
 LEDARE PHF

 Johan Petersson
 Ordförande

Ta hand om nyrekryterna
och dela med dig av din erfarenhet

Våren nalkas och förhoppningsvis ser vi en ljus
nande framtid an både vädermässigt och gällan
de coronaläget. Tyvärr börjar det bli tjatigt att 
behöva meddela inställda evenemang, men så 
blir det även denna gång. Nordiska Mästerska
pen som skulle varit i Sverige ställs in på grund 
av … ja, ni vet ju varför. Det som är positivt är 
att de som skulle varit arrangör – Värnamo BK – 
omedelbart efter beslutet ringer upp och tar på 
sig uppdraget till 2022. Det är fantastiskt med 
engagerade människor som ser möjligheterna 
istället för problemen.

Göteborgarna ordnar för kommande Sommar 
SM för patrullhundarna (se inbjudan på sidan 
25) och styrelsen kommer att planera för 
narkotika uttagningstävling i höst. Skyddslägret 
ser ut att kunna bli av, vilket har varit mycket 
uppskattat de senaste åren, med många deltaga
re (se inbjudan på sidan 17).

Det vi märker på nationell nivå är att det är 
många regioner som tänker utöka med fler 
hundtjänster och flera, som har tappat i nu
merär, kommer att återställa antalet. Detta är 
glädjande på många sätt, då det har varit några 
tunga år på olika håll inom hundverksamheten, 
med färre hundförare. Om de planerade ök
ningarna kommer att ske vet vi inte. Det vi där
emot vet är hur viktigt det är att vi tar hand om 
de nya hundförarna på bästa sätt, både då det 
gäller på arbetsplatsen och det som sker på fri
tiden. Där är vår förening en viktig del i denna 
gemenskap.

För många av de som får hund idag finns in
te den erfarenheten av att ta hand om ett djur 
på ett naturligt sätt, så som det gjorde tidigare. 
Därför är det oerhört viktigt att alla som har 
erfarenhet och kunskap delar med sig av detta 
så att rekryternas första tid blir så positiv som 
möjligt.

Att hitta lämpliga hundar är tyvärr allt svåra
re och den trenden håller i sig. Detta gäller inte 
bara oss i Sverige utan det är ett internationellt 
problem. Så de hundar vi hittar och bedömer 
lämpliga måste vi förvalta på bästa sätt. Vi har 
inte råd att låta en nyrekryterad hundförare få 
en hund och sedan inte bli omhändertagen.

Så passa på nu när förutsättningarna blir trevli
ga, när snön smälter bort och det blir barmark. 
Ge er ut och träna med era hundar och bjud 
med de som är nya i världens bästa jobb.

Ha en skön vår!
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SVANENMÄRKT

Kalender för 2021
28 maj: Sista dag för ansökan av PHF:s stipendium
31 maj–4 juni 2021: Nordiska Mästerskapen (prel .)
1 juli: Sista anmälningsdag till Sommar SM
15 juli: Sista anmälningsdag för Skyddslägret
2–5 september: Sommar SM
9–11 augusti: Skyddsläger

Framtida arrangörer för Polishundsmästerskap

Draghunds SM
2021: Inställt
2022: Ingen arrangör

Narkotika SM
2021: Ingen arrangör
2022: Ingen arrangör

Sommar SM
2021: Ljungskile, region Väst
2022: Ingen arrangör

Nordiska Mästerskapen
2021: Inställt
2022: Värnamo BK, Sverige
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  PHF:s STYRELSE

Valberedning: Ulf Backman (sammankallande) region Bergslagen, Andrea Hardie region Väst, Lars-Åke Blom region Väst

Mimmi (Merit) Lindgren
Sekreterare

Mobil:
070234 42 10

E-post:
smaangarna25@hotmail.com

Magnus Söderberg
Kassör

Mobil:
076141 12 30

E-post:
magnusb.soderberg@polisen.se

Polisens
Hundförarförbund

Adress:
Flygfältsvägen 22
546 30 Karlsborg

Plusgiro: 5779541www .polishunden .se

Lars Lindgren
Suppleant

Mobil:
073348 31 74

E-post:
lars010110@telia.com

Johanna Christiansson
Vice ordförande

Mobil:
072571 70 19

E-post:
johanna.christiansson@polisen.se

Johan Petersson
Ordförande

Mobil:
070247 02 73

E-post:
andreelund@hotmail.com

Elin Jansson
Suppleant

Mobil:
070202 02 65

E-post:
elinm.jansson@polisen.se

Peter Matthijs
Ledamot

Mobil:
072286 58 68

E-post:
peter.matthijs@bredband.net

Swish: 123 474 55 50
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STADGAR FÖR
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUNDS

STIPENDIUM
§ 1. Stipendiet är instiftat 1995 och är ägnat att stimulera 

kompetensutveckling och kunnande för förbundets 
medlemmar.

§ 2. Stipendiet kan sökas av enskild medlem eller grupp av 
medlemmar inom förbundet.

§ 3. Ansökan som görs skriftligen skall vara Polisens hund
förarförbunds styrelse tillhanda senast 31 maj. Utde
lande av stipendiet sker vid ordinarie årsmöte i sam
band med sommar SM.

