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 LEDARE PHF

 Johan Petersson
 Ordförande

Busy, busy, busy…
mycket på gång och att ta ställning till

För oss i styrelsen har det varit en tuff höst med 
många uppdrag. Allt vi har genomfört har varit ro-
ligt och man ser fram mot att träffa er kollegor i oli-
ka sammanhang så som tävling eller i mötesforum. 
Det vi känner är att vi aldrig är tillräckliga, det finns 
långt mer som vi skulle vilja genomföra. Vi har nu fy-
ra intressenter som anmält sig till domarutbildning 
och den är en sådan aktivitet som vi velat genomföra 
men inte hunnit. Vårt mål är att kunna planera in det 
till en helg i vår.

Tidningen har nu utkommit med sitt första nummer 
där NPHU är en del av tidningen. Vi väntar på reak-
tioner från er medlemmar samt vad våra nordiska 
kollegor tycker. Även i detta nummer som ni nu har i 
er hand finns det artiklar från NPHU. Vi måste ta ett 
beslut om detta ska fortsätta även efter nyår så om ni 
har några synpunkter, kom med dessa omgående om 
ni vill påverka.

I skrivande stund vräker blötsnön ner utanför fönst-
ret vilket påminner om de aktiviteterna som är på 
gång. Draghundslägret i Långberget i början på året 
och några veckor därefter Draghunds-SM vilket ar-
rangeras av Umeå. Alla dessa arrangemang är plane-
rade och klara av engagerade medlemmar och sty-
relseledamöter. Allt detta känns toppen och vi kan 
flytta fokus på aktiviteter som kommer längre fram.

Under första helgen i november var det styrelsemö-
te i NPHU nere i Köpenhamn. Den största frågan vi 
hade att ta ställning till under mötet var NPHU:s del-
tagande i svenska tidningen Polishunden. Tidningen 
hade som sagt bara hunnit komma ut med ett num-
mer vilket gör att beslutsunderlaget är ganska tunt. 

Men vi fortsätter vårt arbete genom mejlkonversa-
tion och ska nog hinna komma till ett välgrundat be-
slut till sist.

Vidare så gick vi genom reglerna till Nordiska Mäs-
terskapen där det finns luckor som måste täckas 
upp. Vissa justeringar gjordes och de kommer att 
presenteras senare.

Arrangörskapet av NM åligger Sverige kommande år. 
Då det blivit ett antal förvecklingar och missförstånd 
under planeringsstadiet har vi hamnat i en prekär 
situation där vi står utan några som kan åta sig upp-
draget. Förhoppningsvis kan vi presentera en ar-
rangör som hjälper oss med detta mästerskap inom 
kort.

Sist men inte minst vill jag önska er …

En riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År!
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Denna artikel är tidigare publicerad
i tidningen Svensk Polis

Soda står som förstenad med nosen 
några centimeter från en mossbeklädd 
sten. På stenen syns absolut inget ovan-
ligt. Men det Soda har hittat är någ-
ra droppar saliv som innehåller dna. 
Dna som kunde ha knutits till en gär-
ningsperson för ett bestialiskt brott. 
Denna gång är det dock från en figu-
rant, för nu pågår den nationella utbild-
ningsveckan för brottsplatsundersö-
kande hundar, så kallade BPU-hundar.

BPU-hundarna arbetar både inom- 
och utomhus när de letar efter blod 
från levande människor, saliv, hår och 
föremål kontaminerade med mänsklig 
doft, det vill säga objekt som en per-
son vidrört.

– Regnet är vår fiende. Ett slagregn 
kan lätt späda ut både blod och saliv 
som sedan sugs upp av marken och 
försvinner, säger hundföraren Benny 
Andersson, från polisregion Mitt.

När Soda söker rör hon sig framför 
sin förares fötter i en halvmåneform. 
Benny Andersson i sin tur går om 
möjligt mot vindens riktning för att 
hjälpa henne att få upp vittringen. När 
Soda hittar något markerar hon plat-
sen med sin nos. Alla fynd visas med 
påvisande markering, vilket betyder 
att hunden bara pekar med nosen och 
inte flyttar, krafsar, slickar eller biter i 
det den hittat.

– Det är lätt för hunden att hitta sa-
liv, blod eller andra spår. Det svåra kan 
vara att ta hand om fyndet. När det 
handlar om grus kan stenarna ha vänt 

på sig och då topsar man helt enkelt på 
fel sida vilket leder till noll resultat i 
labbet, säger Benny Andersson.

Men det finns knep. Man kan lägga 
upp gruset på en rad och låta hunden 
söka, sten för sten, så att man får med 
sig rätt partiklar till labbet.

– Styrkan med hundarna är att de 
kan hitta saker som vi inte kan se med 
blotta ögat. Dna-spår som utan hun-
den skulle gå förlorade, säger Benny 
Andersson.

Han visar på stenen där Soda mar-
kerat och plockar fram ett topsning-
skit. Med honom finns även Marie 
Olsson med Dublin, som är under ut-
bildning för att bli brottsplatsunder-
sökande hund.

– Det är en hel vetenskap i sig att 
veta hur och var man ska topsa när 
hunden gör en markering. Hur ska 
man veta att man har fått med bevis-
materialet på topsen? Blod är ju tyd-
ligt men saliv syns ju inte, säger Marie 
Olsson.

REPORTAGE

Hundar som hjälper till att lösa brott och hitta spår som är omöj-
liga för människan att upptäcka . Majoriteten av polisens hundar 
är patrullhundar men 14 av dem är brottsplatsundersökande .

Regnet är vår fiende
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Benny Andersson visar hur man ska 
göra genom att rulla topsen över en 
yta stor som en femkrona. Han bär 
både skyddshandske och munskydd 
när han samlar in bevismaterialet som 
läggs i en förslutbar påse.

– Hunden kan även berätta för oss 
om ett föremål har hanterats av en 
människa eller om vi bara ska betrak-
ta det som skräp som råkar finnas på 
platsen, säger han.

Hundarna kan lära sig att spåra hur 
många preparat som helst men i prak-
tiken fungerar det inte.

– Om hunden inte har någon be-
gränsning vet vi ju inte vad den har 
markerat på. Var det sperma den mar-
kerade eller saliv eller något annat? 
Därför begränsar vi kombinationen av 
spårämnen som hunden ska söka ef-
ter, säger Benny Andersson.

Hundarna tränas även att leta efter 
människospår i terräng. Då ska spå-
ren vara mellan sex och tjugofyra tim-
mar gamla. De kan också användas vid 
räddningssök av försvunna personer.

Grundutbildningen för en brotts-
platsundersökande hund är två veckor 
lång. Idag behöver hunden inte någon 
annan utbildning utöver grundutbild-
ningen. Däremot ska BPU-hunden 
precis som alla andra polishundar 
genomgå ett så kallat lämplighets-
test, mentaltest, för att undersöka om 
hunden är passande som polishund. 
Åldern för när polishundar får tas i 
tjänst är för närvarande 18 månader.

– Utbildningen här i Sandviken är 
viktig. Under utbildningsveckan trä-
nas och testas hundarna i sina kunska-
per, något som behöver göras konti-
nuerligt. Vi har som krav att kvalitets-
säkra hundarna varje år, säger Marie 
Olsson.

Om hunden på grund av slarv inte kla-
rar testerna under utbildningen får fö-
raren och hunden chans att prova igen 
inom några dagar, i annat fall behöver 
hunden träna mer och göra ett omprov 
inom två månader för att få fortsätta 
att arbeta som specialsökhund.

Under den nationella utbildnings-
veckan deltar 14 hundar från samtliga 
polisregioner utom Öst. Enligt plan 
ska polisregion Öst ha en färdigutbil-
dad BPU-hund våren 2019.

Hundförarna använder klicker-meto-
den under utbildningen för att signa-
lera till hunden när den gör rätt. Detta 
kombineras med en rödorange tugg-
leksak som hundarna älskar. Men när 
de är ute i tjänst används inte klickern 
alls.

– Hundarna kan vara i tjänst så 
länge de klarar av sina dressyr- och 
tjänstbarhetsprov. Det finns ingen ål-
dersgräns, så länge hunden är ”fit for 
fight” så får den tjänstgöra, säger Ma-
rie Olsson.

Orsaken till att en hund tas ur tjänst 
kan vara fysiska defekter, mentala 
brister eller åldersskäl.

– För att en hund ska bli en bra 
BPU-hund så måste den ha mycket 
motor, uthållighet, vilja att söka och 
vara snäll och trevlig, säger Benny An-
dersson.

Brottsplatsundersökande hundar gör 
stor nytta både vid mängdbrott och 
grövre brottslighet. Det kan handla 
om att hitta spår på tomten efter ett 
villainbrott i form av snus och fimpar, 
som senare kan knytas till en inbrotts-
tjuv. Eller när sädesvätska inte går att 
hitta på platsen för en utomhusvåld-
täkt och spermahunden gått bet. Då 
kan en brottsplatsundersökande hund 

leta efter saliv, hår och andra spår av 
gärningsmannen. Från fynden kan se-
dan dna säkras och knytas till en miss-
tänkt förövare.

– Det är nog bara fantasin som sät-
ter stopp för var och när hundtypen 
kan användas, säger Marie Olsson.

Hon talar också om det speciella band 
som finns mellan förare och hund. Ett 
samspel som syns tydligt när man ser 
paren arbeta ihop. Hundarna på ut-
bildningen har olika personligheter. 
Några är nyfikna på de andra hundar-
na och vad som händer runtomkring, 
andra tyr sig bara till sin polis. Men en 
sak har de alla gemensamt och det är 
hur de alert söker sin förares blick så 
fort de tror att det är dags att jobba.

– Det fantastiska med att vara hund-
förare är att jag verkligen har möjlig-
het att göra skillnad. Att rädda en an-
nan människas liv, vilket är det största 
man kan göra, eller att spåra upp en 
gärningsperson och hitta bevis för att 
kunna ge en målsägare upprättelse i 
fall som utan hunden inte hade kun-
nat gå att lösa, säger Marie Olsson.

l	Text: Sabina Kuutti
l	Foto: Mimmi Lindgren
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Häng med i förarens berättelse …

Larmet kom strax innan midnatt, det 
befann sig hotfulla personer med ett 
vapen utanför ett hus i en liten ort ett 
par mil utanför Borås. Jag, Lennis och 
en IGV-kollega som jag natten till ära 
fick ha med mig i hundbilen, tog oss 
fram så fort vi kunde till platsen där 
mycket upprörda personer redogjorde 
för kollegor som redan var på plats om 
vad som hänt.

