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Årets avslut
och nästa års
start

Precis innan denna tidning skulle gå till tryck fick vi meddelande att årets
Polishund var utsedd. I år blev det hela tre ekipage som får dela på priset.
Vi i Hundförarföreningen vill gratulera dessa tre duktiga hundförare lite
extra – se reportage på sidan 2. Den stora prisutdelningen kommer
som vanligt att ske i samband med Stockholms hundmässa, vilken är 8-9
december.
Jag hoppas att alla ni andra hundförare, som verkar ute i landet 24-7,
känner er nöjda med era insatser under 2018. Det har varit många notiser
i dagstidningar och på sociala medier, där man kunnat läsa om duktiga
hundekipage från Polisen som gjort avgörande insatser. Det är kanske inte
alltid ni får den uppmärksamhet som ni förtjänar, men se till att lyfta fram
varandras framgång inom era arbetslag. Samla på er en massa bra jobb, så
ni kan nominera dessa till nästa års nominering för årets Polishund.
Föreningen har haft sitt första möte med den nya styrelsen, där olika ansvarsområde har fördelats. Hur denna fördelning ser ut kommer att presenteras i nästkommande nr. Detta är för att ni som medlemmar lättare ska
kunna veta vem ni ska vända er till i olika frågor.
Polishundförarföreningen lider fortfarande av den omorganisation som Polisen genomfört. Detta genom att en del lokalklubbar finns kvar och verkar,
precis som innan, medan andra har lagts ner på grund av olika anledningar. Vi hoppas på konstruktiva idéer på förbundsrådsmötet, som kommer
att vara i februari. Under mötet hoppas vi kunna hitta nya former för hur
föreningen kan ta till vara medlemmar, där vi inte har lokalklubbar längre.
I mitten av januari kommer vårt första arrangemang, draghundslägret.
Detta läger är som vanligt förlagt på Långberget, och ni som aldrig har kört
drag med era hundar, tycker jag ska prova på. Det är fantastiskt roligt och
är ett mycket bra sätt att umgås med sin hund.
Hur ni anmäler er kan ni se på sidan 9 i denna tidning och på vår
hemsida polishunden.se.
En liten påminnelse: ni som deltar i våra aktiviteter, se till att ni har betalt er
medlemsavgift, eftersom vi subventionerar alla arrangemang som erbjuds.
Önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!


Ordförande
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Ben är en 9-årig engelsk springer spaniel som är duktig på att växla mellan sök och markering och drivs av
en stark söklust.
– Han vill hela tiden söka, berättar hans förare Johan
Esbjörnsson. Sedan är han en snäll och go’ hund som
är trevlig i vardagen och han bjuder på många skratt!
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Foto: Linus Eriksson
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ÅRETS
POLISHUND

Johan har arbetat som hundförare vid Polisen i snart
30 år och varit nominerad till utmärkelsen tre gånger
tidigare. Nu blev det jackpott vilket passar extra bra
då Ben och Johan i går pension till våren.

Elderdale Explorer ”Ben”, engelsk springer spaniel, är en
av de tre hundar som tilldelats utmärkelsen Årets polishund 2018. Förare: Johan Esbjörnsson, region Syd
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Ace är en 5-årig labrador retrieverhane vars främsta egenskap som kriminalsökhund är en otrolig arbetslust.
– Han har en bra motor och har lätt för att koncentrera sig,
även i stökiga miljöer, säger hans förare Lars-Göran Eriksson. Och några dåliga egenskaper har han inte!

Foto: Peter Nordahl

– Om jag ska beskriva honom med tre ord så blir det: jobba, jobba jobba!

Stenbury Yellow Sage Of Shadowhale ”Ace”, labrador retriever,
en av de tre hundar som utsetts till Årets polishund 218. Förare: Lars-Göran Eriksson, region Stockholm.
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Hans Norberg beskriver 6-årige schäferhanen Cross som en komplett hund med väldigt hög arbetslust, högt temperament och en förmåga att behålla koncentrationen i svåra miljöer.
– Allt jag sökte efter fanns i den här hunden, berättar Hans Norberg. Och så kom han med en plusmeny så att säga!
Hans lyfter även fram nyfikenheten och förmågan till att själv lösa uppgifter som framträdande
egenskaper hos Cross.
– Det händer alltid något med den här hunden och ingen dag är den andra lik, säger Hans och berättar att kollegorna brukar fråga efter ”dagens Cross” för att höra vad han hittat på den här dagen.

Foto: Philippe Rendu

– Det är svårt att sammanfatta honom med tre ord då allt är viktigt men jag skulle nog säga; engagemang, energi och koncentrationsförmåga, avslutar Hans.

Wiking Chidob Cross ”Cross”, tysk schäferhund, är en av
de tre hundar som tilldelats utmärkelsen Årets polishund
2018. Förare: Hans Norberg, region Mitt.
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Hittade Kim Walls kvarlevor
– nu får de utmärkelsen Årets polishund
Tre svenska kriminalsökhundar deltog tillsammans med sina
förare i sökandet efter kvarlevor från den svenska journalis
ten Kim Wall. Hundarnas markeringar ledde till att dykare
kunde hitta fler kroppsdelar, vilket fick stor betydelse för ut
redningen. Arbetet skedde under svåra förhållanden, något
som ställde höga krav på såväl hundar som förare.
I det mycket uppmärksammade fallet med den svenska journalisten Kim Wall spelade tre svenska kriminalsökhundar en stor
roll i sökande efter kroppsdelar i Öresund. Danska polisen har
själva inga kriminalsökhundar som kan söka på vatten och bad
därför om hjälp från Sverige. De svenska ekipagen deltog vid
tre tillfällen med sammanlagt över tio dagar ute på sjön. En av
de poliser som var med är hundföraren Lars-Göran Eriksson
från region Stockholm.
– Sökarbetet skedde mitt ute på öppet hav i små öppna båtar
och vissa dagar kunde vi inte gå ut på grund av hög sjö och dåligt väder, berättar Lars-Göran.
Utredare från den danska polisen var med ute på båtarna
under arbetet och röjdykare från militären deltog i vattnet.
Trots att man först inte hittade något på botten där hundarna
markerade fortsatte sökandet. Det var först efter att man anlitat
en oceanolog som kunde göra beräkningar av hur doftämnena
fördes genom vattnet som man började göra fynd, uppemot
800 m från de platser som hundarna markerat.
– Tack vare att man litade på hundarnas förmåga att markera
på rätt ställe så fortsatte arbetet och kunde till slut ge resultat,
berättar Lars-Göran.
För såväl hundar som förare innebar sökandet hårt arbete under dåliga väderförhållanden. Hundarna blev nerblötta av såväl
vågstänk som regn och fick ibland avlösa varandra för att få
komma i land och torka. För de svenska ekipagen var det en ny
miljö att söka ute på öppna havet, utan fasta riktmärken.
– Vi är vana att söka i mindre sjöar utan vare sig strömmar
eller större vågor, säger Lars-Göran Eriksson.
För sina insatser under året och då främst ovan nämnda insats
tilldelas Ace, Ben och Cross utmärkelsen Årets polishund 2018.

Träffa trion på Stockholm Hundmässa
Ace, Ben och Cross kan ses tillsammans med sina förare på
Stockholm Hundmässa lördagen den 8 december på Stockholmsmässan i Älvsjö. Förarna får ett resestipendium på 7 000
kr vardera och en tavla från Dogmade och hundarna får ett

smaskigt ben samt 6 månaders foder från Royal Canin och en
skön säng från Biabädden. På Stockholm Hundmässa kommer
även Årets narkotikasökhund, Årets bragdhund och Årets sociala tjänstehund att få ta emot pris.