 Ansökan skall innehålla:
 • Sökandes namn, adress och födelsedatum
 • Polisregion
 • Uppgifter för mål för utvecklingsarbetet
 • Begärd stipendiesumma.

§ 4. Den årliga stipendiesumman är 10.000 kronor. Över
skjuten, ej uttagen summa, accumeleras till kommande 
år. Storleken på den totalt utbetalda summa bestäms 
för varje år av styrelsen i Polisens hundförarförbund 
dock högst 10.000 kronor per ansökan.

§ 5. Stipendiat förbinder sig att till styrelsen redovisa vilka 
kostnader stipendiet täckt, senast ett år efter utbetal
ning. Ett skriftligt referat skall publiceras senast i nr 5 
av tidskriften Polishunden, året efter utbetalningen.

Ansök senast 28 maj 2021

STIPENDIUM
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Nu har jag varit redaktör några tid
ningar och det är en rolig men kämpig 
uppgift. Det är lärorikt och tar en del 
tid i anspråk och det är en utmaning, 
men jag älskar utmaningar.

Jag har fått in lite förslag på artiklar 
och det är superbra! Fortsätt att kom
ma med idéer men framför allt skriv 
artiklar, tidningen står och faller med 
att det kommer in material till den.

Det ställer sig ännu mer på sin spets 
nu när det inte har varit några arrange
mang såsom SM med mera. Jag skulle 
även önska att när ni skriver på Face
book så skicka en liten notis (max 
1 000 tecken inklusive mellanslag) till 
tidningen så kan vi ta med det till tid
ningens avdelning ”Landet runt” och vi 
slipper leta upp inläggen. Glöm inte att 
skicka med en högupplöst bild också.

Vill du skriva lite mer, eller har ett 
längre inlägg på Facebook går det ock
så bra att skicka in. Detta blir i så fall 
en egen artikel i tidningen och man 
har då möjlighet att skicka med li
te fler högupplösta bilder till texten. 

Några tips om text och bilder till tid
ningen hittar du på:
polishunden.se/materialtilltidningen

Jag har sagt det förr; Vi inom polis
hundsverige gör en enorm skillnad 
där ute, låt alla få veta det.

Har även en fråga; jag skulle vilja 
ha in en representant från varje region 
som kan tänka sig skriva lite om vad 
som händer i just den regionen. Större 
MSO, större jobb och så vidare. Finns 
det någon som känner sig manad så 
hör av er till mig.

Som ni nog förstått nu behöver vi ha 
material att publicera i tidningen.

Sen vill jag skicka ett stort tack till al
la som engagerar sig i tidningen! Även 
ett stort tack till Annika på Mediahu
set som tålmodigt för mig framåt i min 
roll som redaktör.

l Text: Patrick Lagerstedt
Redaktör för Polishunden

l Mejl: polishundred@gmail.com

REDAKTÖREN HAR ORDET

Roligt och utmanande

Dagens ros …
till Martin Sjölin, region Syd

Dagens ros går denna gång till Martin Sjölin som inte bara har 
skriv it och erbjudit sig skriva mer till Polishunden . Han står även 
och sliter på sin kropp för att främja skyddshundsporten .

Men han har inte bara hjälpt civila ekipage i deras utveckling . Han 
har även hjälpt till att utvecklat ekipage för tjänst och han har visat 
ett stort engagemang i ekipage som tränat mot just skarp tjänst .

Martin är aktiv på Malmö Brukshundklubb och driver där en trä-
ningsgrupp som består av både poliser och civila .

Tack Martin för ditt engagemang .

 Polishunden
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Förhållandena var fruktansvärda! Jag 
jobbade mig fram i eländig terräng, 
med hinder mer eller mindre omöj
liga att forcera. Med risk för att bryta 
både ben och svans kämpade jag upp 
för berg och ner för branta raviner. 
Sikten var i princip noll i snöstormen 
och både jag och min förare var frus
na, hungriga och på gränsen till total 
utmattning. Jag trodde faktiskt ett tag 
att jag inte skulle komma hem levan
de …

Detta skulle kunna vara jag och hus
se under ett räddningssök, förutom 
att jag aldrig fryser, eller blir trött för 
den delen. Nä, detta illustrerar en helt 
vanlig vinterdag med lite lätt dugg
regn och en stilla bris från nordväst 
när kebabrullen varit med matte och 
handlat och skall ta sig från bilen på 
uppfarten och fram till ytterdörren, 
ett avstånd på knappt tre meter.

Han har det inte lätt så här års den 
lille tunne kebabrullen, en förmid
dagspromenad med matte och han 
ligger framför brasan inlindad i filtar 
och skakar i flera timmar, stackarn! 
Hemma går han runt i sina täcken 
och nyser och frustar och när han 
som vanligt ska skälla på allt och alla 
så övergår det oftast i hostningar eller 
kräkningar. Under årets kalla måna
der, september till maj i hans värld, 
så skulle jag likna honom vid den hy
pokondriske giraffen i Madagaskarfil
merna.