Vi fick veta att två personer läm-
nat till fots på baksidan av huset och 
att de kunde ha en pistol med sig. Jag 
satte på Lennis spårselen och började 
söka spår bakom huset där det var ett 
litet grönområde. Han fick snabbt upp 
spår och sedan bar det iväg genom bo-
stadsområdet. Efter att ha korsat en 
väg fortsatte spåret ner mot Viskan 
som rinner genom samhället. Lennis 
är snabb när han spårar, IGV-kolle-
gan sprang hurtigt med bakom, vilket 
inte alltid är så lätt när det drar iväg 
och man inte som jag, har en lina att få 
draghjälp av. Efter att ha hoppat över 
kanoter och halkat på takplåtar som 

låg på marken fortsatte spåret längs 
med Viskan på en gångstig. Efter en 
bra bit gick Lennis av stigen och fort-
satte längs med åkanten i terrängen. 
Han blev mer och mer intensiv, draget 
i linan blev starkare och efter ytterli-
gare en bit slaknade linan och Lennis 
började skälla!

I åkanten låg det två personer, som 
stämde helt överens med de två som 
är beskrivna av de utsatta. De fick lig-
ga kvar helt stilla på marken tills yt-
terligare två kollegor kom till platsen 
och tillsammans transporterade vi ut 
de gripna genom skogen. På den ena 
personen hittades en kniv som myck-
et väl kunnat misstas för en pistol om 
man ser den på lite avstånd. Vi gick 
ändå tillbaka till gripandeplatsen för 
att göra en platsundersökning. Lennis 
letade på bra men hittade inget i ter-
rängen.

Jag och min medåkare bestämde 
oss för att gå spårvägen tillbaka för att 
möjligtvis få träff på något som gär-
ningsmännen kan ha kastat ifrån sig 
eller tappat. Efter en liten stund då vi 
gick på stigen for Lennis in i skogen, 
upp i en slänt och nosade intensivt i 
backen. Han la sig ner och markerar 
något. Spänning stiger …

Kan det ha funnits en pistol ändå? 
Vi går fram för att se vad han har hit-
tat, det är mörkt och vi ser först inte 
riktigt vad Lennis markerar. Det är 
något i svart metall och pulsen ökar 
lite. Jag vinklar ner pannlampan och 
bland löven ligger – en polisbatong 
som en av kollegorna som kommit till 
gripandeplatsen tappat! Inte en pistol, 
men ett värdefullt fynd som betyder 
att det bjuds på fika av kollegan som 
tappat batongen.

Han är inte dålig han, min stjärna – 
Försvarsmaktens Lennis!

l Text: Karin Kalmo

Polisen Sjuhärad

Lennis lokaliserade
misstänkta utpressare

REPORTAGE
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Till minne av

Torbjörn
Carlsson
1956-03-11 – 2019-05-02

MINNESORD

Det ofattbara har hänt. Torbjörn är död.

Han var och förblev min bäste vän ända fram till 
sin alltför tidiga bortgång och hans vänskap ska 
jag bära med mig livet ut.

Jag kommer att sakna våra otaliga samtal över 
telefon, som handlade om allt och ingenting,och 
dom var långa, men också våra regelbundna träf-
far. Ibland hos mig i Bjälverud, ibland på hans ställe 
i Norrsundet utanför Karlsborg och ibland tillsam-
mans med andra kollegor. Det var alltid lika trev-
ligt.

Jag och Pia hade också nöjet att göra en kryss-
ning till Karibien med Torbjörn och Maria.

Minns särskilt en händelse på S:t Martin,där 
Torbjörn fick möjlighet att köpa en Breitling, just 
en så’n som han så länge önskat sig. Glädjen i hans 
ögon gick inte att ta miste på.

Jag bär med mig minnet av ärlig,omtänksam och 
givmild människa,som jag fått ynnesten att umgås 
med i alla dessa år,ända från sollefteåtiden fram till 
hans tragiska bortgång.

Hoppas att Maria och Björn efter hand kan åter-
gå till ett någorlunda normalt liv.

Sov gott Torbjörn.

/Claes-Göran Wångdahl

Arkivbilder från Polishunden
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Utbildning
Grundkurs hundförare, åtta deltagare, har genomfört del 
två och tre av sin utbildning som totalt innehåller fyra de-
lar. Utbildningen avslutas i slutet av november.

En representant från oss medverkade del av tid när kri-
minalsökhundarna genomförde en tredagars utbildning i 
Nora.

Brand-/spermasökhundförarna har haft utbildning i 
Karlsborg och i samband med detta kvalitetssäkrat hundar 
på ett av sina preparat.

Utbildningsrådet har haft ett möte i Karlsborg, en repre-
sentant från varje region deltog.

FM-hundar
Vi har medverkat vid flera tester av FM-hundar. Tester-
na har genomförts på FHTE, Sollefteå och i Karlsborg. Vid 
dessa tester medverkar alltid en polisiär besiktningsman 
och vi har sammanlagt tilldelats cirka tio hundar under pe-
rioden.

Flera hundförare med nya hundar från FM har varit hos 
oss under ledning av vår personal.

Specialsökhund
Vi har genomfört dressyr- och tjänstbarhetsprov av en ny 
BPU-hund.

Arbetsmöten
Vi har medverkat vid två möten med Nationella Räddnings-
rådet, ett möte i mitten av september på Arlanda och ett 
möte i början av november i Umeå.

Vår personal har varit på möte på FHTE.
Ett möte gällande anskaffning av hundar till polisverk-

samheten har genomförts i Karlsborg med representanter 
från samtliga regioner.

Två representanter från oss har varit i Jönköping för ett 
möte i arbetsutskottet.

Farliga hundar
Under perioden har det genomförts två besiktningar av far-
liga hundar. Länsstyrelsen utreder ärendena vidare. Sam-
manlagt har vi medverkat vid 21 besiktningar under året, 
vilket är en väldigt låg siffra. Normalt besiktar vi cirka 46 
hundar/år.

Unghundstester, sex månader
Vi har genomfört sammanlagt sex tester av unghundar, sex 
månader, samtliga av rasen belgisk vallhund malinois. De 
kommer att testas igen vid cirka tolv månaders ålder.

IT
Inledande möten med personal från myndighetens IT-av-
delning har genomförts för att se över vårt behov av ett 
fungerande IT-system för polishundverksamheten. En ar-
betsgrupp med representanter från samtliga regioner är 
inbjudna till ett möte i Karlsborg under november månad. 
Fortsättning följer ...

Förläggningen
Vår förläggning nyttjas fortsatt i hög grad, inte bara av vår 
egen verksamhet utan även av andra enheter/avdelningar 
inom myndigheten.

Studiebesök
Vi har haft besök av lokala politiker och informerat dem om 
polishundverksamheten.

Kriminalvården
Dressyr- och tjänstbarhetsprov för Kriminalvårdens samt-
liga hundförarekipage har genomförts i Karlsborg. Polisi-
ära provledare från oss och från Stockholm har medverkat 
vid kvalitetssäkringen av ekipagen.

Väktarprov
Vi har genomfört två väktarprov varav en blev godkänd.

Övrigt
• Vår chef har haft en föredragning om polishundverksam-

heten för Rikspolischefen och även vid ett möte i NSLG.
• En representant från oss har medverkat vid ett möte i 

ForArk networking på Södertörns universitet. På mötet 
medverkade all tänkbar fack-kompetens gällande avlidna 
människor.

• En representant från Tullen har varit hos oss på möte.
• Polisens Hundförarförbund har genomfört uttagning av 

ekipage till NM för narkotikahundar.
• Vi har deltagit vid ett ”hundrådsmöte” i Göteborg.

Information från

Nationella Polishundtjänsten

Polismyndigheten september och oktober
Text: Per Erik Karlsson (Pelle)
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Nya hundar i tjänst:
• Grimners Dyrka, belgisk vallhund malinois, förare Mar-

tin M, region Väst, patrullhund
• Norra Bergs Bizzie, tysk schäferhund, förare Mattias A, 

region Öst, patrullhund
• Xerox, belgisk vallhund malinois, förare Anneli O, region 

Öst, patrullhund
• Swekrafts Cibel ”Leja”, tysk schäferhund, förare Robin A, 

region Syd, patrullhund
• Grahnskans Juno, tysk schäferhund, förare Gustav K, re-

gion Mitt, patrullhund
• Försvarsmaktens Lya, tysk schäferhund, förare Tobias S, 

region Syd, patrullhund
• Hedeforsens Sacko, tysk schäferhund, förare Peter G, re-

gion Mitt, patrullhund
• Tyrannens Explosiva Esther, belgisk vallhund malinois, 

region Stockholm, förare Anders K, patrullhund
• Zippakks Äskka, tysk schäferhund, förare Eva R, region 

Nord, BPU-hund
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God Jul & Gott Nytt ÅrGod Jul & Gott Nytt År
önskar redaktionenönskar redaktionen

alla läsare!alla läsare!

JULHÄLSNING
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INBJUDAN

Västerbottenpolisens Tjänstehundsklubb
inbjuder till

Vinter-SM 2020
Umeå, 4–6 februari 2020

Plats:  Nydala skidanläggning, Umeå

Klasser: 10 km linkörning
 10 km pulka (utgår vid för få anmälda)
 3x5 km Stafett (linkörning)

Anmälan: I anmälan anges klass, förarens namn och länstillhörighet,
 hundens namn, kennel och ras. Anmälan sker genom mail till:
 ulf.dahlberg@polisen.se senast 2020-01-24

Anm.avgift:  200 kr, betalas i samband med anmälan till klubbens konto
 i Länsförsäkringar: 9023.19.535.79

PROGRAM
4 februari:  Samling, förberedelser, tävlingsmöte
5 februari: 10 km individuellt lopp
  Kamratafton. 
6 februari: 3x5 km stafett

Boende: Stugboende på First Camp-Nydala som ligger bredvid skidanläggningen 
rekommenderas. Där kommer också tävlingsmötet att hållas.

 I övrigt finns flera hotellalternativ i staden. 

 För olika stugalternativ för ord pris 730–1150 kr/natt se: 
 https://firstcamp.se/destination/nydala-umea/stugor/

 Bokning till rabatterat pris sker enklast genom att maila:
 servicechef.umea@firstcamp.se. Uppge namn, adress, telefon och mail.
 Uppge att det gäller Draghunds-SM.
 
 First Camp Nydala-Umeå: 090-70 26 00

Kontakt: Ulf Dahlberg, ulf.dahlberg@polisen.se 070-689 02 32 

 Välkomna!
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Tobias Hjalmarsson hade arbetat som 
polis i tio år då han köpte Bella som 
valp, med målet att träna henne till 
polishund. Hård träning gav resul-
tat och 2016 rekryterades Tobias och 
Bella till hundgruppen i Helsingborg. 