Juryns motivering
Årets polishund utses av en jury med representanter från Svenska Kennelklubben, Polisen och Polisens Hundförarförbund.
Juryn har vid sammanträde den 25 oktober 2018 beslutat att
utse och fördela priset till de tre polishundarna Elderdale Explorer ”Ben”, engelsk springer spaniel, Stenbury Yellow Sage
Of Shadowhale ”Ace”, labrador retriever, samt Wiking Chidob
Cross ”Cross”, tysk schäferhund.
Ben med sin förare Johan Esbjörnsson från Region Syd kom
i tjänst som kriminalsökhundförare 2013, Ace, med sin förare
Lars-Göran Eriksson från Region Stockholm 2015 samt Cross
med sin förare Hans Norberg från Region Mitt 2015.
Under nomineringsperioden 2017/2018 har patrullerna bistått kolleger i olika utredningar med åtgärder av betydelse som
aktivt bidragit i utredningsarbete.
Det uppdrag som särskilt sticker ut är när danska polisen i
slutet på augusti 2017 begärde biträde av svenska kriminalsökhundar i sökandet efter den svenska journalisten Kim Wall.
Till en början med sök från land på den svenska sidan. I
början av september utökades begäran med vattensök från båt
i Öresund och sök från land på den danska sidan. Hundarna
arbetade under mycket svåra väderleksförhållanden och fick
trots detta markeringar som ledde till att dykare kunde anträffa
mänskliga kvarlevor. Detta i sin tur fick stor betydelse för den
fortsatta utredningen och till att brottet sedan klarades upp.
Juryn har särskilt beaktat de extremt svåra förutsättningar
som överlag rådde för hundar och förare, och då särskilt under
arbetet i båt. Detta till trots har ekipagen utfört arbetet med stor
idoghet och precision. Juryn har även beaktat förarnas förmåga
att läsa hundarnas beteende vid markering i de svåra förhållanden som förelåg.
Ben, Ace samt Cross med sina förare är utomordentliga ambassadörer för det nordiska polishundssamarbetet.

För mer information – kontakta Svenska Kennelklubben
Pressansvarig: Hans Rosenberg ● Tel: 08-795 30 18, 0705-83 83 32
Hemsida: www.skk.se ● E-post: hans.rosenberg@skk.se
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Greyhounds på väg mot målet i Antes minneslopp som sprungits sedan 2010.

Hundar springer för kampen mot droger
Andreas ”Ante” Olsson blev bara 23 år, en överdos av nät
drogen metedron tog hans liv. Men hans minne lever vidare
i ett av landets största och mest prestigefyllda hundkapp
löpningslopp – Antes minneslopp – och ett nyinstiftat sti
pendium.
Redan i tidig ålder var Andreas med sina föräldrar på hundkapplöpningsbanan utanför Borås och tittade på tävlingar. Hos
honom och övriga familjen väcktes ett intresse för sporten
som efterhand ledde till ett engagemang i föreningen som driver banan och egna tävlingshundar. Andreas som tillbringade
mycket tid på kapplöpningsbanan började jobba med underhåll
av anläggningen och lärde därigenom känna många av de som
besökte banan med sina tävlingshundar. Andreas trivdes och
var omtyckt av landets aktiva hundkappare och lämnade efter
sin bortgång ett stort tomrum efter sig.

Minneslopp och stipendium till Antes minne
Svensk hundkapplöpning slöt upp och startade ett minneslopp
för att hedra hans minne och för att visa vad han betydde för
klubben. Som ett komplement till Antes minneslopp har Andreas föräldrar med hjälp av kamraterna inom hundkapplöpningen startat en förening vars målsättning är att årligen dela ut
ett stipendium till personer som särskilt engagerat sig i kampen
mot droger.
6

Det allra första stipendiet, som var på 3 500 kronor, delades
ut i år i samband med att vinnaren i Antes minneslopp sprungit i mål en solig brittsommardag i oktober. Andreas föräldrar,
Tomas och Ann-Christine, kände både glädje och sorg på
samma gång. Minnet av Ante kommer aldrig att blekna säger
Ann-Christine, och tillade att det här loppet är heligt, det är
vårt lopp. Att stoppa droger helt är väl en utopi, men man kan
inte bara ge upp och ingenting göra. Därför hoppas jag och
tror att det här stipendiet kan göra nytta i framtiden, säger
Tomas.

Martin och Taggen belönades
Svenska Narkotikapolisföreningen fick möjligheten att vara
med och lämna förslag på vem som skulle bli mottagare av
Antes minnesförenings allra första stipendium. Personen som
valdes ut var Martin, en av polisens hundförare som jobbar i
Västsverige tillsammans med sin narkotikasökhund Taggen.
Martin har under i stort sett hela sin polisiära karriär arbetat
med bekämpning av narkotikabrottslighet och redan på 90-talet arbetade han i en gatulangningsgrupp. Efter många år med
denna typ av arbete gick Martin vidare till en tjänst med inriktning mot grov narkotikabrottslighet. Men så snart en möjlighet
öppnades sadlade Martin om och började arbeta som hundförare med inriktning mot narkotika. De senaste sju åren har han
tillbringat tillsammans med Taggen.
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Föreningen Antes minne startades som ett
komplement till Antes minneslopp.

Ur nomineringen;
På grund av Martins stora engagemang, vilja och förmåga att
utveckla arbetsmetoder samt hans stora kunskap inom narkotikaområdet är Martin och Taggen en stor tillgång i arbetet mot
narkotika.

Taggen vilar ut efter att ha mottagit stipendiet.

l Björn Ekström
Texten har även publicerats i tidningen
Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift nr 5-2018.

Överst på vår önskelista just nu …
Vår tidning Polishunden är, precis
som många andra medlemstidningar,
beroende av att medlemmar själva
vill vara med att bidra med material
och att sprida information till andra
hundförare, runt om i landet.
Julen närmar sig med stormsteg
och överst på styrelsens önskelista

står just nu: fler skribenter och mer
material till tidningen till nästa år.
Tidningen, som kommer ut fem
gånger om året, behöver få in lite
längre reportage om vad som händer
och sker inom hundverksamheten. Vi
har tidigare nämnt att det finns många
och bra händelser att ta del av via Fa-

cebook, så vi vet att ni både kan skriva och ta bra bilder. Varför inte skriva
lite till och bidra till tidningen?
Vill passa på att rikta ett stort tack
till Petra/Prinsen som är en återkommande skribent i tidningen, vilket vi
är väldigt glada för.
/Styrelsen
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Styrelsemöte
Polishundförarförbundet
11 oktober 2018

Närvarande:
Johan Petersson, Ordf.
Johanna Christiansson, Vice ordf.
Magnus Söderberg, Kassör
Merit (Mimmi) Lindgren, Sekr.
Peter Matthijs, Ledamot
Lars Lindgren, Suppl.
Elin Jansson, Suppl.

§8 Nordiska Mästerskapen
• Kommer gå av stapeln i Oslo, Norge, den 20-24 maj 2019.
• Nästa år är det 50-års jubileum för de Nordiska Mästerskapen vilket kommer innebära särskilda åtgärder, till exempel
inbjudandet av hedersmedlemmar.
• Styrelsen kommer att köpa in en fana som styrelsen kommer
ha vid invigningsmarschen på Nordiska Mästerskapen.
• Sverige saknar fortfarande arrangör för Nordiska Mästerskapen 2020.

§1 Mötet öppnas
Johan Petersson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§9 Sommar-SM
• Genomförs i Vadstena, Östergötland den 5-8/9 2019.
• Sommar-SM 2020 kommer vara i Göteborg.