På jobbfronten vill jag först och främst 
gratulera hundförare F som äntligen 
är i tjänst och som snart ska ut och 
pröva vingarna på sitt första nattpass, 
lycka till!! Jag och Lambo har genom
fört våra årliga dressyrprov för vapen 
och narkotika så nu är det fritt fram 
för oss i ytterligare ett år. Detta firade 
jag genom att nosa upp ett halvt kilo 
cannabis som låg gömt lite här och var 
i en källare. Myser lite vid tanken när 
ägaren snopet inser vad som hänt och 
går miste om ytterligare 50 000 oär
ligt investerade kronor.

En natt var jag och husse ute tillsam
mans med kollegorna och letade ka
pellskärare, det vill säga skummis
ar som livnär sig på att åka runt och 
knycka saker som de hittar bakom de 
lastbilskapell de skär upp. Medan den 
inte ont anande chauffören ligger och 
sover länsar de flaket på vad det nu 
kan innehålla och det mina vänner 
kan vara allt ifrån kakor, ägg och tvätt
medel till 18 pallar med nya platttv. 

Denna gång var det en straffspark för 
mig men husse skickade ut mig på ett 
sök i en skogsdunge och där låg det två 
”för polisen sedan tidigare kända” kil
lar.

Efter att jag spelat arg och skällt upp 
dem mot en vägg förklarade den ene 
lite nervöst för husse att de varit ute 
och gått och blivit trötta och därför 
lagt sig för att sova en stund. Husse 

REPORTAGE

Brev från Bella
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tyckte det var lite märkligt att de som 
av en händelse lagt sig i anslutning till 
en stor uppställningsplats för last
bilar och dessutom på en plats där 
chaufförernas använda toalettpapper 
låg lika tätt på marken som konfettin 
efter schlagerfinalen. Husse fråga
de om killarna trodde att husse var 
en idiot och om de trodde att det var 
husses första dag på jobbet. Det trod
de de … Jag gjorde även ett saksök där 
killarna legat och hittade snabbt deras 
snuttefiltar i form av handskar och 
knivar.

Lite senare samma natt är det dags 
igen, en väktare kör efter en skåpbil 
vars besättning lastat ur lådor ur en 
lastbil men blivit avbrutna av chauf
fören. Jag och husse hinner ikapp och 
stoppar bilen på en mörk skogsväg. 
Husse frågar varför de är ute och kör 
klockan fyra på morgonen och killarna 
i bilen berättar för husse att de tänker 
passa på att fiska lite i den arla vinter
gryningen, dock lyser både fiskespön 
och för ändamålet lämplig klädsel med 
sin frånvaro. Husse frågar återigen om 
de tror att husse är en sån som tror på 
jultomten och att man får tre önsk

ningar om man bara gnider på en lam
pa tillräckligt länge. Det trodde de …
Husses kollegor trodde inte heller på 
den fiskehistorien utan stoppade in 
dem i varsin polisbil för en gratistur 
till Hotell gripen, skönt för killarna 
att varken behöva tänka på att hand

la middagsmat eller förbereda kaffe
bryggaren den kvällen.

På återseende och klart slut!

l Text: Bella via Tobbe
l Foto: Tobbe
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Som jag ser det är det i grunden sam
ma koncept att nå framgång i hund
sport som i alla andra sporter.

Skall man lyckas måste man ha kun
skapen, tiden och ett oerhört stort 
hjärta för det man gör – alltså lite ta
lang och mycket slit. Jag vill klargöra 
att priset delades ut till mig och min 
hund tillsammans som ett ekipage!

Hur startade det hela
Jag blev hundförare 1994 och hade 
innan dess tränat/tävlat hund sedan 
mitten av 1980talet. Jag fick min nu

Hundliv från förr

varande hund Basko som 2,5åring 
från Norge via Stockholmspolisen 
som ett omplaceringsfall. Då han 
testades stod det klart att där fanns 
egenskaper utöver det vanliga i form 
av kamplust, skärpa och försvar. Men 
var det styrbart? Socialt var hunden 
en katastrof. Han var stökig och långt 
ifrån någon kelgris. Jag förstod att det 
var en bra individ i grunden, som kun
de bli en mycket bra tjänstehund men 
det skulle krävas ett enormt arbete. 
Det gällde att skapa en relation och 
bli dess självklare flock ledare samt att 
sätta gränser.

Alla som någon gång haft en hund, 
oberoende av ras eller storlek, vet att 
det är lättare sagt än gjort. Basko var 
måttligt imponerad av människosläkt
et efter två år utan regler och styrning. 
Kort uttryckt initiativ tio och omdö
me noll. Under en intensiv period ha
de vi konfrontationer om vem som var 
ledaren. Efter ett par månader klarade 
vi ut det mest primära. Man jagar in
te kaniner, man biter inga människor 
utan anledning, man slåss inte med 
andra hundar och man kommer på in
kallning. Hur fungerar det med en så
dan vilde i en familj med barn och två 
andra hundar. Det gick bra, men säm
re med sambon.

Första gången jag lämnade Basko 
hemma med familjen gick han ut i kö
ket, där hon stod och stekte köttbullar. 
Hon försökte förstås mota ut Basko, 
vilket resulterade i att han gjorde en 
rejäl tandvisning och tryckte upp sam
bon i ett hörn. Det skall nämnas att 
min sambo har stor hundvana och för
stod att goda råd var dyra.