I juni 2017 var de klara med grundut-
bildningen och två år senare har alltså 
Bella utsetts till årets polishund.

– Det är en dröm som gått i uppfyl-
lelse och ett kvitto på allt slit, säger 
Tobias.

Tobias beskriver sin Bella som en 
glad och sprallig hund som alltid vill 
vara med.

– Det finns inga moln på hennes 
himmel, säger Tobias.

Favoritarbetet för både Bella och 

Bella är Årets polishund 2019
Bella, en femårig tik av rasen belgisk vallhund/malinois har ut-
setts till Årets polishund 2019 . Bella, eller Uruq-Hai Bea som hon 
heter i stamtavlan, arbetar tillsammans med sin förare Tobias 
Hjalmarsson i Helsingborg . Hennes favoritgren är sökarbete och 
hon har under året gjort viktiga insatser för att hitta försvunna 
personer .

REPORTAGE
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Tobias är sök då de letar efter såväl 
personer som narkotika och vapen.

– Sökarbetet är det vi trivs bäst med 
som ekipage då vi arbetar nära varan-
dra, säger Tobias. Att hitta personer, 
som försvunnit och kanske rädda de-
ras liv, är det roligaste i arbetet.

En minnesvärd insats under året var 
då de hittade en dement man i 70-års-
åldern som varit borta i två dygn i de 
djupa småländska skogarna utanför 
Växjö.

– Vi gick ut i mörkret klockan tio på 
kvällen i snöblandat regn. När vi efter 
två timmar hittade honom var han 
helt slut och jag fick bära honom ut till 
närmaste väg, berättar Tobias.

Har de tid över söker Tobias och 
Bella gärna efter narkotika i så kallade 
utsatta områden och de har under året 
hittat en hel del, framför allt cannabis.

Träffa Tobias och Bella
på Stockholm Hundmässa
Bella och Tobias får ta emot utmär-
kelsen Årets polishund på Stockholm 
Hundmässa lördagen den 14 decem-
ber på Stockholmsmässan i Älvsjö. 
Tobias får ett resestipendium och Bel-
la får ett smaskigt ben samt sex må-
naders foder från Royal Canin och en 
skön säng från Biabädden. På Stock-
holm Hundmässa kommer även Årets 
narkotikasökhund, Årets bragdhund 
och Årets sociala tjänstehund att få ta 
emot pris.

Juryns motivering
Juryn bestod av Brith Andersson från 
Svenska Kennelklubben, Klas Johans-
son från Polismyndigheten samt Jo-
han Petersson från Polisens hundfö-
rarförbund. De motiverade sitt beslut 
såhär:

Uruq-Hai Bea ”Bella” med sin föra-
re Tobias Hjalmarsson kom i tjänst i 
juni 2017. Innan dess har Bella och To-
bias levt tillsammans, då Tobias köpte 
henne  med en dröm om att en dag få 
tjänstgöra som ekipage inom polis-
hundverksamheten.

Under nomineringsperioden 2018/ 
2019 har den unga patrullen 375 re-
gistrerade insatser. Patrullen har på 
ett mycket aktivt sätt bistått kolleger 

vid bland annat flertalet räddnings-
uppdrag. Vid två av dessa då medver-
kat till att rädda livet på två äldre de-
menta personer.

I Tobias och Bellas insatser ingår 
också ett flertal gripanden. Ett som 
särskilt sticker ut är i samband med 
en större sprängning i Skåne med ma-
teriella skador för ett sjusiffrigt be-
lopp. Vid detta tillfälle inte bara greps 
gärningsmannen efter att flyktbilen 
kraschat, utan Bella räddade högst 
sannolikt även livet på personen, 
som hade livshotande skador efter 
kraschen och avvikit från platsen en 
bit ut i terrängen.

Under perioden har Bella också an-
träffat en större mängd narkotika. 
Dels genom husrannsakningar åt and-

ra enheter men till största del genom 
Tobias eget initiativ i särskilt utsatta 
områden.

I samband med skottlossningar har 
Bella påvisat ett antal patronhylsor, 
vilket fått betydelse för utredningar-
na.

I nomineringen har juryn särskilt 
beaktat patrullens bredd och Tobias 
stora engagemang och vilja att ihop 
med Bella vara en betydande resurs 
för polishundverksamheten.

Bella med sin förare är utomordent-
liga ambassadörer för polishundverk-
samheten.

l Text: Svenska Kennelklubben
l Foto: Anders Roos

 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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Atte är Årets
narkotikasökhund 2019
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Den fyraåriga labrador retrievern At-
te är utsedd till årets narkotikasök-
hund 2019! Atte och hundföraren Jo-
sefin Frid tjänstgör vid Brottbekämp-
ningsgrupp Malmö och har arbetat 
tillsammans i två år. Atte var tänkt att 
bli en jakthund men skolades om och 
är nu en av Tullverkets bästa narkoti-
kasökhundar. Hundekipaget nomine-
rades för sin förmåga att göra beslag 
på väldigt svårupptäckta dofter i alla 
flöden.

– Atte selekterar åt oss genom att 
följa upp luftspår och spåra dem till 
källan, berättar Josefin. Han visar var 
vi ska göra en kontroll. Det är ett bevis 
på vilken hög kvalitet hunden håller, 
och gör honom till en oerhört värde-
full kollega.

På håret
Atte, som kommer från kennel Roe-
kull, kom till Tullverket mest genom 
en slump. En av Josefins kollegor var 
ute med sin hund och började pra-
ta med en jägare som inte var riktigt 
nöjd med Atte som jakthund. Ägaren 
tyckte att han var lite för självständig 
och dessutom pep under jakten. Kol-
legan vid Tullen uppmanade då Attes 
ägare att låta testa honom som narko-
tikasökhund. Han klarade testet, men 
bara med en hårsmån.

– Han hängde lite löst då testledar-
na tyckte att han verkade lite miljös-
vag, berättar Josefin. Men sedan har 
han ju utvecklats fantastiskt!

Stärka självförtroendet
Josefin har fått arbeta med att få Attes 
självförtroende att växa och då kom 
en helt annan personlighet fram. Han 
var faktiskt en tuff kille, och inte alls 
vek. Att Atte är en tuffing märks inte 
minst på hans förmåga att övervinna 
sin egen rädsla i röriga miljöer och att 
röra sig obehindrat.

Bra vittring och stor arbetslust
Ett minnesvärt beslag var när Atte satt 
mellan två filer med lastbilar som kör-
de av färjan i Ystad. När han fick vitt-
ring valde han ut en lastbil där det vi-
sade sig att föraren hade 3 g cannabis 
gömd i en gördel.

Josefin framhäver Attes stora ar-
betslust och hans vilja att vara till lags 
som hans främsta egenskaper men 
också förmågan att spara energi i sitt 
sätt att arbeta.

– En gång satt han med ryggen mot 
bilarna medan jag pratade med en kol-
lega men helt plötsligt ställer han sig 

upp och springer fyra bilar bort och 
markerar, berättar Josefin.

– Han är en väldigt okomplicerad 
hund, avslutar Josefin. Han är uthållig 
och ställer alltid upp, i alla flöden. Och 
viktigast av allt är att vi har väldigt ro-
ligt på jobbet!

Atte och Josefin har under ti-
den 1 september 2018 till 31 augusti 
2019 medverkat till 206 narkotika-
beslag vid 152 beslagstillfällen, till 
en sammanlagd samhällsnytta av 
8 635 930 kr.

Stockholms hundmässa
Årets narkotikasökhund utses av 
Svenska Kennelklubben, Svenska 
Inner Wheel, Lions och Tullverket. 
Utmärkelsen delas ut på Stockholms 
hundmässa i Älvsjö den 14 december. 
Där kan du även träffa Tullverket i vår 
monter.

Juryns motivering
Juryn , som betod av Fredrik Holm-
berg, vikarierande generaltulldirek-
tör på Tullverket, Agneta Svensson, 
rådspresident för Svenska Inner Whe-
els, Ulf Uddman, vd för Svenska Ken-
nelklubben och Felle Fernholm, Lions 
Club International, motiverade sitt 
beslut såhär.

”Atte och hundföraren Josefin Frid 
är ett ekipage med stor arbetskapa-
citet. Hund och hundförare kommu-
nicerar väldigt bra och Atte är snabb-
lärd. Från att ha varit en kommando-
styrd jakthund har Josefin med smart 
träning öppnat upp Atte till att bli en 
spontan och initiativrik sökhund.

Ekipaget gör beslag i alla flöden, på 
allt från bilar och lastbilar till perso-
ner. Attes proffsiga nos är alltid igång 
och känner många dofter, även de som 
är små och svårupptäckta. Det gör att 
ekipaget hittar narkotika i alla former 
– både rena missbrukarsubstanser 
och narkotiska läkemedel – men även 
vapen och ammunition!

Atte och Josefin har bara jobbat till-
sammans i två år och har många fina 
år och fantastiska beslag framför sig. 
Trots sin korta tid tillsammans har 
ekipaget dessutom redan varit nomi-
nerat till Årets narkotikasökhund en 
gång tidigare.”

Stort grattis Josefin och Atte!

l Text: Tullverket och
Svenska Kennelklubben

l Foto: Anders Roos
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Den 18-20 oktober gick uttagningstävlingen av stapeln i 
Karlsborg och sju ekipage var anmälda.

Ankomst
Så på fredagen anlände den ena tävlande efter den andra 
och de flesta stod vid dörren och muttrade om ”den förban-
nade koden” medan det var någon i församlingen som kun-
de den och till slut hade alla kommit in.

Det hälsades och presenterades för varandra och jag 
hoppades vid min gud att jag skulle komma ihåg alla namn, 
och gärna para ihop det med rätt person. Till min stora 
glädje kunde jag konstatera att vi fantasifullt nog bestod av 
Ann, Anne, Anna J., Anna R., Hannah, Ulrica och Mimmi.

När packningen var inne och hundarna rastade var det 
dags för middag och genomgång av regler, lottning, hållti-
der och annat ”bra att veta”. Johan Petterson försökte för-
gäves göra sin röst hörd för information i det övriga kack-
let och var nog på väg att ge upp. Stämningen var god och 
skratten många. Timmarna rasade iväg och det blev dags 
för kvällsrastning och läggdags med en stilla förhoppning 
om att det rara djuret behagar sova på golvet.