§2 Dagordning
Johan Petersson gick igenom dagordningen.
§3 Föregående protokoll
Styrelsen gick igenom föregående styrelsemötesprotokoll
vilket godkändes.
§4 Ekonomi
Magnus Söderberg informerade om förbundets ekonomi som
får anses god.
§5 Narkotika-SM
Då det blev för få anmälda till uttagningstävlingen beslutade
styrelsen att ställa in tävlingen. Styrelsen tog beslut om att ta
ut Petter Fransson och Simon Mainwaring till Nordiska Mästerskapen 2019 och att Anna Jerkvall blir reserv. Peter Matthijs
har i uppgift att informera dessa.
§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.
• Lars Lindgren, Johanna Christiansson och Elin Jansson
hjälps åt med att få skribenter till artikeln ”Mitt liv som
hundförare”.
§7 Draghunds-SM
• Kommer gå av stapeln i Malugn, oklart datum i skrivande
stund. Det är region Bergslagen som är ansvariga. Elin Jansson och Johanna Christiansson är kontakter från styrelsen.
• Draghundslägret kommer genomföras i Långberget 13–17
januari 2019. Elin Jansson och Johanna Christiansson ordnar
med inbjudan till detta i nästa nummer av polishunden.
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§10 Förbundsråd 2019
• Magnus Söderberg saknar fortfarande namn på regionsansvarig från region Nord. Elin Jansson tar reda på hur det
ligger till med detta.
• Det kommer att bli ett förbundsråd under våren 2019.
• Johan Petersson och Magnus Söderberg tar fram ett diskussionsunderlag som vi kan arbeta med vid förbundsrådet.
§11 Profileringsartiklar
Utbudet är bra nu.
§12 Nästa möte
12–13 december.
§13 Mötet avslutat

l Sekreterare
Merit (Mimmi) Lindgren
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Välkomna till

Draghundsläger
på Långberget
13–17 januari 2019
Polisens Hundförarförbund, Hannah , Elin och Johanna
hälsar er varmt välkomna till draghundslägret på Långbergets Sporthotell vecka 3.
Ankomstdag söndag den 13 januari bjuds det på middag på hotellet. Sen kör vi minst två träningspass per
dag fram till den 17 jan. Elin är huvudansvarig för hundkörningen.
Anmälan: Group Wise till Johanna Christiansson
senast 31 december 2018.
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
!

Inbjudan till
VINTER-SM 2019
Dalarnas Hundförarförening hälsar er välkomna till
Vinter-SM för polishundar på Malungs skidstadion i vackra
Dalarna, 5 februari – 7 februari 2019.
Program
5 feb.
samling – provåkning av banor
hundförarförbundets informationsmöte
6 feb.
10 km linkörning – Bankett på kvällen
7 feb.
stafetter 3 x 5 km
Anmälan: Anders Sjöberg på anders.sjoberg@polisen.se
Anmälan skall innehålla namn, mailadress, telefonnummer
och tjänstehundklubb på förare samt namn och ras på hunden. I samband med anmälan godkänner du GDPR.
Sista anmälningsdag 21/1 2019
Avgift: 200 kronor/deltagare.
Inbetalas i samband med anmälan på Swedbanks kontonummer 8166-1, 964752653-3.
OBS! Ange namn och klubb på inbetalningen.
Tävlingsledare: Hampus Eriksson 070-588 54 06

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

Boende (förslag): Malung Camping i stuga 0280-186 50,
Sankt Olof Hotell 0280-550 60
Bankett: Banketten blir onsdag kväll. Info kommer senare.

VÄLKOMNA!
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HÖR UPP!!!
Du som är medlem och som inte registrerat
dig på vår hemsida polishunden.se än
Är du medlem i Polisens Hundförarförbund är det viktigt att du
går in och registrerar dig via våra hemsida polishunden.se.
”Varför då?”, undrar du.

Detta är några exempel på vad du har tillgång till via hemsidan
och som bara är tillgängligt för registrerade medlemmar.
Har du inte registrerat dig, är det hög tid att göra det nu!

Jo, för att du:
• med säkerhet ska få tidningen Polishunden framöver.
• ska kunna ändra din adress, dit du vill att tidningen skickas,
om detta behövs ändras på grund av till exempel flytt.
• ska kunna ta del av mötesprotokoll
• ska kunna ta del av hela tidningsarkivet, osv.

Kontrollera gärna med dina hundförarkollegor att de också registretat sig, så inte de missar tidningen framöver.
Hälsningar
Styrelsen

Så här registrera du dig på vår hemsida:
STEG 1:
1. Gå in på polishunden.se.
2. Tryck på ”Bli medlem” uppe till höger.
3. Fyll i alla uppgifter med röd *, annars går det inte att
fullfölja registreringen.
OBS: arbetsplats anger du endast om du vill ha tidningen skickad till ditt arbete (=du anger adressen till
din arbetsplats i adressfälten). Detta fält lämnas tomt
om du vill ha tidningen skickad till din hemadress.
Postnummer grupperas 3 siffror mellanslag 2 siffror.
Inga kommatecken får förekomma i något fält.
Kryssa i ”Jag godkänner…”
4. Avsluta med att trycka på knappen ”Registrera”.
STEG 2:
1. Din registrering når den som administrera hemsidan.
Detta är en manuell hantering och din registrering
kommer att hanteras så snart som möjligt, om detta
görs vardagar under normal kontorstid. Annars hanteras registreringen närmast följande vardag.
STEG 3:
1. Om allt är korrekt, godkänns din registrering.
Godkännandet genererar automatiskt ett välkomstmejl
till den mejladress du angav vid registreringen, så du
vet att registreringen godkänts, och det står ” Medlemskap i Polishunden” i ämnesraden.
Om du inte får detta mejl, till din inkorg, kontrollera
din skräppost, så det inte hamnat där.

STEG 4:
1. Dags att ordna lösenord till inloggningen.
I ditt välkomstmejl finns en länk du kan trycka på för
att komma till rätt ställe direkt. Du kan också välja att
trycka på ”Logga in” (uppe till höger på hemsidan)
och sedan trycka på ”Glömt lösenordet”.
Skriv in din mejladress som du angav vid registreringen och tryck på ”Få ett nytt lösenord”.
2. Du får nu ett mejl från WordPress, som innehåller en
länk du ska trycka på (längst ner i mejlet).
3. Sidan som kommer upp innehåller ett förslag på ett
starkt lösenord. Du kan välja att använda det, eller
skriva in ett eget lösenord.
4. Verkställ genom att trycka på ”Återställ lösenordet”.
Nu kan du logga in!
Bra att veta:
Om du misslyckas med att logga in på hemsidan, t.ex.
skriver fel lösenordet för många gånger blockeras du i
upp till 4 timmar. Efter denna tid kan du prova igen.
Har du fortsatt problem, kontakta: regph@polishunden.se
som hjälper dig lösa problemet.
Om du glömmer ditt lösenord, upprepar du steg 4 ovan.
Du kan när som helst byta lösenord genom att gå in på
”Mina uppgifter” när du är inloggad.
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Prinsen har efter 1år vunnit slaget om sängen o sovrummet. En lunginflammation krävdes för att Matte skulle vekna.

Nyaste tillskottet. Blacknecks C’isa har efter några veckor i tjänst redan
gjort många fina jobb.

Mörk höst och influensatider
Ni människor uppmanas att vaccinera er mot influensa nu under
hösten. Hur har ni det med vaccinationer av oss hundar angående
kennelhosta? Vi har drabbats hårt av kennelhostan på min arbetsplats. I början av ”utbrottet” hann jag höra saker som att ”kennelhosta är inte farligt, dom hostar några dar o sen é de bara o köra
på” eller ”ingen idé att vaccinera för dom kan ju få det i alla fall”
och ”en ung frisk hund blir inte så sjuk” men det värsta är ju ”vaccinera? Ingen har sagt att jag ska vaccinera hunden varje år?”
SERIÖST!!!?? Sitt inte o säg så dumma saker eftersom en del
faktiskt tror på det!
Ja i det flesta fall hostar hunden och har feber några dagar,
ja vi kan få kennelhosta trots att vi är vaccinerade, jo en frisk
hund kan bli väldigt sjuk och JO ni ska vaccinera oss för det
är väl märkligt om inte vi ska ha det skydd som t.ex. SBK och
andra kräver där många hundar vistas på samma ställe.