Hon tog därför stekjärnet med kött
bullar och smällde det i skallen på 
hunden som vimmelkantigt stapplade 
ut från köket. Basko tog ingen fysisk 
skada (hundar är ganska tjockskalliga) 
och sedan dess är det inga frågetecken 
vem som för befälet av dem båda.

När ledarbiten är avklarad till ca 
95% så startar lydnad, spår, sök, upp
letande av föremål, skydd samt narko
tikasök.

Jag skulle kunna fylla tidningen 
med hundprat, men väljer att sluta så 
andra sporter får sitt utrymme!

 Glenn Andersson

Publicerad i tidningen MPGI-sport och 
motion, för ca 25 år sedan.

l Text: Per Jystrand
Pensionerad f.d. närpolis

i Malmö och Svedala
och flitig skribent i tidningen

Skånepolisen Sport & Fritid

Per "Jyet" Jystrand som också gillar hundar.

För ca 25 år sedan var Malmös hundför arförening en del av 
Malmöpolis ens Gymna stik och Idrottsförening (MPGI) . Efter 
framgångar i olika tävlingssammanhang med sin hund, tilldela-
des Glenn Andersson ”Palles pris”, som årligen delades ut inom 
MPGI, i samarbete med Svenska Polisidrottsförlaget . Han var 
dessutom framgångsrik rinkbandyspelare inom föreningen .

I samband med utmärkelsen skrev Glenn en intressant och 
humoristisk artikel om människans bästa vän – hunden, som 
publicerades i tidningen MPGI-sport och motion (numera tid-
ningen Skånepolisen Sport & Fritid) .

Undertecknad ringde upp Glenn för ett tag sedan och hade 
en trevlig pratstund . Avslutningsvis fick vi lov att återpublicera 
den nu lika aktuella berättelsen i tidningen .
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I begynnelsen
Mitt hundintresse väcktes tidigt då fa
miljen haft hund under hela min upp
växt.

Jag upptäckte att jag, i vissa fall, 
förstod mig på hundar bättre än 
människor och blev den som erbjöd 
mig att frivilligt rasta ett antal famil
jehundar i villaområdet. Det var inte 
själva promenaden som roade mig ut
an att lära hundarna olika saker. Jag 

var beväpnad med korv och köttbullar 
och lyckades lära in olika tricks. Ägar
na till hundarna blev förbryllade då 
deras annars otränade sällskapshund 
helt plötsligt lade sig på golvet och 
spelade död när utfodring stundade.

Mitt hundintresse försvann aldrig 
utan sattes på paus under tidiga och 
sena tonåren då andra saker i livet 
blev mer intressanta. Jag tror de flesta 
kan förstå vad jag menar här.

Strax efter jag flyttade in i min för
sta lägenhet köptes första hunden, en 
import från Spanien.

Det var en blandras med setter i sig 
och med pil upp på samtliga egenska
per utom hälsa.

Efter bortgången av den hunden 
blev jag ägare till en rottweilertik och 
det var genom den hunden min in
troduktion till IPO började. (IPO be
tyder Internationell prövningsord

REPORTAGE

Det finns ett bra citat som lyder ”Det är en sak att veta – en annan att förstå” . 
Det var Einstein som sade det där och även om man inte behöver vara Einstein 
för att träningsfigurera så är det viljan att förstå hunden och hur vi kan påverka 
den som avgör om du blir duktig på att utbilda skyddshundar eller inte . Min tan-
ke med denna krönika är att hjälpa dig som läsare att förstå, på ett övergripande 
plan, vad rollen som skyddsfigurant egentligen handlar om .

Vi tar det för från början . Hur blev man så som man blev?

Träningsfiguranten
– en avgörande person för skyddshunden
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ning och benämns numera som IGP, 
vilket är en förkortning för Interna
tionale Gebrauchshunde Prüfungs
ordning).

I den skyddsgrupp jag ingick i tog 
man tillfället i akt att engagera mig 
som figurant. Jag tyckte det var en 
synnerligen dum idé att upplåta sin 
kropp till andra hundar. Vad jag inte 
visste då var att min åsikt snart skulle 
förändras radikalt.

Den första hunden jag fick stirra ner 
i gapet på var en kolsvart schäfer vid 
namn Fönix.

Fönix såg på sin nya figurant unge
fär på samma sätt som ett lejon ser på 
en gasell, som mat.

Det som fick gnistan att tändas var 
mötet med urkraften och lockelsen i 
att kunna förstå vad som gör att vissa 
hundar har ”det” och andra inte.

Intresset för svenskskyddet gjorde 
att det sedermera blev min huvudsak
liga bruksgren.

Två stycken Malinois bor i hushål
let. Den nu pensionerade, Zting, täv
lades i elitskydd och vi tävlade tillsam
mans BruksSM i skydd 2016 och Wic, 
som på en bra dag är redo för lägre 
klass skydd.

Jag anser att svenskskyddet är värl
dens mest kompletta bruksprogram. 
Närheten till skyddsträningen av en 
polisiär tjänstehund är inte heller 
långt borta. Jag har genom tränings
kamrater som själva är hundförare in
om polisen fått en god bild av hur man 
kan nyttja delar från ”tävlingsskyd
det” i utbildningen av en tjänstehund 
och vice versa.