Dag ett – platsliggning
Efter lite blandade sömnresultat hos gruppen kom en efter 
en ner i köket för frukost. Där stod Johan på sin rätta plats 
i full färd med att steka bacon, köttbullar, göra äggröra och 

koka ägg så vi behövde inte inleda dagen hungriga i alla fall. 
Köttbullar skulle sedan visa sig bli ett återkommande tema 
under dagen … Nåja, det började dra ihop sig för tävling och 
första momentet var platsliggning, det som brukar vara al-
las paradgren. Eller hur det nu var med det? 

Alla är på plats i god tid och uppvärmningen är i full gång, 
alternativt arbetet med lugnande av nerver, och det är väl 
någonstans här som det börjar spåra ur. Anna J:s labrador, 
Olle, som är svart till färgen för syn på Annes Alfie som är 
av samma sort men inte svart. Olle tappar konceptet full-
ständigt och får tre gånger så lång hals och glor som aldrig 
förr och ser nästan ut som han vill säga ”eeh du har tappat 
färgen” och blir verkligen inte klok på vad det är för något.

Sen traskar vi in på planen, en har valt att stå över så vi är 
sex tävlande på plan. Jag som kommer in som sista tävlande 
med min hund Vilda inser att hon har lämnat lydnadsfacket 
och går i full förväntan på skydd och börjar fundera på hur 
i hela h***** jag ska rädda upp detta på några meter och tar 
bara några djupa andetag och hoppas att det ska gå vägen. 
Hundarna läggs, vi lämnar fram till angiven plats. Då får 
en hund separationsånget och kommer kutandes efter, sen 
infinner det sig ett visst lugn en stund. Sen vrider Alfie på 
huvudet och får syn på något som han aldrig sett förut, en 
malle. Han vet nog inte vad det är, en hund eller om någon 
på riktigt jävlas med honom och lagt ett rådjur bredvid. Rå-
djuret i sin tur börjar inse att något skydd blir det inte tal 

Uttagningstävling till

Nordiska Mästerskapen
i narkotikasök

REPORTAGE

16  5-2019  |  Polishunden



om och börjar studera fåglar, löv, flygplan och märker inte 
att någon stirrar ut henne. Tacksamt nog kommer ”Återgå” 
och vi är snart klara med del 1. 

Lydnad och fordonssök
Vi var indelade i två grupper, en grupp börjar med bagage-
sök och lägenhetssök medan den andra börjar med lydnad 
och fordonssök. 

Under lydnaden bjöds det på regn och blåst i olika 
mängd, så vissa var blötare än andra när vi var klara.

Fordonssöket innehöll tre fordon. En personbil, en mi-
nibuss och för säkerhetsskull en båt på släp. Döm av första 
ekipagets förvåning när hunden markerar på en hel arsenal 
av vapendelar i ena fordonet. Vapen ingår inte som prepa-
rat utan tävlingsledningen hade helt enkelt missat detta. 
Det kan vara så att de fick höra det någon gång under kväll-
en sen!

Någon tävlande glömde helt av att det fanns motorutrym-
me på en bil, en annan sökte i sin egen värld och vaknade när 
det angavs ” 5 minuter kvar” och det var ett helt fordon kvar. 
Någon bjöd på en uppvisning så domarna inte kunde sluta 
fnissa. Samma ekipage tog sig även an båten på ett sätt som 
ingen annan gjorde, nämligen att föraren tog sig upp ihop 
med sin hund varpå eländet kunde kantrat på torra land.
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Lägenhetssök
Över till lägenhetssöket, det var nog det moment som kos-
tade mest. Många var lite oroliga för sök i köket, med tan-
ke på matglada hundar men det verkar som att det gick 
ganska bra trots allt, trots den förrymda köttbulle som låg 
under en kylskåpsdörr. Någon hade även strategiskt place-
rat en ostbåge (ostkrok med annan dialekt) på golvet. Den 
fanns dock inte kvar för alla, en liten svart rackare satte i 
sig den av bara farten. Onödigt att den låg där och skräpa-
de. En del prydnadssaker lämnade sina ursprungsplatser, 
där förarna hann fånga det mesta och undvek kraset. Sen 
var ju dock reglerna sådana att vi inte fick röra eller flytta 
inredningen, vilket någon annan tog fullt fasta vid när den-
nes hund for fram längs med en fönsterbräda och tacklade 
undan en lampa med glaskupol till skärm. Hon var på väg 
att fånga den men så var det ju det där med att röra så nä 
den fick gå i backen med en herrejösses krasch och glasex-
plosion som följd och med kommentaren ”vi söker väl vi-
dare då”.

Väsksök
Så det underbara väsksöket, tjugo väskor på rad på halt 
golv. Några av hundarna intog startposition och var nog 
helt övertygade om att det var tävling om vem i ekipaget 
som tog sig snabbast till slutet och förarna försökte för-
gäves få de där fyrbenta att söka av väskorna längs vägen. 
Men eftersom förarna var så långsamma kunde man ju än-
då söka av lite blomkrukor, tidningsställ och annat längs 
vägen så att allt blev ännu mer harmoniskt. Resultatet blev 
ganska blandat och det var nog ingen väska som låg där den 
legat från början och förarna var mer eller mindre svettiga 
när vi var klara. Återsök var tillåtet, men en förare tyckte 
att har ”du inte tagit det på hitvägen så får du vara utan”. Jo, 
hunden fattade säkert den taktiken, och på tävling kanske 
det var ett mindre bra drag.

Dagens avslutning
Tävlingsdagen tog slut och deltagarna samlades för lite bas-
tu och bubbel innan ”banketten”. Bastun var igång, ordent-
ligt! Det var så varmt att någon kläcker ur sig ”tur man inte 
är torr, då hade man självantänt”.

Innan middagen var det prisutdelning. Prisceremonin 
hinner knappt inledas förrän någon sprätter till i ren för-
skräckelse alternativt extas varpå ett vinglas gör en salto-
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motal upp i luften och gör en kraschlandning i golvet så 
vi får pausa och börja svabba golv innan vi kan återgå till 
spänningens minut. Till slut har samtliga resultat förmed-
lats, där Hannah och Anna J. knep första respektive andra 
platsen och får därmed representera Sverige vid Nordiska 
Mästerskapen. Stort grattis till er!!

Middagen intogs med glatt humör och mycket skratt. Det 
pratades om Nordiska och lite om regler, att det kan vara 
idé att ha läst på regler innan tävling varpå någon säger helt 
spontant ”vadå, finns det regler”. En kort tystnad innan det 
utbryter ett allmänt jubel.

Kvällen fortlöper med quiz av olika slag, några av oss var 
riktigt usla och vissa hade sina ljusglimtar beroende på om-
råde. De flesta hanterade i alla fall låtar efter Astrid Lind-
gren, och där vi även kunde kora labradorernas officiella 
hejarramsa nämligen ”Madicken – ge mig mera köttbul-
lar”. Vi skulle gissa kända talare där det spelades upp en 
med ganska tydlig indisk brytning och rätt svar var Gandhi 
vilket de flesta satte, bortsett från det laget som satsade på 
Hitler istället. Ibland är det nog bättre att lämna det tomt 
istället.

Så är det ju det där med lagnamn, det stackars lag med två 
av dagens tidigare domare, som fantasifullt nog kallade sig 
för ”domarna”, blev ganska snabbt omdöpta av det rättande 
laget som tyckte att ”dom-domare” passade bättre …

Sammanfattning
Hela helgen kan sammanfattas som en trevlig och prestige-
lös tillställning. Så testa att vara med, vi har redan kraschat 
det mesta och det är inte hela världen om väskorna far om-
kring likt en tornado som gått igenom tillvaron. Har man 
tur kanske det även nästa år bjuds på färgglada godisshots 
där man ”blir glad av bara förpackningen!!”

Så med lite mer erfarenhet och massa goa minnen kan jag 
bara tacka alla för en bra helg!

l Text: Anna Rydèn

Resultat för

uttagningstävlingen i narkotika 2019
1 . Hannah Bergelin Arnold region Väst 357,5 p
2 . Anna Jerkvall Moormans Lennie Sirius ”Olle” region Väst 349,5 p
3 . Mimmi Lindgren Segervittring Disco region Öst 319,0 p
4 . Ann Gerdhem Söderlind Blacknecks C’Isa region Stockholm 313,5 p
5 . Anna Rydèn Krokasmedens Vilda region Väst 297,5 p
6. Anne Hamrin Copperbirch Stockholm ”Alfie” region Nord 293,0 p
7 . Ulrica Norlin Starwaskogens Flying Finn ”Sniff” region Väst 275,0 p

 19Polishunden  |  5-2019



Styrelsemöte
Polishundförarförbundet

18 oktober 2019 Närvarande: Närvarande via telefon:
 Johan Petersson, Ordf . Elin Jansson, Suppl .
 Johanna Christiansson, Vice ordf .
 Magnus Söderberg, Kassör
 Merit (Mimmi) Lindgren, Sekr .
 Peter Matthijs, Ledamot
 Lars Lindgren, Suppl .

PROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

§1 MÖTET ÖPPNAS
Johan Petersson öppnar mötet och 
hälsar alla välkomna.

§2 DAGORDNING
Johan Petersson gick igenom dag-
ordningen.

§3 Föregående protokoll
Styrelsen gick igenom föregående 
styrelsemötesprotokoll vilket godkän-
des.

§4 Ekonomi
Magnus Söderberg informerade om 
förbundets ekonomi som får anses 
god.

§5 Hemsidan samt
tidningen Polishunden
Mimmi Lindgren har varit i kontakt 
med tidningen kriminalteknik om att 
få artiklar från dem till tidningen Po-
lishunden. Har ej fått svar än.

Johan Petersson tar kontakt med 
Försvarsmakten om de har något att 
publicera i polishunden.

Mimmi Lindgren tillser att någon 
av de tävlande skriver om uttagnings-
tävlingen narkotika till nr 5.

Hur många sidor har vi överens-
kommit om gällande NPHU i vår tid-

ning. Magnus Söderberg kollar upp 
detta.

Styrelsen upplever att inloggning-
en till hemsidan är komplicerad.

§6 Stipendier
Ingen ny ansökan inkommen.

§7 Narkotika uttagningstävling
7 stycken tävlande kom till start vid 
tävlingen 18–20/10.

Vi har ännu ingen arrangör till nar-
kotika-SM 2020. Styrelsen jobbar vi-
dare med att hitta arrangör för detta.

§8 Draghunds-SM
Kommer gå i Umeå. Oklart datum i 
nuläget. Johan Petersson meddelar 
ansvariga om när annonsen måste in 
till tidningen.

Draghundslägret kommer att ge-
nom föras på Långberget under v.3 
2020, söndag 12/1 till torsdag 16/1.

Johan Petersson ser till att regler-
na ändras efter bifallen motion.

§9 Nordiska Mästerskapen
Nästa möte för NPHU kommer bli 
under v. 44 i Köpenhamn.