Mot höga mål .
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Hos oss har som sagt väldigt många drabbats av kennelhosta
och feber. I det flesta fall har det gått bra MEN vi har också haft
ett par hundar som varit riktigt illa däran och varit nära att dö.
Det otäcka med deras sjukdomsförlopp har varit att det gått
så otroligt fort. Från någon enstaka kraxhostning så har dom
över natten insjuknat i kraftig feber och haft svårt att andats
pga. att det utvecklats till lunginflammation. Det har varit allt
ifrån att hunden blivit inlagd med oklar prognos om den skulle
överleva till att man upptäckt det i tid och kunnat ge penicillin
och hunden har fått åka hem.
Vad vill jag ha sagt med detta? Jo självklart att ni INTE ska ta
kennelhostan med en klackspark! Jag önskar att varje arbetsplats tänker till hur man ska hantera det när man upptäcker det
hos första hunden. Självklart går det inte att skydda sig helt
och hållet eftersom även andra hundar i samhället har det och

Gäller att veta var man sätter tassarna.
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Det gäller att träna överallt.

för smittan vidare (känner 2 civila hundekipage som också varit nära att mista sina hundar pga lunginflammation) MEN man
kan försöka begränsa smittspridningen.
Hur gör man då det? Jo till att börja med måste varje hundförare ha ett eget ansvar och lära sig vad kennelhosta innebär och
hur det smittar och hur länge det smittar. Det finns jättebra information att läsa på SVA’s (Statens veterinärmedicinska anstalt)
hemsida. Googla bara SVA KENNELHOSTA så kommer ni rätt.
Jag själv åkte med en hundkollega som började hosta och pga.
det ansågs jag vara smittbärare och fick inte komma till jobbet
under inkubationstiden. Dan innan Matte tänkte åka med mig
till jobbet började jag hosta. Det tog 7 dagar från känt smittotillfälle. Matte hade under dessa dagar tagit febern på mig för
att se OM jag blev sjuk utan märkbar hosta. Hon fortsatte sedan ta febern efter att jag börjat hosta. Natt nummer två hostade jag jättemycket och det kom slem som hon fick torka överallt. På morgonen va febern hög och hon ringde veterinären
som skrev ut hostdämpande. När Matte varit och hämtat det på
apoteket tempade hon mig igen och konstaterade att febern var
på väg upp. Ny kontakt med veterinär som sa att vi skulle komma in då dom misstänkte lunginflammation.
Väl hos veterinären konstaterades just lunginflammation
men i ett tidigt skede vilket innebar att jag fick penicillin och
fick åka med hem. Jag hade tur. Med en veckas inkubationstid
och två veckors behandling av lunginflammation har jag varit
borta från jobbet ca 3veckor. Det enda positiva är att jag fått
sova i sovrummet och sängen nu när jag varit sjuk!

Det krävs miljöstarka hundar i dessa miljöer.

Mitt råd när kennelhostan härjar är helt enkelt: vaccinera era
hundar. Tempa era hundar även fast dom inte verkar sjuka för
det kan vara tempen som gör att ni förstår att vi har fått kennelhosta och är sjuka fast vi inte visar så mycket symptom. Tänk
på att vi kan smitta andra fast vi själva inte har symptom OCH
vi kan smitta då vi slutat hosta. GÖR rent bilarna! Kennelhosta
är typ kikhosta och feber och när vi är/har varit sjuka vill vi
gärna ha en lugn start och inte köras för fullt direkt. Ni skickar
väl inte era människovalpar till skola och idrottsträningar när
dom har hosta och feber eller dagen efter dom är symptomfria?
Läs på om kennelhostan! I de allra flesta fall är det som er
influensa – man klarar det bra men är sjuk ett par dagar/en
vecka MEN det kan sluta illa också!
l Text: Prins som numera är frisk!
l Foto: respektive hunds hundförarna

Försvarsmaktens Labbas bekantar sig med sin nya gröna spårlina och
undrar om Husse blivit galen.
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God Jul & Gott Nytt År
önskar
redaktionen
alla läsare!

Skriv i tidningen Polishunden!
Ta dig tid och skriv om vad du och din hund upplever tillsammans.
Allt som är polishundrelaterat är av intresse:
• Har det hänt något speciellt på jobbet?
• Har ni varit på någon kurs eller deltagit i någon tävling.
• Hur ser en helt vanligt dag ut?
• Nya händelser eller gamla, spelar mindre roll.
En rubrik – kanske någon mellanrubrik för att lätta upp det hela, och gärna en bild eller två som relaterar
till texten. Glöm inte ange vem som skrivit texten och vem som tagit fotona.
Bilder måste vara högupplösta och får INTE krympas ner i mailprogrammet.
Bilder tagna med ”riktig” kamera prioriteras framför bilder tagna med mobilen.
Maila materialet till Lars Lindgren: lars-ake.lindgren@polisen.se
Hälsningar Johan Petersson, ansvarig utgivare
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Protokoll från
styrelsemöte NPHU
Danmark, Köpenhamn, 2018-11-10

Närvarande:
John Tetlie, ordförande
Morten Haave, kassör
Johan Pettersson

1§

2§

Magnus Söderberg, sekr.
Jens Jönholt
Jörgen Weinkouff Petersen

Mötet öppnas
John Tetlie öppnar och hälsar deltagarna välkomna till
styrelsemötet.

Lars Lindgren
Sören Bjerveskov

är kontaktperson i frågan. Sverige, Danmark och Norge
sänder 1 tävlande och 1 domare till tävlingarna.
Magnus har översatt reglerna till Svenska. Detta kontrollerades och rättades av styrelsen.

Föregående mötesprotokoll
Genomgång av föregående styrelsemöte protokoll.
Ingen i styrelsen hade något att erinra.

Sören deltar på NM i Norge 2019 som konsulent inför
Bombhundarnas medverkan i försöksprojektet.

3§

Ekonomi
Kassör Morten gick igenom ekonomin för NPHU.
Inget att anmärka på.

4§

Mötespengar
Frågeställning om styrelsen ville ha ersättning för kostnader i samband med mötet. Styrelsen är överens om att var
land står för egna resekostnader.

5§

NM 2019
Hedersgästerna Geir och Ilka med fru, samt skolcheferna
kommer att inbjudas till banketten. Det är 50-års jubileum
som ska uppmärksammas. Tävlingarna genomförs 21–24
maj 2019 (vecka 21).

6§

Medverkan Bombhundar
Sören Bjeverskov presenterade reglerna för bombhundarnas medverkan vid NM. Reglerna är kopierade av narkotikahundarnas regler. Bombhundarna medverkar vid kommande NM som projekt 1 år för att sedan utvärderas och
beslutas om permanenta deltagandet. Sören Bjeverskov

7§

Hemsidan/Tidningen
Mediahuset har ställt frågan om NPHU-sidor i tidningen
Polishunden. Styrelsen ställer sig positiv men vill att följande frågor utreds.
1) Hur mycket pengar genererar dessa sidor till NPHU?
2) Vem ska se till att det finns material till sidorna?
3) Hur ska detta distribueras. Kommer tidningen att distribueras i Norge och Danmark?

8§

Övriga frågor och ämnen
Kan Mediahuset göra ett jubileumshäfte till kommande
NM? (Oslo gör ett programblad.) Är Mediahuset intresserade av att göra ett sådant programblad med annonser och
betala NPHU en summa.
Magnus tar kontakt med Mediahuset om frågan.

9§

Nästa möte
Nästa möte NPHU avhålls vid NM i Oslo 2019-05-21.

Köpenhamn 2018-11-10
Magnus Söderberg
Sekreterare NPHU
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Förslag/Arbetsdokument till

NORDISKA MÄSTERSKAPEN
för Sprängämnessökande hundar
Reviderad 2018-11-10
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Förberedelse:
Utlagt preparat ska vara av följande sorter:
Sprängmedel, nyligen avskjutet vapen och ammunition, som generellt förekommer i Norge, Sverige och Danmark.
Under mästerskapet läggs det ut ett överenskommet antal sprängmedel, vapen
och avskjuten ammunition. Det får läggas ut max 16 gömmor (utlägg) fördelat
mellan momenten. Dock skall minst en gömma finnas i varje sökområde. Gömmorna skall placeras ut ca 2 timmar innan tävlingen startar. Gömmorna/Utläggen
ska läggas på ett sådant sätt att det ger hunden möjlighet att markera. På varje
sökområde ska det finnas minst 1 gömma. Mängden sprängmedel, vapen m.m.
kan variera och bestå av både konventionella och ”hemtillverkade” sprängmedel
(undantaget TAPT och HMTD).
På en bestämd tidpunkt (t.ex. dagen före tävling) har hunden möjlighet att
pröva de sprängmedel som ingår i tävlingen (Smeller). Gäller ej vapen och
ammunition. Det är tävlingsansvarig, som beslutar hur många utlagda gömmor
som förekommer i varje tävlingsmoment. Hundföraren får inte veta hur många
gömmor det finns utlagda i de olika sökmomenten. Innan tävlingarna startar
ska alla sökområden gås igenom med en hund. Söket startar när föraren går in i
området, eller när hunden är satt i arbete. Om hundföraren önskar att orientera
sig i sökområdet startas tiden.

