mobil:
072-286 58 68

Mobil:
070-202 02 65

E-post:
peter.matthijs@bredband.net

E-post:
elin-m.jansson@polisen.se

Ledamot

www.polishunden.se

Vice ordförande

Suppleant

Polisens
Hundförarförbund

Lars Lindgren

Adress:
Flygfältsvägen 22
546 30 Karlsborg

Mobil:
0733-48 31 74

Plusgiro: 577954-1

Suppleant/Redaktör

E-post:
lars-ake.lindgren@polisen.se

Valberedning: Ulf Backman, reg. Bergslagen (sammankallande), Peter Hallberg, reg. Syd och Peter Nordgren, reg. Väst
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