Arrangör för Nordiska Mästerska-
pen 2020 blir region Stockholm, den 
2–5 juni 2020.

§10 Sommar-SM
Sommar-SM 2020 kommer vara i 
Ljungskile med region Väst som ar-
rangör.

§11 Profileringsartiklar
Försäljningen i Karlsborg rullar på.

Förslag på nya artiklar har inkom-
mit.

§12 Övrigt
Domarutbildning. Fyra personer 
har anmält intresse för detta. Målsätt-
ningen är att ha en utbildning under 
våren.

§13 Nästa möte
Telefonmöte den 21/1 2020 kl 18:00.

§14 Mötet avslutat

l Sekreterare
Merit (Mimmi) Lindgren
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Så här registrerar 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 tid-

ningen 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 skrivs alla siffror i en följd (ej mellanslag).
 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 hante-
ras 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 ” Medlem-
skap i Polishunden” i ämnesraden.

 Om du inte får detta mejl, till din inkorg, kontrol lera 
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 registrering-
en 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.

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.

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.

Detta är några exempel på vad du har tillgång till via hemsi-
dan och som bara är tillgängligt för registrerade med-
lemmar.

Har du inte registrerat dig, är det hög tid att göra det nu!

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

Hälsningar
Styrelsen

HÖR UPP!!!
Du som är medlem och som inte registrerat
dig på vår hemsida polishunden.se än

INFORMATION
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Man kan säga att det har hänt en del 
i mitt liv den senaste tiden, eller tja, 
mest i husses liv faktiskt. Det kanske 
inte har undgått någon av er som föl-
jer Polisen nordvästra Skåne att jag 
har fått ett väldigt fint pris, årets Po-
lishund 2019!

Det som hänt i övrigt är att årets dres-

syrprov är avklarade för de flesta av 
oss vilket är skönt. Mina grymma 
kollegor Lambo, Grimm, Django och 
Happy har haft lyckade jobb ihop med 
sina förare.

MEN, nu tänkte jag berätta lite hur det 
sett ut bakom kulisserna, den nyktra 
sanningen, det som inte stått i tid-

ningarna. Det började när husse fick 
beskedet att jag, hans lilla kelgris, var 
nominerad till årets polishund. Sedan 
hände inte så mycket mer på några 
månader, fram tills en dag ganska ny-
ligen. Jag och husse hade jobbat ett 
dagpass och var nyss hemkomna till 
stugvärmen, husse var mosig och röd 
om kinderna efter att ha tvingats sys-
selsätta mig på jobbet i snålblåsten 
och satt i soffan för att samla kraft in-
för middagsbestyren.

Då ringde det på husses tjänstemobil. 
Husse rynkade pannan och mumlade 
undrande om han glömt säga till led-
ningscentralen att han slutat för da-
gen. Men det måste ha varit kungen, 
statsministern eller en högt uppsatt 
polischef för husse flög upp i givakt 
och gjorde mer eller mindre honnör, 
sedan halvsprang han runt i ungefär 
hela huset samtidigt som han bara sa: 
OJ, VA, TACK, OJ, VA KUL, TACKAR, 
OJ OJ, TACK IGEN, HEJ DÅ. Därefter 
lyfte han upp matte och gjorde någon 
form av dans, det enda jag hörde från 
småfolket var ”VA PINSAM DU ÄR 
PAPPA!!”, då förstår ni nog hur det 
såg ut. Under större delen av den da-
gen låg husse vid min säng och prata-
de med mig som om jag var en bebis 
och till middag fick jag en hel skål med 
blandade charkuterier direkt från kyl-
skåpet istället för det där han brukar 
ge mig vilket till och med skeppsbrut-
na sjömän hade tvekat att äta.

De följande dagarna var föga stimule-
rande för min arbetskrävande kropp, 
husse körde förvisso med mig till job-
bet men han luktade pomada och rak-
vatten, pratade mest i telefon och fick 
jag någon gång ynnesten att kliva ur 
bilen så skulle jag sitta/stå/ligga helt 
stilla och titta in i en svart mackapär 
som blixtrade. Husse pratade med 
massa tvåbeningar jag aldrig sett förut 
och när han skulle säga något höll de 
fram en pinne med en raggsocka på, 
jättemärkligt. Kul för honom men al-
la ni vet ju vem som gjort jobbet, som 
vanligt …!

REPORTAGE

Brev från Bella
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Nu ska jag suga på det här köttbenet 
och njuta av stunden. I alla fall i en hel 
halvtimme eller nåt innan jag vänligt 
men resolut klargör för husse att det 
är dags att stänga av Smurf Hits 4 eller 
vad f#n han lyssnar på och släppa ut 
mig på lite äventyr. Det går till ungefär 
så att jag ligger ner i buren och på min-
dre än en sekund har jag rest mig upp 

och går som en tändspole runt, runt 
tills bilen äntligen stannar, då fram-
för jag första stycket till Tjajkovskijs 
Svansjön i tonarten höga C tills jag blir 
utsläppt. Då snurrar jag 180 grader lite 
lätt och när husse böjer sig in i bilen 
för att fippla med utrustningen påmin-
ner jag honom om min existens med 
två framtassar hårt i ryggen.

Nästa gång vi hörs ska jag berätta om 
hur jag och husse haft det på Svenska 
Hundmässan.

På återseende!

l Text: Bella via Tobias
l Foto: Tobias
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FRÅN FÖRR
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”En idiot på resa” ett tv-program som 
skildrar en mans resor till de sju un-
derverken. Nu kanske det inte var 
ett av världens sju underverk som jag 
skulle besöka utan bara en gränskon-
troll mellan Bulgarien och Turkiet.

Uppdraget vi hade var att åka ner 
och besöka våra svenska hundförar-
kollegor som tjänstgjorde åt Frontex. 
Deras uppdrag var att förstärka den 
Bulgariska polisens gränskontroll av 
EU:s yttre gräns främst mot illegal in-
vandring samt smuggling av narkotika 
och vapen.

Jag och en kollega från Noa skulle 
ta oss från Arlanda till Sofia via ett by-
te i Wien. Allt klappat och klart då vi 
bokat allt via arbetsgivarens resebyrå. 
Från Sofia och ut till byn Simeonovo 
där vi skulle bo fanns det en hyrbil bo-
kad.

Nåväl måndag morgon väckning kl 
04.00 för att hinna med frukosten på 
hotellet innan vi skulle checka in på 
Arlanda. Biljetten var bokad så att vi 
skulle checka in väskorna vilket också 
gjordes tidigt på morgonen. Bara att 
sätta sig på planet och kika på några 
filmer på ”paddan” innan vi skulle lan-
da i Wien och byta till nästa plan.

Man föses runt likt boskap på väg 

till en boskapsvagn när man lotsas 
mellan alla kontroller. Boarding-
kortet och passet viftar man med 
både nu och då, i Wien var det 
dock elektronisk avläsning av 
både pass och boardingkortet.

Då vi står på plattan och väntar på 
att få kliva ombord på flygplanen ob-
serverar jag hur de lastar på allt baga-
ge på planet från bagagetrucken som 
precis hade kört fram till flygplanet. 
De lastar på väskorna med försiktig-
het och man undrar om det bara är 
en tillfällighet då de ser att vi tittar 
på dem. När de har tömt hela vagnen 
som är kopplad efter bagagetrucken 
ser jag hur de lyfter av en väska från 
flygplanet. Den är otroligt lik min väs-
ka och jag överväger för en kort stund 
om jag ska springa ner från trappan 
upp till flygplanet. Jag står och ska 
precis kliva in i planet och velar hur 
jag ska göra. Jag säger åt min kollega 
att de precis lastat av min väska men 
kollegan säger lugnande att det mås-
te varit en liknande väska. Ombord 
på planet blir det ytterligare en stund 
över för film på ”paddan”.

När vi landar i Sofia går vi till baga-
gebandet och inväntar våra väskor. 
Utan någon större förvåning inser jag 

att det visst var så att de hade slängt 
av min väska i Wien. Det är nu mina 
språkkunskaper ställs på prov att för-
lustanmäla en väska i Bulgarien vilket  
inte är det lättaste jag har gjort i mitt 
liv. De meddelade att jag kunde få min 
väska utkörd till Simeonovo tidigast 
på torsdag vilket var tämligen me-
ningslöst då det var samma dag som vi 
skulle åka hem. Jag avböjde erbjudan-
det om att få väskan utkörd och tänkte 
plocka upp den då vi åkte hem istället.

Med faktumet att jag endast hade 
de kläder jag gick och stod i tvingades 
jag åka in till Sofia centrum för att kö-
pa nya kläder. Till att börja med så re-
kommenderar jag ingen att köra bil i 
Sofia då vägarna är att jämföra med en 
enda lång färist. Trafikplaneraren har 
förmodligen en budget som är mindre 
än vad en lunch kostar.

Gott och väl så hittade vi ett köpcen-
ter där jag for in och letade efter en af-
fär där de kunde sälja några kläder till 
mig. En timme senare tvingades jag 
inse att det finns inga Bulgarer som 
har den längden jag har. Alla byxor jag 
provade var för korta och liknade mest 
piratbyxor, skjortor hade ärmlängd 
så att jag mest så ut som Vanheden i 
Jönssonligan.

Vi beslutade oss för att passa på att 
käka innan vi for vidare till turkiska 
gränsen. Under tiden vi käkade fick 
jag meddelande att min väska var 
återfunnen och på väg till Sofia den 
skulle komma vid 17-tiden. Åter till 
flygplatsen och hämta ut väskan. När 
väska äntligen var bärgad skulle vi ba-
ra ta oss de 32 milen till hotellet.

Precis när jag ska få ut väskan ring-
er telefonen, jag svarar och det är från 
resebyrån. De undrar om jag inte hade 
åkt på den planerade resan.

En idiot på resa

REPORTAGE
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– Jo då, jag står på flygplatsen och 
ska bara hämta min försvunna väska, 
svarar jag.

– Vi har fått meddelande om att du 
inte har rest enligt flygbolaget, säger 
kvinnan på resebyrån.

– Men jag är ju i Sofia så det är fel, 
svarar jag.

– Ok, då meddelar vi detta till flyg-
bolaget, säger kvinnan och tillägger, 
flygbolaget har dessutom avbokat din 
hemresa men vi bokar på dig igen.

När vi kommer ut från flygplatsen 
har det blivit mörkt ute och vi ska nu 
köra ut på den bulgariska landsbyg-
den. Mil efter mil avverkas på den mer 
än undermåliga motorvägen och bitvis 
klarar knappt bilens stötdämpare att ta 
emot de djupa sprickorna i vägbanan.