FELANMÄLAN
Hunden markerar en plats där ingen gömma är utlagd, och föraren meddelar
fynd. Bedöms i sökmomentet och markeringsmomentet.
SÖKTID
Hundföraren disponerar tiden som är angivet för varje moment. Hundföraren kan
avbryta i förtid och han/hon anser att området är genomsökt.
INFORMATION
Hund som lämnar ett fynd, som den tydligt har registrerat, bedöms både i sökmomentet och markeringsmomentet. Har hunden markerat utlagd gömma och
lämnar denna innebär det underkänd gömma även om hunden senare vänder
tillbaka och markerar korrekt.
BEDÖMNINGSMOMENT
I varje moment utom lydnadsmomenten är bedömningsmoment:
SÖK: MARKERING: MILJÖ           (KOEFF.5)
• Oskadat föremål ger vardera 30 poäng
• Vidrört föremål ger 0 poäng
• Hund som tar upp föremål i munnen och apporterar 0 poäng
• Hund som inte finner någon utlagd gömma kan inte få poäng i momentet.

Startordningen ska lottas före varje sökmoment.
Det är valfritt för hundföraren att söka med eller utan koppel (ej flexikoppel). För
att uppnå en rättvis tävling ska, arrangör av tävlingen, gå igenom placeringen av
gömmorna tillsammans med domarna. Det är endast tillåtet att hunden markerar
med passiv markering.
Vid fynd meddelar hundföraren ”FYND”. Domarna säger ”JA” eller ”NEJ”. Vid ”JA”
är det tillåtet att berömma/klicka i samma ögonblick domaren säger ”JA”. Det är
tillåtet att hunden återvänder till hundföraren och får belönas kortvarigt (dock inte
lek med boll, dummy eller liknande).
När hunden söker fritt ska kopplet vara undanstoppat i fickan eller bundet runt
kroppen/skuldran. Hunden ska vara kopplad efter varje sökmoment.
Hundar som inte tävlar, ska uppehålla sig så de inte stör hundar på tävlingsplatsen. Tikar som löper får tävla (beträda tävlingsplatsen) sist. Detta för att inte
försvåra för de andra deltagarna. Arrangören tar hänsyn till detta.
Försöker en deltagare inhämta upplysningar om utlagda gömmor, lokalen
m.m. kan denne deltagare diskvalificeras från fortsatt deltagande i tävlingarna.
Deltagarens tidigare uppnådda poäng ska nollställas. En diskvalificering ska alltid
beslutas av tävlingsjuryn.

UTGÅNGSSTÄLLNING
Okopplad hund sittande på förarens vänstra sida.
EXTRA KOMMANDO
Alla kommandon eller handlingar, som ersätter kommando, utöver de tillåtna
i varje moment. Fler än 3 kommandon medför underkännande. Undantaget i
sökmomenten.
ANIMERING
Alla tecken/signaler utöver de tillåtna medför poängavdrag.
IDEALBILD
Utförandet är bedömt som perfekt.
FELMARKERING
Hunden markerar en plats där ingen gömma är utlagd. Felmarkering bedöms i
sökmomentet.
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Varje moment ska bedömas av domarna. Domarnas poäng räknas samman och
delas med två. Summan multipliceras med momentets koeff. Domarbetyg bör
bedömas på en 10-talig skala med möjlighet till halva tal (eller 0,5, 1,0, 1,5 etc.)
Momenten ska utföras som beskrivs i programmet.
Vid avvikelser från idealbilden ges ett avdrag på poäng beroende på hur
många och hur stora avvikelserna är. När betyget är under 9 ska det kommenteras i domarprotokollets kommentarer.

Polishunden 5-2018  |  Förslag på NM-regler

PROTESTER/JURY M.M.
Protest/klagan mot domarbeslut, momentfel, etc. ska lämnas in till tävlingsledningen inom 1 timme efter avslutat moment. 15 minuter gäller för lydnadsmoment.
Protest/klagan ska behandlas av en jury bestående av överdomare, och
NPHU:s arbetsutskott (se anvisningar och riktlinjer).
LYDNADSMOMENT
Moment 1:
Fritt följ vid fot. Koeff: 6
(Se lydnad patrullhundar)
Moment 2:
Platsliggande. Koeff: 4
(Se lydnad patrullhundar)
Moment 3:
Miljö hopp. Koeff: 2
(Se lydnad patrullhundar)
Moment 4:
LÄGENHETSSÖK/RUMSÖK M.M
Bedömning moment, se generella bestämmelserna.
Specifikationer:
Söktid: 20 minuter
Område: Ca 60 kvadratmeter lägenhet eller liknande.
Bedömning moment, se generella bestämmelserna.

SÖK
Vid bedömning av söket bör vikt läggas på hundens och förarens förståelse av
uppgiften, intensitet i söket och samarbetet mellan hund och föraren, samt att
hunden finner gömmorna.
Underkännande
• Skadad gömma pga. att hunden varit destruktiv
• Mer än 2 felanmälda fynd per moment.
• Hunden inte söker.
Betygsneddrag
• Övriga avvikelser från idealbilden ger poängavdrag.
• Varje felmarkering renderar 10 poängs avdrag.
MARKERING
Det är ett krav att hunden, i alla sökmoment, har en tydlig markering vid passiv/
påvisande markering. Vid bedömning ska det läggas vikt vid att hundens uppmärksamhet är riktad mot gömman på ett sådant sätt att det klart framgår var
den är placerad. Vikt ska också läggas vid hundens säkerhet i uppträdandet vid
markering.
Underkännande
• Animering eller kommando som framkallar markering medför underkännande
i momentet.
• Skador på inventarier (ej vid olyckshändelse)
• Fler än 3 felmarkeringar per moment.

Moment 5:
BILSÖK
Bedömning moment, se generella bestämmelserna.
Specifikationer:
Söktid: 20 minuter
Område: Max 3 fordon i förhållande till söktiden.
Bedömning moment, se generella bestämmelserna.
Moment 6:
LAGER OCH SKÅPSSÖK
Bedömning moment, se generella bestämmelser.
Specifikationer:
Söktid: 25 minuter
Område: Ca 100 kvadratmeter stort lager/lokal med ca 20 skåp.
Bedömning moment, se generella bestämmelserna.
Moment 7:
VÄSKSÖK
Momentet kan kombineras med och utföras före eller efter bilsöket.
Bedömning moment, se generella bestämmelserna.
Specifikationer:
Söktid: 10 minuter
Område: Minimum 20 väskor, koffertar, kameraväskor, stativväskor el. dyl.