Nu, efter cirka 15 års aktivt trä
ningsfigurerande, är jag helt överty
gad om att lärandet som träningsfi
gurant aldrig avstannar. Det kommer 
alltid finnas hundar som fullkomligt 
överraskar dig och förare med för den 
delen.

Vad jag också blivit övertygad om 
är att när föraren, träningsfiguranten 
och hunden samlas kring ett gemen
samt mål kan resultatet bli riktigt, rik
tigt imponerande.

Nu kör vi!

Tävlingsfigurant och
träningsfigurant
Jag vill här i början göra skillnaden 
klar mellan två olika typer av figuran
ter.

Som tävlingsfigurant eller provfigu
rant har du ett par viktiga uppgifter. 
Att utföra momenten så lika det går 
mellan varje hund och dessutom så 

säkert som möjligt. Ingen vill riske
ra sin hunds hälsa och tilltron till dig 
som tävlingsfigurant är mycket hög. 
Förvalta det förtroendet! Inse dina 
begränsningar och se till att du bryter 
ned utförandet i mindre beståndsde
lar och tränar på dom. Kan du ta emot 
en hund, som kommer likt skjuten ur 
en kanon, i en bitkudde och göra rota
tionen med en mjuk nedsättning säker 

t.ex.? Det börjar nämligen här, att lä
ra sig följa med kraften som kommer 
mot dig.

Det är mycket lätt att för lång tid 
framöver skapa en osäkerhet i en 
hund som blivit mottagen taffligt i 
ett modprov t.ex. Konsekvenserna av 
dåligt figurantarbete gynnar varken 
tjänste eller tävlingshunden.

Som tävlingsfigurant måste din tek

Wic som valp.

Elin tränar Zting.
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nik, koordination och tajming sitta 
i ryggmärgen och för att uppnå det 
krävs träning. Filma och granska dig 
själv när tillfälle ges.

Träningsfigurantens uppgift är, 
dels att arbeta lika säkert som täv
lingsfiguranten, men också att utbilda 
skyddshunden fullt ut. Detta är alltså 
en mycket mer djupgående roll och 
menar du allvar som träningsfigurant 
kommer det ställa stora krav på din 
kunskap om en mängd olika saker som 
inte bara relaterar till hunden.

Man brukar slarvigt säga att vissa 
människor passar antingen bäst som 
tävlingsfigurant eller som träningsfi
gurant. Det ligger viss sanning i detta. 
Jag har dock sett exempel på att man 
efter ett antal år kan växla mellan bå
da rollerna bra.

Vi ska nu börja titta på vad som i de
talj krävs av träningsfiguranten.

Börja rannsaka dig själv
Om du menar allvar med att börja trä
ningsfigurera så är det en god idé att 
börja gräva där du står. Inse dina egna 
brister både vad gäller hundkunskap 
och hos dig själv som person.

Ett självklart kunskapsområde för 
en träningsfigurant att behärska är 
mentalitet då hela hundens skydds
träning bör byggas efter hur den ser ut 
hos hunden.

Följande kan verka som en klyscha 
men det är en sanning, varje hund är 
unik!

För att förstå sig på en hunds men
talitet måste du läsa av det hunden 
signalerar i det stora och i det lilla. Ef
tersom hunden inte är artfrände till 
oss kommer du inte ha en medfödd, 
nedärvd förmåga att läsa av hundar på 
samma sätt som medmänniskor. Den
na förmåga måste du träna som ny trä
ningsfigurant. Mer om hur man kan 
träna sin förmåga att läsa hund längre 
fram.

Du måste också bli medveten om att 
ditt kroppsspråk spelar en mycket stor 
roll. Hundar är extremt duktiga på att 
se vad din intention förväntas vara ge
nom att analysera din kroppshållning, 
blick och gester. Dom gör det dessut
om väldigt fort.

De tidigaste arkeologiska fynden 
visar att hunden varit i symbios med 
människan i minst 15 000 år. Det 
skvallrar om hundens högt utveck
lade förmåga att läsa av både art
fränder och människa. Givetvis kan 
vi med kunskapen om detta faktum 
nyttja hundens förmågor för att leda 

den dit vi vill i träningen, om du blir 
medvet en om vilka signaler du sän
der ut.

En annan, ofta förbisedd, förmåga 
är den att kunna kommunicera något 
komplicerat på ett enkelt sätt.

När det t.ex. hettar till i skyddsträ
ningen och föraren har fullt upp med 
att hålla koll på sig själv och hunden 
är det viktigt att formulera sig på det 
sätt som passar situationen. Om hun
den i en tillämpad övning inte gör som 
förväntat kommer det inte fungera att 
du som figurant påbörjar ett föredrag. 
Informationen kommer inte nå fram 
just där och då.

Vi kommunicerar ofta olika som per
soner och detta gäller även när vi trä

nar skydd såklart. Ett verktyg kan vara 
en hammare för dig men en skruvmej
sel för någon annan.

Viktigt är att tid ges för att gå ige
nom ett skyddspass där du som trä
ningsfigurant delar med dig av dina 
infallsvinklar och föraren sina. Båda 
parter har i slutändan samma mål 
och det är att utveckla hunden. Håll 
ögonen på den bollen och anpassa din 
kommunikation!