Telefonen ringer och det är från re-
sebyrån.

– Hej, det strular med din hemresa, 
säger kvinnan, de vägrar att omboka 
din biljett hem.

– Ok, men det får ni lösa för jag tän-
ker inte stanna här längre än bestämt.

– Javisst ordnar vi detta. Vi bokar in 
dig med ett annat flygbolag du kom-
mer att få ett mejl med de nya biljet-
terna.

Framme i Simeonovo vid 22.30 och 
där möter våra svenska kollegor upp. 
De har ordnat så att middagen står 
serverad och det är bara att sätta sig 
till bords.

Veckan flyter på och vi blir guidade 
av kollegorna vid den gränspassering-
en som de har blivit tilldelade att job-
ba vid. Vi blir även förvisade den po-
lisstationen som Frontex använder sig 
av i Elchovo. Där var det en italiensk 
kollega som visade oss runt samt att 
de berättade om verksamheten.

Torsdag och hemresa. Jag har fått 
nya biljetter och ska resa med ett 
annat bolag och en annan flygrutt. 
Kollar snabbt över dessa och ser att 
denna gång ska jag flyga via München 
till Arlanda. Biljetterna laddas ner 
elektronisk på telefon och vi kör till 
flygplatsen. Bagaget checkas in, säker-
hetskontrollen passeras och jag går 
och sätter mig vid den gaten varifrån 
planet ska gå. Det plingar till i telefo-
nen, SMS från Lufthansa ”ditt flyg är 
20 min försenat”.

Just när man trodde allt hade ord-
nat sig kommer det man inte ville se. 
Från att det skulle varit väldigt stress-
sigt i München men bara 40 minuter 
mellan landning och nästa flyg så var 
det helt omöjligt med bara 20 minuter 
tillgodo.

Ett telefonsamtal till resebyrån där 
jag förklarade min situation och att 
jag inte skulle hinna byta i München. 
De svarade bara att det var upp till 
flygbolaget att ordna detta. Kontakta 
dem så löser det sig. Efter ett moget 
övervägande om att ta sig ut från sä-
kerhetszonen och ut till Lufthansas 
disk utanför säkerhetskontrollen så 
valde jag att stanna kvar vid gaten och 
vänta. Vid boardingen frågar jag hur 
det skulle lösa sig med så lite tid för 
bytet i München. Kvinnan vid disken 
svarar att det kommer meddelande i 
flygplanen innan landning.

Då vi landar i München mumlar de 
något i flygplanets högtalare vilket är 
helt ohörbart. Jag springer av planet 
och knuffar mig fram bland de andra 
passagerarna som går av planet. En 
trappa upp mot terminalen – tar den 
i ett fåtal steg. Stöter till en man som 
står i vägen för mig och kommer upp. 

Ser mig omkring för att se vart jag ska 
ta vägen. Just då inser jag att mannen 
som jag knuffade åt sidan hade ju en 
skylt i handen. Får nu knuffa mig ner 
för trappan där jag möter alla jag har 
rundat straxt innan. Mannen med 
skylten står kvar och på skylten står 
det STOCKHOLM.

Vi är fem passagerare som blir kör-
da i ilfart till andra sidan av flygplat-
sen och med minsta marginal kommer 
vi ombord på planet till Arlanda, äntli-
gen på väg hem.

Landar på Arlanda vid 18-tiden och 
ställer mig vid bagagebandet för att 
hämta min väska.

Jo då, den är kvar i München och 
väntas komma med nästa flyg vid 
23-tiden. De erbjuder sig att köra hem 
den till mig under morgondagen.

– Nä tack, säger jag då jag redan på 
förmiddagen efter skulle köra ner till 
Köpenhamn för möte med NPHU.

– Ja då är enda alternativet att du 
väntar de fem timmarna det tar innan 
väskan kommer, säger de på flygplat-
sen.

Klockan slår 23 och väntan är över 
jag ska äntligen få min väska och kun-
na resa hem. De vid bagagereklama-
tionen bad mig att komma förbi när 
jag hade fått väskan så att de kunde 
avsluta ärendet. Jag ser när väskan 
kommer rullande på bagagebandet 
och ser omgående att den har råkat ut 
för något och är inte längre hel.

Till slut så kom jag hem och kände 
att det är väldigt tryggt och bra i Sve-
rige.

l Text och foto: Johan Petersson
NPHT
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Efter megen skriveri og møder er det endeligt be-
sluttet at sprængstofhunde skal deltage i Nordisk 
Mesterskab 2020 i Värnamo i Sverige. 

Det er besluttet at konkurrencen afvikles som en 
selvstændig konkurrence og således ikke tæller i 
landskampen mellem Sverige, Norge og Danmark. 
Der stiller en deltager og en dommer fra hvert 
land. Konkurrencen er sidestillet med narkohun-
denes nordiske program dog undtaget sporøvel-
sen. Det er ligeledes besluttet af de deltagende 
hunde får mulighed for et prøve søg på de udlagte 
elementer inden konkurrencens start. Hermed 
er der åbnet for en vidensdeling landene imellem. 
Alle tre hundekategorier kan lære noget fra hinan-
den og det bliver der hermed mulighed for frem-
adrettet. Det bliver aldrig for sent at lære nye ting, 
samt opfriske kendt viden omkring hundearbejdet. 
I NPHU:s regi, ser vi frem til at møde sprængstof-
hundene samt deres to benede venner.

Håbet er, at sprængstofhundekonkurrencen fra 
2021 sidestilles med narkohundes deltagelse og 

dermed er med i landskampen og det nordiske 
landsholdsmesterskab. Sprængstofhundene arbej-
der sammen på tværs af de nordiske grænser ved 
større arrangementer, hvorfor deres deltagelse i 
Nordisk Mesterskab for nogle findes indlysende.

Studietur til Belgien
Tre kolleger fra Danmark Steen Lund Sørensen, 
John Thorup Andersen og Søren Bjeverskov var 
i efteråret (høst) på Studietur i Belgien. Den dan-
ske politiskole har en studierejsefond, der en gang 
årligt giver beløb til specifikke formål. Dansker-
ne havde i deres motivation beskrevet, at Danske 
sprængstofhunde kunne lære af de terroranslag 
som Belgien havde været udsat for hhv. i Brussels 
lufthavn og Metroen i marts 2016. Hvilke over-
vejelser havde Belgierne før anslaget og har de 
ændret noget væsentligt i deres måde at træne 
hundene på?

Der var skabt kontakt til lederen af sprængstofhun-
dene i Belgien og danskerne var af den opfattelse, at 

LEDARE NPHU

Bombehunde
til Nordisk Mesterskab

Information från
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de blot skulle være observatører, når belgierne træ-
nede. I korrespondancen omkring opholdet havde 
den belgiske leder givet udtryk for, at danskerne kun-
ne medtage deres hunde.

Ved ankomsten til Belgien viste det sig, at belgier-
ne havde lavet en fuld træningsuge for danskerne. I 
denne uge blev der bla. trænet i Brussel Lufthaven, 
Hovedbanegården i Brussel, et krigsmuseum og et 
togklargøringscenter. Ud over dette var der besøg 
på den belgiske hundeskole, hvor der blev søgt på 
div. stoffer i en træningshal. Ud over dette blev der 
forevist opvarmede haller, der var udformet som lej-
ligheder og kontormiljøer. Desuden var der en fuld 
flykabine, således at der kunne trænes i fly under 
ordnede og rolige forhold. Disse haller var så nye, så  
belgierne ikke engang havde fået dem forevist.

Udbyttet af danskernes studierejse har virkelig givet 
de tre et uovertruffent indtryk om, hvad spræng-
stofhunde og førere kan blive udsat for i forbindelse 

med et terroranslag. Dette udbyttet skal videregives 
til både sprængstofhunde og øvrige hundeafdelinger 
i Danmark ved div. temadage.

Igen et eksempel på, hvordan samarbejde over 
grænserne er vigtigt for alle.

Jens Jønholt
NPHU
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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 be-
döms i sökmomentet.

FELANMÄLAN
Hunden markerar en plats där ingen 
gömma är utlagd, och föraren medde-
lar fynd. Bedöms i sökmomentet och 
markeringsmomentet.

SÖKTID
Hundföraren disponerar tiden som är 
angivet för varje moment. Hundföra-
ren 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 markeringsmo-
mentet. 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 lydnadsmomen-
ten är bedömningsmoment:

SÖK: MARKERING: MILJÖ
( koeff.5)
Oskadat föremål ger vardera 30 poäng.

Vidrört föremål ger 0 poäng.

Reviderad 2018-11-10

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Förberedelse:
Utlagt preparat ska vara av följande 
sorter: Sprängmedel, nyligen avskju-
tet vapen och ammunition, som gene-
rellt 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 star-
tar. Gömmorna/Utläggen ska läggas 
på ett sådant sätt att det ger hunden 
möjlighet att markera. På varje sök-
område ska det finnas minst 1 göm-
ma. 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 täv-
lingen (Smeller). Gäller ej vapen och 
ammunition. Det är tävlingsansvarig, 
som beslutar hur många utlagda göm-
mor som förekommer i varje tävlings-
moment. Hundföraren får inte veta 
hur många gömmor det finns utlagda i 
de olika sökmomenten. Innan tävling-
arna 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 hundföra-
ren önska att orientera sig i sökområ-
det startas tiden.

Startordningen ska lottas före varje 
sökmoment.

Det är valfritt för hundföraren att 
söka med eller utan koppel (ej flexi-
koppel).

För att uppnå en rättvis tävling ska, 
arrangör av tävlingen, gå igenom pla-
ceringen av gömmorna tillsammans 
med domarna. Det är endast tillåtet 
att hunden markerar med passiv mar-
kering.

Vid fynd meddelar hundföraren 
”FYND”. Domarna säger ”JA” eller 
”NEJ”. Vid ”JA” är det tillåtet att be-
römma/klicka i samma ögonblick do-
maren 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 bun-
det runt kroppen/skuldran. Hunden 
ska vara kopplad efter varje sökmo-
ment.

Hundar som inte tävlar, ska uppe-
hålla sig så de inte stör hundar på täv-
lingsplatsen. Tikar som löper får tävla 
(beträda tävlingsplatsen) sist. Detta 
för att inte försvåra för de andra del-
tagarna. Arrangören tar hänsyn till 
detta.

Försöker en deltagare inhämta upp-
lysningar om utlagda gömmor, lokalen 
mm. kan denne deltagare diskvalifice-
ras från fortsatt deltagande i tävlingar-
na. Deltagarens tidigare uppnådda po-
äng ska nollställas. En diskvalificering 
ska alltid beslutas av tävlingsjuryn.