Betygsneddrag
• Övriga avvikelser från idealbilden medför poängavdrag beroende på hur
många och hur stora avvikelserna är.
MILJÖ
Vid bedömning ska det läggas vikt vid om hundens sök, markering eller fynd
hämmas av miljön.
Underkännande
• Hund som väsentligt hämmas av miljön den söker i.
Betygsneddrag
• Övriga avvikelser från idealbilden medför poängavdrag beroende på hur
många och hur stora avvikelserna är.
FYND
För godkänt funnen gömma ska föraren meddela domarna omedelbart då
hunden markerar.
Godkänt fynd ger 30 poäng.
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Sett och läst på Facebook
Bella, blodsocker
och blåljus
Polisen Nordvästra Skåne – 11 augusti 2018

Så, nu är jag äntligen tillbaka från semestern och får börja
röra på mig igen, jag känner mig faktiskt riktigt stimulerad för
första gången på fyra veckor. Fråga husse, han fick köpa en ny
hundsäng till mig sista veckan på semestern.. Ja, jag hade ju
inget annat att göra, vems fel är det?! HUSSES!!
Jag har snart dressyrprov i räddningssök så jag och husse
(hrm mest jag!!) springer runt mycket i skogen och letar efter husses kompisar och gamla jackor som han hängt ut. En
väldigt bra start efter en lugn semester där både jag och husse
kanske lagt på oss ett och annat trivselkilo. Jag får ju tänka på
figuren den primadonna jag är!
När min kompis Grytt skulle träna en runda räddningssök
häromdagen så var husse figurant och satt under ett camouflagenät ute i skogen. Han hör hur det prasslar bakom sig
och tror att Grytt är på ingång. Men. Två meter bakom sig
hör husse ett rungande MMMMUUUU! Det visar sig vara
en flock kor som rymt från sin hage i närheten och tänkte att
gräset minsann var grönare på andra sidan. Jag har aldrig förr
hört husse skrika gällt som en liten tös och komma på benen
så fort, till hans kollegors stora nöje. Så kan en vanlig dag på
jobbet se ut.
Nyligen när jag och husse var på väg in till stationen för att
äta, vilket är viktigt för min husse, eller rättare sagt för mig och
vår omgivning. Hans humör när han är hungrig är inte att leka
med kan jag säga. Husse ser två personer som står vid en bil
mitt i gatan och vinkar på oss. Det visar sig att en förtjusande
äldre damen i bilen har diabetes och fått kraftigt blodsockerfall
och att de ringt efter en ambulans.
Husse tvingar i damen två bananer och en burkläsk för att
hon ska få tillbaka lite energi men även färgen i ansiktet. Husse
erbjuder sig att springa bort och köpa en hamburgare till henne
men damen förklarar vänligt men bestämt att hon minsann ska
ut med väninnorna och äta ”äggakaga” och därför vill spara
sig. Ambulansen kommer och den mycket trevliga sjukvårdspersonalen kollar hennes sockervärde. När dessa ser bra ut
får damen köra vidare mot de väntande väninnorna och den
efterlängtade lunchen. Med detta vill jag och husse rikta ett
stort tack till far och dotter som var så snälla och stannade hos
damen, bra jobbat!!
Slutligen vill jag skänka en varm tanke till min käre kollega
som nyligen blev knivstucken på ett ärende i Landskrona. Han
är hemma på lite välbehövlig semester och sist jag och husse
var och hälsade på honom hoppade han runt på alla fyra tassar
som om inget hade hänt!
l Polisen
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Du har skällt och gnällt
en del, men nu så...
Polisen Västernorrland-Hundgruppen
– 19 oktober 2018

GRATTIS Försvarsmaktens LEMMY tll godkänd dressyrkontroll och
tjänstbarhetskontroll.
Efter hårt arbete och
stort engagemang får du
nu titulera dig Polisiär
patrullhund och äntligen
får ta dig an dom skarpa
uppdragen. Även ett "bra
jobbat" till din tvåbente
kollega som kämpat vid
din sida.
Lycka till där ute och
God Jakt!
l AT
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Hälsning från Bella
Polisen Nordvästra Skåne – 15 september 2018

Hej på er alla kära läsare! Vill först och främst säga hur roligt
det är med så mycket respons från Er på mina inlägg, vilket
gör att jag bara vill berätta ÄNNU mer. Utan er hade det inte
varit samma sak så att säga.
Innan jag berättar om några roliga jobb som jag och husse varit på så tänkte jag passa på att berätta kort om hunden
bakom polishunden. Många kanske tror att polishunden är en
rabiat och livsfarlig varelse som inte vill något annat än att bita
folk, så är det inte..
Visst, vi tränas i att försvara oss och våra förare och vi får
belöning och vinst i att bita. Men innan vi kommer dit så har vi
genomgått otaliga tester för att kontrollera vår mentala status
och om vi har några rädslor eller andra olater. Vi bygger givetvis upp en minnesbank med saker vi varit med om och tolkar
då in detta i sammanhanget men vi får inte göra något utan att
vår förare säger det till oss. Vi genomgår dessutom årliga dressyrprov och varje vecka har vi träning under ledning av våra
väldigt duktiga och kompetenta instruktörer.
Kort och gott vi bara ÄLSKAR att vara ute och jobba, oavsett vad det gäller, oavsett väder och oavsett tid på dygnet. Nu
talar jag bara för oss hundar alltså..
Visst, vissa av oss är lite mer stöddiga än andra i vår framtoning. Jag själv till exempel brukar, av husses kollegor, liknas
vid bankkassörskan i reklamfilmen där rånare i clownmasker
kommer in på banken och alla blir rädda och sträcker upp händerna utom sagda kassörska som utbrister ”NÄ MEN TITTA,
CLOWNER, VAR ROLIGT!! KOM IN KOM IN!!!”
En sen regnig kväll, eller snarare natt fick jag och husse
åka racer upp till småländska gränsen då det varit inbrott i en
lastbil. Fem gärningsmän hade blivit påkomna och sprungit till
skogs, det är då undertecknad kommer in i bilden.
På platsen väntar målsäganden och två-tre patruller med husses kollegor. Husse blir anvisad plats där gärningsmännen setts
springa in i skogen och jag får spårselen på, MUMMA!!
Men först! Jag gör givetvis nummer två inför hela skaran
och eftersom jag är en malle gör jag inte det i skogen utan gärna på kort kort gräs eller helst av allt asfalt. VADDÅ, jag hade
ju nyss fått en cheeseburgare av husse eftersom jag hittat narkotika åt honom. Husse visade som vanligt sin kärlek till mig
genom att bräka ”Du din Piiip PIIIIP PIIIIIP” på västgötska.
Men sen bär det av ut över fälten, över grustag och in i skogen. Jag får ett jättefint spår och husse flåsar nöjt att här ska det
minsann gripas på söndagsmorgonen. Efter någon kilometer
kommer jag fram till ett jättehögt gräs och på andra sidan en
djup och 15 meter bred å, men jag känner vittring på andra sidan och tar självklart kortaste vägen över PLUMS. Det är ändå
kolsvart och regnar ute så ingen märker om frisyren blir sabbad.

Hur vet jag då att ån var 15 meter bred? Jo för det är exakt så
lång som husses spårlina är och när jag tagit mig upp på andra
sidan ån står husse med änden på spårlinan mellan tummen
och pekfingret med vatten upp till midjan. Med sin lenaste och
mjukaste röst ber han mig väldigt snällt ”Bella lägg dig ner, jag
bottnar inte här!” Han älskar verkligen mig!!
Husse hittar en bättre passage så att han inte ska sjunka med
all sin utrustning och jag kan ÄNTLIGEN fortsätta jobba. Tyvärr kommer jag bara ett par hundra meter innan spåren börjar
gå i cirklar och gärningsmännen har troligtvis delat på sig. Efter 40 minuters försök att få rätsida på situationen bestämmer
sig husse för att bryta och vi tar oss ut till närmsta väg för att få
lift med en radiobil tillbaka till vår egen bil.
Med vattnet rinnande ur benfickorna strålar husse av lycka,
ja han är till och med så glad att han kastar sin djungelhatt i asfalten, vad han missar är att pannlampan också sitter där så den
går i tusen bitar, synd för honom.
Så kan en dag på jobbet se ut, inte alltid att vi lyckas med det
vi hoppas på. På morgonen klappade husse ändå om mig och vi
somnade som bästa vänner!
l Polisen
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Sett och läst på Facebook
Tjuvar uppspårade
på sitt allra första
jobb!
Polisen Sjuhärad – 30 september 2018