Vi börjar med en inventering
Som ovan nämnt är det viktigt att 
kunna avläsa en hunds mentalitet för 
att kunna träffa rätt med skyddsträ
ningen. När jag träffar en ny hund 
brukar jag inventera av hunden i ett 

Var följsam vid mottagningen av hundens angrepp.
Se till att vara koncentrerad och mentalt förbered på kraften du måste absorbera.
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Säkerställ bett-
kvalité hela vägen 

genom hundens ut-
bildning. Efter sträva 

ett fullt, fast och 
hårt bett.
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bitskinn fastsatt i ett snöre. Jag för
flyttar skinnet framför hunden ryck
igt för att se om hunden fäster intres
set på ”bytet” eller på mig. Föraren 
ankrar hunden genom en lina fastsatt 
i sele och skapar en sektor för hunden 
att jobba i.

Nästa steg är att presentera skinnet 
för bett. Detta gör jag genom att hål
la det mellan mina händer och precis 
innan hunden biter ser jag var hunden 
fäster blicken och här ser jag också 
hur hunden söker bettet.

Precis efter hunden bitit vrider jag 
sidan till hunden för att ta bort blick
en och inte verka konfronterande. Väl 
i bett kan jag känna (och höra) vad 
som händer i hunden.

Svarar hunden bra utan konfronta
tion från min sida vänder jag upp min 
kropp mot hunden som fortfarande 
biter. Är hunden trygg med det kan 
jag dra hunden in mot min kropp. När 
hunden fått vinna skinnet ser jag vad 
den gör med det och jag kan också se 
hur samarbetet mellan hund och föra
re ser ut.

Denna övning gör jag gärna ett par 
gånger för att sedan väga samman fyn
den till en helhet.

Jag kommer att kunna se vilka för
väntningar hunden har på både mig 
som figurant och på skyddsträning i 
stort och om det finns några aversi
ver mot främmande. Jag borde också 
kunna avläsa med vilken sinnesstäm
ning hunden biter och om den kan 
ändra den sinnesstämningen i bett. 
Viktigt är också hur bettkvalitén är, 
om den vill växla in till djupare bett 
och vilket förtroende den har för sin 
förare.

Härigenom har jag de stora pensel
dragen för att kunna ta reda på vad jag 
bör göra och framför allt, vad jag inte 
bör göra.

Detta grundläggande upplägg är 
mycket bra för en blivande träningsfi
gurant att träna i då hundens reaktio
ner blir så tydliga.

Att kunna ”läsa hund”?
Det har man ju hört; ”det är viktigt att 
kunna läsa hund”.

Vad innebär det egentligen? För mig 
innebär det att tolka hundens signaler 
och sedan anpassa träningen. Att gå 
från ett konstaterande av något diffust 
till att bli handlingskraftig och kon
kret.

Detta kan till en början verka svårt 
men en bra början är att studera hun
dars kroppsspråk.

Försök bilda dig en uppfattning om 
betydelsen av öronens position, svan
sens hållning, blicken och generell 
kroppshållning i olika situationer.

I SBK:s regi utförs både Mentalbe
skrivning Hund (MH) och Metaltest 
(MT) där man tittar på hundens age
rande i olika situationer och där saker 
som hundens kroppsspråk vägs in.

De polisiära Ltesterna är en guld
gruva för den som vill lära sig mer. 
Stå vid sidan av och försök bilda dig 
en egen uppfattning om den specifika 
hunden.

Ett annat sätt att bli bra på att läsa 
hund är ju såklart att hantera och um
gås med många olika hundar.

Vad vi, oaktat våra förmågor, kan 

Här försöker jag illustrera en grundläggande skillnad i kroppsspråk. Bilden till vänster visar en neutral kroppshållning.
Här upplever inte hunden figuranten som utmanande. Bilden till höger visar ett utmanande kroppsspråk.

En ung, orutinerad hund, kan mycket väl uppleva detta för hotfullt och bli osäker. Jobba med fingertoppskänsla.
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vara säkra på är att våra fyrbenta vän
ner sällan döljer vad dom känner utan 
lämnar spår för oss att upptäcka. Vis
sa signaler är små och subtila med
an andra är väldigt tydliga och stora. 
Förmågan att kunna fånga signalerna 
ger dig som träningsfigurant en viktig 
indikation på hur hunden svarar på 
ditt agerande.

Ordlös kommunikation
Som jag tidigare nämnt är ditt 
kroppsspråk viktigt. Det är ditt pri
mära utbildningsredskap när hun
den kommit en bit in i sin träning. 
Du kan med ditt kroppsspråk leda 
hunden in och ut ur olika sinnes
stämningar. Ett konkret exempel är 
var du fäster din blick.

Om du stint stirrar en hund i ögo
nen kommer hunden uppfatta situ
ationen som en konfrontation eller 
utmaning.

Tittar du ut mot sidan och blottar 
sidan av halsen kommer hunden inte 
uppfatta dig som hotfull.

Rör du dig i sidled uppfattas du san

nolikt som en lekkamrat. Rör du dig 
rakt mot hunden anses du som en ut
manare.

Det finns en uppsjö av exempel 
kring detta och med ett frekvent figu
rerande kommer du märka hur snabbt 
hundar svarar på ditt kroppsspråk.