UTGÅNGSSTÄLLNING
Okopplad hund sittande på förarens 
vänstra sida.

EXTRA KOMMANDO
Alla kommandon eller handling-
ar, som ersätter kommando, utöver 

Förslag/Arbetsdokument till

Nordiska Mästerskapen för
Sprängämnessökande hundar
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Hund som tar upp föremål i mun-
nen och apporterar ger 0 poäng.

Hund som inte finner någon utlagd 
gömma kan inte få poäng i momentet. 

Varje moment ska bedömas av do-
marna. Domarnas poäng räknas sam-
man och delas med två. Summan mul-
tipliceras med momentets koeff. Do-
marbetyg 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 be-
tyget är under 9 ska det kommenteras i 
domarprotokollets kommentarer.

SÖK
Vid bedömning av söket bör vikt läg-
gas på hundens och förarens förståel-
se av uppgiften, intensitet i söket och 
samarbetet mellan hund och föraren, 
samt att hunden finner gömmorna.

Underkännande
• Skadad gömma pga. att hunden va-

rit destruktiv.
• Mer än 2 felanmälda fynd per mo-

ment.
• Hunden inte söker.

Betygsneddrag
• Övriga avvikelser från idealbilden 

ger poängavdrag.
• Varje felmarkering renderar 10 po-

ängs avdrag.

MARKERING
Det är ett krav att hunden, i alla sök-
moment, har en tydlig markering vid 
passiv/påvisande markering. Vid be-
dömning 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 un-
derkännande i momentet.

• Skador på inventarier (ej vid olycks-
händelse).

• Fler än 3 felmarkeringar per moment.

Betygsneddrag
• Övriga avvikelser från idealbilden 

medför poängavdrag beroende på 

hur många och hur stora avvikelser-
na 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 avvikelser-
na är.

FYND
För godkänt funnen gömma ska föra-
ren meddela domarna omedelbart då 
hunden markerar.

Godkänt fynd ger 30 poäng.

PROTESTER/JURY M.M.
Protest/klagan mot domarbeslut, mo-
ment fel, etc. ska lämnas in till täv-
lingsledningen inom 1 timme efter av-
slutat 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 be-
stämmelserna.

Specifikationer:
Söktid: 20 minuter
Område: Ca 60 kvadratmeter lägenhet 
eller liknande.

Bedömning moment, se generella be-
stämmelserna.

Moment 5:
Bilsök

Bedömning moment, se generella be-
stämmelserna.

Specifikationer:
Söktid: 20 minuter
Område: Max 3 fordon i förhållande 
till söktiden.

Bedömning moment, se generella be-
stämmelserna.

Moment 6:
Lager och skåpssök
Bedömning moment, se generella be-
stämmelser.

Specifikationer:
Söktid: 25 minuter
Område: Ca 100 kvadratmeter stort la-
ger/lokal med ca 20 skåp.

Bedömning moment, se generella be-
stämmelserna.

Moment 7:
Väsksök
Momentet kan kombineras med och 
utföras före eller efter bilsöket.

Bedömning moment, se generella be-
stämmelserna.

Specifikationer:
Söktid: 10 minuter
Område: Minimum 20 väskor, koffer-
tar, kameraväskor, stativväskor el. dyl.
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Dette er et af de spørgsmål som jeg 
nok allerhyppigst er blevet stillet af en 
tjenestehundefører. Så lad os få kikket 
på problemet. Først af alt. Hvad bety-
der kastration?

Kastration betyder afbrydelse af 
kønskirtlernes funktion. Dette kan 
ske fysisk eller kemisk. Allerede her 
kommer den første misforståelse. 
Mange tror at kastration er en tilstand 
der kun foretages på hanhunde! Nej, 
dette er ikke korrekt. Både handyr 
og hundyr kan kastreres. I modsæt-
ning hertil er sterilisation der kun in-
debærer en afbrydelse af henholdsvis 
sæd- (handyr) og æggeledere (hun-
dyr).

Fejlagtigt tror mange at handyr 
kastreres og hundyr steriliseres. Næs-
ten 100 % af alle operationer hvor en 
effekt på dyrets seksualdrift ønskes 
er kastrationer, både hos handyr og 
hundyr. Det vil sige at når man siger 
at en hunhund er blevet steriliseret så 
er den faktisk blevet kastreret. Det er 
utroligt sjældent at man steriliserer 
et dyr idet den effekt man som oftest 
ønsker, er at dyrets sexualdrift fjernes.

Lad os lige tage den i forkortet form:
Kastration: Fjernelse af kønskirtler 
(han- og hundyr/mand eller kvinde)
Sterilisation: Afbrydelse af sædleder 
(handyr/mand) og afbrydelse af ægge-
leder (hundyr/kvinde).

Hvordan virker en kastration? Det 
korte svar er: Alt hvad der har med 
sex at gøre forsvinder. Punktum. Hos 
hanhunde fjernes produktionen af 
hormonet testosteron. Hvad så med 

opdragelse eller mangel herpå? Det 
korte svar herpå er: Det er op til dig. 
Hvis du ikke klarer at ”opdrage og sty-
re” din hund så hjælper en kastration 
ikke men hvis du ellers er et fornuftigt 
menneske og er konsekvent i din ”op-
dragelse” af din tjenestehund så bliver 
din dagligdag lettere. Hvis din hund 
har stor sextrang så kan en helt almin-
delig dag være et helvede med mas-
ser af unødige konflikter. Husk dog at 
kastration ikke er en genvej til undgå 
korrekt læring af din hund.  Jeg har sat 
ordet opdragelse i ”-tegn i det jeg me-
ner at dette er et gammeldags indtryk 
og ikke passer på den moderne tjenes-
tehund. Mere korrekt er de tre KKK, 
hvilket betyder Kærlighed, Krav og 
Konsekvens. Følger man disse tre ord 
så bliver læringsprocessen efter min 
mening super.

Men hvad med spørgsmålet i 
overskriften? Det vil du selv være i 
stand til at svare på når du har læst det 
følgende. Jeg gør simpelthen det at jeg 
nu beskriver de former for kastratio-
ner som bruges nu om stunder. Og for 
ikke at det hele skal blive alt for meget 
på en gang så omtaler jeg i denne arti-
kel kun hanhunden. Hunhunden må 
vi tage en anden gang hvis der er inte-
resse for dette.

Fysisk kastration
Ved en fysisk kastration foretager 
man et operativt indgreb hvorved beg-
ge hundens testikler fjernes. Dette er 
et ganske simpelt operativt indgreb 
der som regel kan foretages på ganske 
kort tid. Virkningen indtræder erfa-
ringsmæssig indenfor 4 til 8 uger. Hvis 

vi skal tage spidsfindighederne med 
så kan man faktisk også kastrere med 
stråling. Ved kastration bortfalder 
kønskirtlernes hormonproduktion.  
Hos hanhunde som jeg omtaler her 
så er det hormonet testosteron som 
forsvinder. Hermed forsvinder lysten 
til sex og evnen til at får rejsning af pe-
nis. Der kan komme hedeture, vægt-
forøgelse, mindre hårvækst, knog-
leskørhed og lettere knoglebrud som 
følge af stille afkalkning af knoglerne. 
Kastrater bliver til tider mindre aktive 
og initiativrige. Hos nogle hanhunde 
bliver deres kønsduft så svag at andre 
hanhunde begynder at ”ride” på dem.

Ikke alle disse ”bivirkninger” ses 
konstant og nogle vil påstå at de aldrig 
forekommer mest fordi de ikke selv 
bemærker det på deres hunde og fordi 
at de så kommer snigende i et sådan 
tempo at man ikke lige opdager dette.

Husk at kastration ikke ændrer dår-
lig psyke, angst eller vildskab.  Kastra-
tion kan lette en opdagelse men ikke 
erstatte en opdragelse.

Når man taler om kastration så fin-
des der for uden den operative også 
en kemisk kastration og hvis man er i 
tvivl om en kastration er det rigtige at 
foretage så kan en kemisk kastration 
hjælpe med at finde ud af om operativt 
kastration vil være det rette. Har man 
først operativt kastreret sin tjeneste-
hund kan dette ikke ændres mere.

Nu kommer det som jeg så finder så 
vigtigt at bemærke. I den almindelige 
hverdag med søde almindelige hunde 
findes der to muligheder for kastra-
tion. 1) Operation og 2) kemisk kastra-
tion med en chip i nakken. Chippen i 

Min hanhun er til tider ret så irriterende . Den går og slikker tæ-
ve pis og er ukoncentreret i sit arbejde . Skal jeg lade min tjene-
ste hund kastrere?

Skulle jeg kastrere
min tjenestehund
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nakken er en lille injektion af et præ-
parat som hedder Suprelorin. Det er 
helt det samme som at give en almin-
delig injektion. Det er en sprøjte som 
indeholder den lille bitte chip. Det vil 
sige at det ikke er en indoperation, 
men en injektion. Fejlagtig tror mange 
at det er en operation. Det er det ikke. 
Suprelorin findes i to styrker: 4,7 mg 
og 9,4 mg. Virkningen holder fra et 6 
til 12 måneder og testiklerne svinder 
ind til at blive ganske små. Når virk-
ningen ophører begynder testikler-
ne atter at vokse men dette kan tage 
meget lang tid og er efter min erfaring 
forskellig fra hund til hund.

Tjenestehunde er super vel disci-
plinerede hunde, der rigtig sjælden 
behøver sådanne indgreb og alligevel 
kan de til tider blive ukoncentrerede 
og gå og slikke tæve pis især hvis der 
er en tæve i løbetid i nærheden. Dette 
er en ret så irriterende tilstand, men 

alligevel ikke alvorlig nok til at hun-
den efter min mening skal udsættes 
for en kastration. Hverken fysisk ope-
ration eller kemisk med suprelorin.

Der findes i midlertid et stof som 
man kan behandle en hund med så 
denne irriterende tilstand fjernes og 
hunden bliver mere arbejdskoncen-
treret. Lægemidlet findes i forskellige 
præparater og en almindelig tjene-
stehunds dosis er individuel afhængig 
hver enkelt hunds opførsel. Jeg har 
aldrig set bivirkninger. Dosis skal bare 
passe eksakt. Stoffet hedder med-
roxyprogesteronacetat og bruges til 
udsættelse af løbetid hos hunhunde 
og hunkatte. Af præparatnavne kan 
for eksempel nævnes: Promon Vet og 
Perlutex Vet. En injektion er som regel 
nok hvis ikke kan der gives en efterføl-
gende injektion. Så har hunden «lært 
det nye og bedre liv» uden konflikter 
med sin hundefører. Effekten er så 

godt som 100 % hvis vel og mærke til-
standen skyldes sex og ikke dårlig op-
dragelse. Mange vil nu måske tro at det 
også er en slags kemisk kastration. Det 
er det kun hvis dosis er alt for stor 
og det er helt unødvendig for at få den 
ønskede effekt. Der skal bare en lille 
fin og korrekt dosering til så forsvinder 
toppen af sex-trangen «ulydigheden» 
og hunden og du får et meget bedre 
liv. Dvs. Dosis er meget afhængig af en 
klinisk undersøgelse, en grundig snak 
med hundeføreren og så finde den ab-
solut mindste dosis som skal gives.