Inbrottslarmet går i Ulricehamn, patrullen som kommer ser en
man fly från platsen över rv40. De håller platsen där mannen
senast sågs och kallar på hundpatrull som åker från Borås.
Den här kvällen är det dags, Lennis tas ut på sitt allra första
jobb som polishund. Han fattar galoppen direkt och börjar spåra från bullerplanket. På Lennis ser det ut som att det kan vara
flera spår, hm.....spårandet fortsätter ned mot en å. Plötsligt ser
man på Lennis att nu är vi nära något eller någon! Han dyker
in i den täta vegetationen intill ån och går snart i anskällning på
tre män som gömmer sig i slyn. Vid kontroll av övervakningskameror på brottsplatsen visar det sig att det mycket riktigt
varit tre gärningsmän inne och att de stämmer exakt med de tre
som Lennis spårat upp!
Grattis till ett riktigt bra jobb!
Tack till kollegorna i Ulricehamn som gav oss fina förutsättningar för att göra ett bra jobb!
l Polisen

Så mycket kärlek!
Polisen Sjuhärad – 30 september 2018

Hej!
Igår fick vi ett larm till centrala Skene. En äldre kvinna hade
blivit bestulen, ett larm som gör en arg och upprörd och som
tyvärr är alldeles för vanligt. Vi kommer till adressen och kan
konstatera att det är väldigt mycket folk i rörelse och att det
därför inte finns någon bra chans att få ett spår, vi gör ändå ett
försök för vi vill ju så gärna, men som vi trodde gick det inte
bland alla människor.
Vi bestämmer oss för att i alla fall gå runt området med våra
hundar, dels för att se om vi kan hitta någon som stämmer på
signalementet, dels för att se om de kan ha tappat något i flykten.
Dessutom känns det kanske tryggt för folk att se oss i området.
Det är eftermiddag och barnen har precis slutat skolan, det är
barn i rörelse överallt. De känslor vi fick i samband med larmet
byts snart mot något helt annat...så mycket kärlek vi mötte på
den promenaden!!!
”Polisen-I love you!”, ”Polisen, härligt att se er, ni är så bra för
samhället!”, ”Vilka fina polishundar ni har!”, och så mycket mer!
Den värme ni fyllde våra hjärtan med igår eftermiddag kommer att finnas med oss länge länge, tack ni härliga barn och
ungdomar i Skene för det! ❤️
Kramar från Karin, Jennie, Lennis och Tilya
l Hundgruppen i Älvsborg

PS: Den lilla nallen på bilden heter Ticki.
Han är utskickad på äventyr i världen av
elever på Myråsskolan. Han hängde med
oss idag, nu ska han vidare ut i världen!
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Kriminalsökhunden Meadowlark Braith
Polisen Stockholm Hundenheten – 30 september 2018

Ett område vi inte skriver så mycket om är kriminalsök. Anledningen
till det är att hundarna
oftast arbetar i väldigt
känsliga ärenden, olika
typer av sexualbrott och
mord till exempel.
Labradoren Braith och
hans fyrbenta kollegor
som är utbildade i kriminalsök, är dock många
gånger helt avgörande
för att en våldtäktsman
eller mördare ska kunna
lagföras.
Som exempel var det
Braiths kollega, labradoren Ace, som var så framgångsrik i
Öresund i sökandet efter Kim Wall, och en viktig kugge i lagföringen av Peter Madsen.
Braith är även han väldigt framgångsrik, och har den senaste

tiden varit avgörande i ett stort antal sexualbrottsärenden, där
utredningen sannolikt inte kunnat gå framåt utan hans hjälp.
Braith är kort sagt ruskigt bra på det han gör. Braiths förare beskriver hans söklust som hans största styrka, han slutar aldrig
innan han hittat det han letar efter.
En kriminalsökhund är tränad att söka efter kroppar, kroppsdelar och kroppsvätskor, till exempel blod och sperma. De
tränas även att söka efter kroppar under vatten, och i det fallet
sitter hunden längst fram i en båt och söker efter den doft som
en kropp, eller kroppsdel, släpper upp genom vattnet. Sverige
räknas till en av världens främsta nationer när det gäller just
vattensök.
Bratih och hans förare är placerade i Stockholm och jobbar
företrädesvis här, men reser även runt en hel del i landet och
hjälper till där de behövs.
Bratih har många goda år kvar som polishund, och kommer
garanterat vara den som fäller avgörandet i grova brott även i
framtiden.
Ha en trevlig dag!
l Danne

Inbrott i fritidshus
Polisen Jämtland – 5 oktober 2018
I natt greps två tjuvar i 20-års åldern i närheten av Fåker. De
spårades upp av polishunden Kymo och hans förare. Det hela
började med att flera anmälningar om inbrott i fritidshus kom
in till polisen. En polispatrull träffade på en bil och försökte
stoppa den. Den misstänkta bilen körde iväg och det blev ett
förföljande. I samband med det körde tjuvarna på polisbilen,
de prejades av vägen och sprang sedan därifrån. Kymo spårade
ca 1 tim. innan de kunde gripas. I deras bil hittades en mängd
stöldgods. De sitter nu hos polisen i Östersund misstänkta för
stöld, vårdslöshet i trafik och försök till grov misshandel.
Vi har under den senaste tiden fått in många anmälningar om
inbrott, vi vill uppmana alla till att märka stöldbegärliga eller
värdefulla ägodelar. Det gör det lättare att spåra gods när vi
träffar på det, annars är risken stor att tjuven får tillbaka sakerna om vi inte kan hitta rätt ägare.
l Polisen
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Hösten 2018

Polismyndigheten – oktober 2018
Här kommer lite information om vad
som har hänt hos Nationella Polishundtjänsten under hösten.
Innehållsansvarig:
Per Erik Karlsson (Pelle)

Unghundstester
Vi har genomfört flera lämplighetstester
av unga hundar, 6 månader och 12 månader, för att försöka utröna om det möjligtvis är genomförbart att testa yngre
hundar än vad som är brukligt.
Denna försöksverksamhet kommer att
fortgå i cirka 2 år, särskilda besiktningsmän kommer att utbildas i att lämplighetstesta yngre hundar.
När vi testat tillräckligt många unga
hundar så kommer vi att fatta beslut om
detta ska fortgå som ordinarie lämplighetstester eller ej.

Nationell arbetsgrupp för utveckling
av Räddningssök.
En av polishundverksamhetens främsta
uppgifter är att rädda liv. Vi har därför
tillsatt en arbetsgrupp som ser över utvecklingsmöjligheterna inom ämnesområdet. Fortsättning följer...

Nationell arbetsgrupp
hundanskaffningsansvariga
Ett möte har genomförts i Karlsborg gällande frågor som rör hundanskaffning.
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NPHT, Nationella
Polishundtjänsten
Nationell arbetsgrupp vapensök
Ett möte har genomförts i Karlsborg gällande frågor som rör så kallade renodlade vapensökhundar.

Nationellt arbetsmöte brand-sperma
sökande hundar
Ett arbetsmöte gällande specialsöket
brand-spermasökande hundar har genomförts i Karlsborg. I samband med
mötet så genomfördes dressyr- och
tjänstbarhetsprov för sök efter sperma.

Utbildning
Basutbildning för hundförare är i full
gång, 21 blivande hundförare från olika
delar av landet påbörjade sin utbildning
i slutet av augusti. Utbildningen slutar
i månadsskiftet november/december.
Kursen leds av Mikael L från region
Mitt. Till sin hjälp har han instruktörerna
Stefan H, region Bergslagen, Anna G,
region Mitt, Annie E, region Mitt och
Morgan A, region Syd.

platser i landet. Vecka 44 genomförs
dessa tester i Karlsborg. Ett antal hundar
har gått till polisen. Flera hundar har varit på prov i Karlsborg och flera hundar
har gått ut till verksamheten i landet.
Några hundar har ej räckt till för vår
verksamhet.
Flera hundförare/blivande hundförare
har varit hos oss med sina nya Försvarsmaktshundar och fått stöd och hjälp av
vår personal. Hundförarna är väldigt
tacksamma för att få ett rejäl genomgång
av sin nya hund under två veckor. En
riktigt bra start med en ny hund.