Givetvis måste träningsfigurantens 
agerande matcha hundens mognads
nivå. Att börja konfrontera en ung in
divid är ofta ett säkert sätt att bygga 
osäkerhet. När tiden är inne kommer 

hunden vara redo att ta sig an dig som 
utmanare och växa av det.

Hundens mognad
– det är ditt rättesnöre
Jag är av åsikten att det inte finns nå
gon anledning att vänta med att starta 

upp skyddsträningen. En gammal 
tro som lever kvar är att hunden 
måste mogna innan träningen bör
jar. Jag undrar vad man väntar på?

Ska lägga till att jag definierar allt 
arbete mot en figurant som skydd
sträning. Även de tidigaste valpöv
ningarna.

I bästa fall kan man starta trä
ningen redan när hunden är valp. 
Det finns väldigt mycket man kan 
göra som varken belastar hunden 
fysiskt eller psykiskt. Tränar man 
rätt kommer träningen istället 
stärka hunden fysiskt och psykiskt.

Varför är det en fördel att börja ti
digt? Valpar är extremt mottagliga för 
omvärlden fram tills den fysiska köns
mognaden vid sju till nio månader.

När vi redan under valpåldern på

När vi presenterar en bitkudde kan vi göra detta på lite olika sätt.
Ett sätt som inte konfronterar den unga hunden är att presentera

kudden utanför kroppen. Hunden möter inte figuranten och kan
bara tänka på angrepp och bett.

Här presenteras kudden så att hunden måste angripa in i kroppen
på figuranten. Detta är något som en blivande skyddshund

ska kunna göra självsäkert eftersom vi sedan kommer jobba
med hunden i t.ex. bitjacka.

Ett annat sätt att bli bra på 
att läsa hund är ju såklart 
att hantera och umgås med 
många olika hundar .
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verkar hunden i en viss riktning kan 
vi vara ganska säkra på att träningen 
fastnar och följer med hunden hela li
vet. Att annat ord för detta är prägling.

Det vi kan lära valpen är grundläg
gande kroppskoordination, hur vi 
önskar att den ska bita och hur vi vill 
att samarbetet ska se ut med föraren. 
Vi får också en tidig indikation på hur 
hunden verkar vara mentalt samman
satt. All träning sker lekfullt och helt 
utan någon större kravställning.

Hunden genomgår sedan andra 
mognadsstadier som har mer eller 
mindre inverkan på träningen. Mitt 
råd är att försöka träna sig genom 
dessa stadier och inte avstanna trä
ningen för att hunden råkat bli men
talt könsmogen.

Som träningsfigurant måste vi kun
na se vilket stadium den unga hunden 
befinner sig i och respektera samt an
passa agerandet till detta.

De delar i en mentalitet, som mog
nar senast, brukar vara de delar som 
kommer ur hundens ”aggressionspa
ket”. Jag vill påstå att skärpa och för
svarslust inte är fullt utvecklade förrän 
hunden är minst 24 månader gammal.

Trots detta stöter man på hundar 
som aggressionsutvecklats vid tolv 
månaders ålder.

Här spelar man ett mycket högt spel 
och riskerna med att ”öppna upp hun
den” tidigt är större än att vänta med 
det. Skyddsträning ska inte forceras 
fram i något avseende!

Ibland måste man som figurant 
utmana hunden, men det är inte det 
samma som att forcera.

Var mycket uppmärksam på var 
gränsen går innan hunden upplever 
ditt agerande som övermäktigt. Du ska 
vara en sparringpartner inte en fiende!

Delar som hunden tidigt utvecklar 
är bytesdriften och intresset för att 
förfölja något som rör sig. Viljan att 
”slåss” med figuranten brukar vakna 
till liv när hormonpåslaget börjar vid 
den fysiska könsmognaden. Då kan 
man skymta den sociala kamplus
ten, vilket i mitt tycke, är den delen 
av mentaliteten som det mesta ur 
skyddshunden ska komma ur. Den ska 
älska fighten men inte bli överdrivet 
emotionell.

Som allt annat gällande hundteori 
finns inget skrivet i sten. Ovan är inget 

annat än grova generaliseringar som 
ger dig något att navigera efter. Åter
igen, varje hundindivid är unik.

Sätt igång!
Ämnet som tagits upp i denna kröni
ka är stort och komplext. Det finns 
många olika infallsvinklar om kun
skapsområden jag inte valt att beröra. 
Dels för att hålla den röda tråden men 
också hålla nere textmassan. Vi kan
ske får anledning att ta upp andra de
lar längre fram.

Oavsett om du träningsfigurerar till 
kollegor eller träningskamrater så gör 
dig själv och hunden tjänsten att stän
digt försöka lära dig mer och på riktigt 
förstå.

Jag träningsfigurerar eftersom jag 
aldrig slutar fascineras av hunden som 
djurart och vad vi kan lära den. En 
hund vars utveckling man varit en del 
av som sedan presterar i tjänst eller på 
tävlingsbanan är en mycket tillfreds
ställande lön för mödan.

Ta fram linimentet, var ödmjuk in
för hunden och sätt igång!

l Text & foto: Martin Sjölin

Yla tränas med bitkudde.
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För att få vara med på skyddslägret så 
måste ni naturligtvis vara medlemmar i 
Polis ens Hundförarförbund . Antalet in-
struktörer styr antalet anmälda deltagare .