Du vil da heller ikke kastreres bare 
fordi du kikker på andre piger eller 
hvad?

Knus fra onkel
Bille Ruwald

Tjänsteveterinär Danmark
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LANDET RUNT

I veckan gjorde fyra hundförare med 
hundar en narkotikainsats i de centra-
la delarna i Mölnlycke, en tätort strax 
utanför Göteborg.

Vi lyckades hitta på flera ställen 
gömd narkotika utomhus och gripa en 
narkotikaförsäljare.

Vi är nöjda över resultatet av den 
insatsen, men är väl medvetna om att 
narkotikan flödar ut i samhället och 
speciellt till unga. Speciellt marijuana 
och läkemedel som Tramadol är lätt 
att köpa idag som tonåring.

Idag vid tonårsfester är det minst 
lika vanligt att narkotika finns som al-
kohol.

En uppmaning till dig som är för-
älder till en tonåring, var på din vakt. 
Lägg dig i. Ställ obekväma frågor och 

engagera dig i var ditt barn är!
Är det en lukt på kläderna du inte 

känner igen? Har barnet ovanligt sto-
ra eller små pupiller? Känns det som 
barnet undanhåller något?

Det är tillsammans med alla samhäl-
lets instanser och er föräldrar vi kan 

försöka vända det här knarkskeppet.

Ta hand om varandra
Vår kamp fortsätter!
 / Hannah hundförare

Full pott för Mox!
Region Syd – 14 november 2019

Under tisdagen kall-
las vi till en ort ut-
anför Ängelholm 
efter att en yngre 
kvinna rapporterats 
som försvunnen. 
Kvinnan har en sjuk-
domsbild men bor 
själv i en bostad med 
tillsyn.

När vårdpersonal 
kommer till hennes 
bostad på tisdagsför-
middagen är hon in-
te där. Polis tillkallas och vi inleder relativt omgående våra 
procedurer med att söka av närområdet.

Dagens hjälte blir schäfern Mox som faktiskt bara har va-
rit hos oss sedan juni. Han och förare H får upp ett utgåen-
de spår som sedan följer rakt ut i ett skogsparti.

Efter 200 meter i terrängen påträffas kvinnan, nedkyld, 
men hon är vaken.

Det är oklart hur länge hon legat hjälplös utomhus men 
hon hade varit hemma kvällen innan. Ambulans tillkallas 
och kvinnan förs till lasarettet för observation.

 / Polisen NV Skåne – Ängelholm

Narkotikainsats i Mölnlycke
Region Väst – 9 november 2019

Zuper kom ivägen för rånare
Region Stockholm – 26 november 2019

Under natten blev ett äld-
re par i söderförort rånade 
av en gärningsman som 
bröt sig in i deras villa. Han 
tvingade till sig värdeföre-
mål under hot och försvann 
springandes från platsen.

Vad han inte visste var 
att polishunden Rövarban-
dets Zuper och hans förare 
inte var långt därifrån.

Zuper fick snabbt upp 
ett spår från brottsplatsen 
som gick över tomter och 
ut i skogen. Genom mörk-
ret spårade Zuper över 
stock och sten, genom 
träsk och buskage.

Till sin hjälp hade Zuper fler polispatruller och en polis-
helikopter som alla var lika motiverade att gripa gärnings-
mannen. Efter att Zuper spårat ett längre tag hörs Zupers 
skall i mörkret och mannens flykt var över.

Förhoppningsvis kommer förövaren till det är riktigt fula 
rånet inte ut på lång tid och det är tack vare Zuper och hans 
förare.
 / Hundenheten Stockholm
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Magdas nos gav utdelning
Region Stockholm – 16 november 2019

– För en tid sen så spårades en gärningsman upp efter grovt 
våldsbrott i söderort. Han hade hoppat från en balkong och 
flytt från adressen, men Magdas nos är inte lätt att lura. Ef-
ter en stunds spårande så hittade Magda honom när han 
försökte gömma sig i en buske. Efter detta så letade Magda 
upp både kniv och narkotika som gärningsmannen hade 
försökt gömma längs med flyktvägen.

– I ett annat misshandelsärende i de södra länsdelarna så 
försökte två gärningsmän fly när åsynen av Magda och fö-
rare uppenbarade sig på brottsplatsen. Magda sprang ikapp 
och grep den ena gärningsmannen och efter lyckat samar-
bete så kunde IGV-poliser gripa den andra gärningsman-
nen en bit bort.

– Förra helgen så arbetade polisen med ett räddnings-
tjänstärende i Sigtuna i norra Stockholm. En person hade 
försvunnit och många poliser, flertalet hundpatruller, he-
likopter och civil sökpersonal deltog i letandet. SAR kunde 
under natten lokalisera en inblandad bil vilket var ett vik-
tigt genombrott i sökandet. Under morgonen så blev Mag-
da med förare tilldelade ett sökområde som började fin-
kammas. Efter en stund så vindade Magda in något från en 
skogsdunge. Hon sprang målmedvetet iväg och strax där-
efter kunde föraren höra Magdas ihärdiga skällande. I den 
tätbevuxna dungen, mellan stenar och sly, så hade Magda 

hittat den eftersökta personen. Personen transporterades 
därefter till sjukhus med ambulans.

Den polisiära patrullhundverksamhetens viktigaste upp-
gift är att rädda liv. Polishundarna i Sverige räddar ca 100 
liv varje år och deras nosar är ovärderliga redskap i sökand-
et varje gång någon försvinner.
 / Hundenheten Stockholm

Gärningsman uppnosad
Region Syd – 11 november 2019

Under natten var det inbrott i ett kontor intill Bredåkra 
kyrka och flera patruller åkte till platsen i ett försök att gri-
pa gärningsmannen.

En av våra hundförare lyckades få drag i linan och kunde 
leda oss till både gärningsman och det tillgripna godset.

Personen sitter nu anhållen och bedömningen är att 
ärendet har goda förutsättningar för åtal.

Det är alltid skönt att lägga sig med vetskapen om att 
rättvisan segrat.

/ Nattskiftet IGV Karlskrona

LANDET RUNT

Modig klarade L-testet
Region Stockholm – 6 november 2019

En av enhetens 
valpar, Mr Modig 
av Martes Foina, 
har nu blivit så 
stor att det härom-
dagen var dags för 
L-test. För hund-
föraren som haft 
Modig sedan han 
var 8 veckor var 
det såklart en stor 
dag. Modig kla-
rade testet och är 
därmed godkänd 
att prövas som po-
lishund! Så snart 
Modig är redo kommer han att genomgå patrullhundarnas 
uppkörning och sen hoppas vi få se honom ute i tjänst där 
han kommer göra stor nytta.
 / Hundenheten Stockholm

 35Polishunden  |  5-2019



LANDET RUNT

Kojak hittade stöldgods
Region Nord

Igår var det ett in-
brott i en villa i 
Umeå. Tack vare 
bilder från övervak-
ningskamera kunde 
tjuven identifieras 
och gripas en tim-
ma efter inbrot-
tet. Dock saknades 
stöldgodset. Duktiga 
polishunden Kojak 
gjorde ett saksök 
tillsammans med 
sin hundförare och 
hittade idag de sa-
ker som stulits ifrån 
målsägande. Tjuven 
är idag anhållen misstänkt för grov stöld genom inbrott  .
 / Polisen Umeå

Lagens långa nos
Region Mitt – 31 oktober 2019

Under hösten har Gävleborgs 
patrullhundsekipage genom-
fört sina årliga tester. Under 
den perioden går flertalet ar-
betspass åt till dressyr samt 
prov i de moment som ekipa-
gen testas i. Där ingår bland an-
nat lydnad, spår i terräng samt 
tätort, skydd, saksök, person-
sök samt räddningssök (sök ef-
ter försvunna personer).

Nytillskottet Dundra som i 
slutet på augusti kom ut i tjänst 
med sin förare har under peri-
oden omsatt sin träning till lyckade uppdrag i skarpa lägen. 
De som sticker ut är när de hittade en kvinna som i septem-
bermörkret gått vilse i oländig terräng i norra Hälsingland 
samt när de i oktober spårade upp två personer som sprung-
it till skogs från en stulen bil i Gävletrakten. Under gårdags-
natten spårade Dundra upp en man som sprungit från bilen 
han framfört i Gävle. Efter flera hundra meters spårande 
över villatomter och smågator hittades personen som nu 
misstänks för drograttfylleri samt grov olovlig körning.

Lyckade hundjobb är kvittot på att all tid som läggs på 
dressyr betalar sig och Dundra har på kort tid visat sig vara 
ett värdefullt tillskott.

I skrivande stund har patrullhunden Bosse precis spårat 

och infångat en person i Sandvikenområdet som misstänks 
för våld mot närstående.

Hundenheten håller för närvarande på att rekrytera yt-
terligare patrullhundförare till Gävle.
 /Kristian, hundenheten

Krimsökhundar
Region Stockholm – 30 oktober 2019

Våra krimsökshundar har haft mycket att göra de senaste 
veckorna. Dom arbetar tillsammans med polisens tekniker 
och utredare och söker efter kroppsdelar, blod och sperma. 
Många av deras uppdrag rör ärenden som försvunna perso-
ner, sexuellt ofredande och våldtäkter. Hundarna arbetar 
både utomhus, inomhus och i våra lokaler där dom syste-
matiskt söker igenom beslagtagna föremål. Ibland arbetar 
dom från båt.
 /Hundenheten Stockholm

Filmkväll på Cosmonova
Region Stockholm

Kvällen har Trends 
Hyss och FM Keegan 
tillbringat på Natur-
historiska museet där 
filmen Superpower 
Dogs visats på Cos-
monova. Oavsett vil-
ken uppgift arbetande 
hundar har i sam-
hället så är samarbe-
tet mellan hund och 
människa det som gör 
skillnad.

Det blev en lång 
kväll och Hyss och 
Keegan kommer sova 
gott efter det här nå-
got annorlunda uppdraget.
 / Hundenheten Stockholm

Stenbury Yellow Sage of Shadowdale (Ace) och Meadowlark Braith.
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