Flygarjakter

Flera så kallade flygarjakter har genomförts i Karlsborg med omnejd. Ett antal
hundförare från i första hand region Väst
har medverkat och spårat ifatt de flyende
personerna förtjänstfullt.

Farlig hund

Vi har haft besök från Danmark för diskussioner gällande lämplighetstester av
blivande polishundar.
Ett nordiskt möte har avhållits i
Karlsborg gällande förberedelser inför
NOFOPS-möte som arrangeras av Nationella Polishundtjänsten.

Länsstyrelsen har övertagit handläggningen av bland annat farliga hundar.
Särskilt utpekade besiktningsmän har
genomfört flera besiktningar åt beställaren Länsstyrelsen. Vissa smärre inkörningsproblem har uppstått och succesivt
så flyter detta på bättre och bättre.
Flera regioner har genomfört lokala/
regionala utbildningar med personal från
Länsstyrelsen inom detta ämnesområde.

Försvarsmaktshundar

Tillsyn

Ett antal lämplighetstester av försvarsmaktshundar har genomförts på olika

Vi har genomfört tillsyn av räddningssök
i regionerna Öst, Bergslagen och Väst

Nordisk samverkan

Polishunden 5-2018  |  Rapport från Karlsborg

med blandat resultat. Flera hundar har ej
presterat ett godkänt resultat.
Denna tillsynsverksamhet kommer att
fortsätta under 2019.

Polismyndighetens riktlinjer för
Polismyndighetens hundverksamhet
Alla FAP som rör Polismyndigheten
internt, bland annat vår FAP 214, kommer succesivt att försvinna. Vi har med
anledning av detta fått i uppdrag att
anpassa texten i vår FAP så att den blir
uppdaterad och korrekt i de nya riktlinjerna. Vi lämnar vårt arbete vidare till
region Väst för översyn varefter handlingarna skickas ut på delning. Fortsättning följer..

SBK
Vi har haft besök av SBK:s generalsek
reterare för att om möjligt se om vi har
några samkörningsvinster i våra utbildningar, i första hand inom ämnet specialsök. Fortsättning följer...

Nya hundar i tjänst under hösten 2018
• Försvarsmaktens Lennis, tysk schäferhund, patrullhund, Karin K, region
Väst.
• Minnows Nickels and Dimes "Zigge",
labrador, narkotikasökhund, Anders G,
region Väst.
• Hedeforsens Ivar "Aslan", tysk schäferhund, patrullhund, Jens O, region
Väst.

• Försvarsmaktens Kymo, tysk schäferhund, patrullhund, Lars O, region
Nord.
• Run and relax D.Beckham "Doffen",
labrador retriever, BPU-hund, Karl P,
region Väst.
• Kustmarkens Jormen "Nemo", tysk
schäferhund, BPU-hund, Gunnar L,
region Väst.
• Spårmarkens Krusa Ogenklev, tysk
schäferhund, patrullhund, Jonny H,
region Bergslagen.
• Försvarsmaktens Lemmy, tysk schäferhund, patrullhund, Lars K, region Nord.
• Försvarsmaktens Luta, tysk schäferhund, patrullhund, Martin P, region Syd.
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November 2018
Polismyndigheten – november 2018

Utbildning
Höstens grundkurs fortskrider med 21
blivande hundförare, block nummer 3 av
4 är i full gång.
Grundkurs för 2 nya kriminalsökhundförare har genomförts. De har tränats
för sök efter avlidna människor inomhus
och utomhus. Till våren kommer de att
genomföra del 2 av utbildningen. Den
kommer att innehålla sök efter avlidna
människor i vatten. Instruktör har Kalle
A, från region Nord varit, kursdeltagare
har Peter H, från region Syd och Mikael
H, från region Väst varit.
Numera ansvarar KC3, region Väst,
för handläggning av våra nationella
hundförarutbildningar. De har varit hos
oss för att tillsammans med Magnus S
planera 2019 års polishundförarutbildningar. Det som är känt idag är att det
endast kommer att genomföras så kal�lade tvingade utbildar 2019.

Inställda utbildningar 2019:
Fortbildning hundförare
Fortbildning skyddsfigurant
Fortbildning spår

Fortbildning utbildare/instruktör patrullhund
Har ni frågor om detta så kontakta vår
utbildningsansvarige Magnus S.

Försvarsmaktshundar
Ett antal hundförare/blivande hundförare
har varit i Karlsborg med nya hundar
från Försvarsmakten. De har som vanligt
fått hjälp av våra instruktörer Bo L, Maria K och Torbjörn O.
Försvarsmakten har genomfört l-tester
av 12 hundar i Karlsborg varav 2 bedömdes lämpliga för polisiärt bruk.

"Flygarjakt"
Vi har återigen medverkat med hundar,
denna gång från region Väst, och hundar från grundkursen, för att spåra efter
"flygare" som rört sig i terrängen runt
Karlsborg.

Brandhundsmöte
Nationellt arbetsmöte, fortbildning och
prov av brandhundar gällande sök efter
sperma har genomförts i Karlsborg.
Samtliga prövade hundar godkända.

Möte med Svenska Brukshundklubben
Generalsekreteraren från Svenska
Brukshundklubben tillsammans med
ytterligare en representant från organisationen har varit på möte med oss gällande eventuell framtida samverkan när det
gäller eftersök av försvunnen person.

Nationell arbetsgrupp "Räddningssök"
Arbetsgruppen har haft flera möten i
Karlsborg under oktober månad, fortsättning följer.

Nya hundar i tjänst
Under oktober månad har följande hundpatruller som genomfört dressyr- och
tjänsbarhetsnivå med godkänt resultat
inrapporterats till oss:
Hedeforsens Dixon, tysk schäferhund,
förare Björn O, region Syd.
Försvarsmaktens Lymmel, tysk schäferhund, förare Peter G, region Nord.
Försvarsmaktens Lajjne, tysk schäferhund, förare Erika G, region Nord.

Så här enkelt ändrar du din adress …
Är du medlem i Polisens Hundförarförbund, men får inte
tidningen längre?
Har du kanske flyttat och glömt meddela oss detta?
Nu kan du väldigt enkelt kontrollera vilken adress som är
registrerad hos oss (om du är registrerade medlem) och
ändra din adress genom att logga in på vår hemsida:
polishunden.se.
Är du medlem, men har inte ordnat en inloggning, kan du
läsa på sidan 13 hur du gör. I samband med registreringen skriver du även in din aktuella adress, dit du vill att
tidningen ska skickas.
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Styrelsen

söker!

Officiell kalender

för 2019-2020
2019

Styrelsen söker de regionsföreningar/länsklubbar
som kan tänka sig att vara arrangörer av kommande SM för sommar, vinter och narkotika samt
Nordiska Mästerskapet som går i Sverige och
som fortfarande är vakta.
Hör av er till styrelsen så att vi kan fylla upp de
vakanser som ses i kalendern till höger.

Draghundslägret 2019
13 – 17 januari, Långberget



Förbundsråd
Februari – mars, plats ej bestämt

Hälsningar Polishundförarförbundet

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.

Draghunds-SM 2019
5 – 7 februari
Malungs skidstation, Dalarna

Styrelsemöte
I samband med förbundsrådet
Nordiska Mästerskapen 2019
20 – 24 maj, Oslo, Norge
Sommar-SM 2019
5 – 8 september, Vadstena, Östergötland
Narkotika-SM 2019
Inget datum är satt än
Sommar-SM 2020
Göteborg

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

2019:
2020:
2021:
2022:

2019:
2020:
2021:
2022:

Dalarna
Vakant
Vakant
Vakant

Östergötland
V. Götaland
Vakant
Vakant

Narkotika-SM

Nordiska Mästerskapen

2019:
2020:
2021:
2022:

2019:
2020:
2021:
2022:

Vakant
Vakant
Vakant
Vakant

Norge
Sverige, Vakant
Danmark
Vakant
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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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