Datum: 2021-08-09--2021-08-11
(måndag–onsdag) .

Boende: blir i förläggningen, Nationella Polis-
hundtjänsten . Rummen är bokade från söndag 
eftermiddag den 8 augusti .

Välkommen till årets skyddsläger 2021
som genomförs i Karlsborg .

Mat: PHF kommer att köpa in frukost att äta i 
förläggningen . Lunch äter vi på lämpligt ställe i 
Karlsborg . Var och vad bestämmer vi på plats .

Kostnad: Det blir en egenavgift på 500 kronor 
per person . Den ska betalas vid anmäl an via 
Swish till 1234745550 .

Anmälan: Anmälan och frågor skickar ni via 
mejl till magnus-b .soderberg@polisen .se

Välkomna!

INBJUDAN

Inbjudan
Skyddshundsläger

P
O

L I

SH U N D T J Ä NSTEN

K A R L S B O R G

KARLSBORG

Sista dag för anmälan är 2021-07-15.
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Ledighet och semestertips
På jobbet rullar allt på som vanligt . Vi har hundar som utför fan-
tastiska insatser och vi har skadade hundar, hundar under ut-
bildning och någon förare som väntar på sin nästa fina jobbar-
kompis . Ena stunden är bemanningen god men sen blir någon 
hund skadad eller sjuk och genast är bemanningen nere under 
minimibemanning . Arbetsbelastningen för både förare och hun-
dar är stor och tiden för återhämtning finns inte alltid .

Då blir det ännu viktigare att man kan vila upp sig och hämta 
energi på sina fridagar .

Den må va’ bra 
men jag hatar 
min egen väs-
ka ... fast sen 
glömmer jag 

bort den. Det bästa é att jag alltid får smaka. Mattes stora kärlek. Kaffepannan!

Regn, regn, regn är vårat tema hittills.

Ja ja, så himla 
kul é det inte 

med täcke.
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Min Matte ska ju envisas med att jobba och bo i en storstad 
men egentligen trivs hon allra bäst ute i skogen och det 
tycker ju jag är bra. Vi har roat oss med något som kallas 
för ”en utenatt i månaden” ett tag nu. Det är precis som det 
låter. Man ska sova utomhus minst en natt i månaden hela 
året eller ännu längre. Vi kickade igång det i höstas och har 
lyckats pricka in nätter där den gemensamma nämnaren 
varit regn och fukt. Tillsammans med en god vän kollar vi 
ut något bra vindskydd och sen åker vi dit, gör en fin bra
sa och lagar något smarrig över elden. Första natten blev i 
tält och jag var ju inte så imponerad över att behöva ha ett 
täcke på mig på natten. Jag hatar, verkligen hatar allt som 
är selar, flytvästar, täcken eller klövjeväskor. Just när Mat
te sätter på mig nåt sånt så blir jag helt fastfrusen och väg
rar röra mig men efter en stund så märker jag inte av det.

Matte é ju ganska snäll ibland så hon har införskaffat 
regntäcke så jag inte ska behöva vara dyngsur i pälsen när 
det blir dags att sova och det är kallt ute. Egen sovsäck, eget 
liggunderlag, egen ryggsäck (klövjeväska) och sen min för
hatliga pyjamas i form av ett superbra täcke som gör att jag 
inte fryser. Lite töntigt tycker jag själv eftersom jag faktiskt 

har ganska mycket päls men Matte påstår att när det blir 
kallt på natten och det är blött ute så måste jag också vara 
varm och go. Hon har nog rätt.

Första natten blev som sagt i tält och sen har det varit oli
ka vindskydd som man lätt hittar via olika appar eller bara 
genom att googla sig fram. Nu har jag vant mig och är sten
cool. Matte brukar bädda åt mig i ena hörnet inne i vind
skyddet och hon ligger bredvid. Så himla mysigt för jag kän
ner en hand som kommer och klappar på mig lite då och då 
för att kolla så jag inte är kall. Kan vara också för att kolla så 
jag ligger kvar och inte har knallat iväg på egna upptåg. En 
helt fantastisk och mysig grej att göra helt enkelt.

Så mitt tips är att ni släpar med er era förare och famil
jer och sticker ut i skogen på ett litet äventyr. Man behöver 
inte alltid fara långt upp i fjällvärlden utan ofta finns det 
fantastiska platser ganska nära. Det är, för oss i alla fall, en 
perfekt sysselsättning för att tanka energi, släppa tankarna 
på jobbet, underbemanningar och allt annat.

l Text: Prinsen
l Foto: Petra

Det första som 
fixas i värt 

lilla läger är 
alltid en bra 

plats till mig.
Trevligt sällskap 

é inte fel.

Varmt och skönt. Ligga nära Matte och mysa é nog det bästa.
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Utbildning
Vårens grundkurs hundförare har kört igång i Karlsborg. 
Endast fem deltagare denna gång, kursen genomförs även 
i region Stockholm och region Syd på grund av covid19. 
Kursdeltagarna i Karlsborg kommer från region Väst och 
från region Öst. Kursansvarig är Fredrik A, region Väst. In
struktör i första delen är Christer L, region Väst.

Möten
Ett uppstartsmöte gällande avtal med anvisningsveterinär 
har genomförts, fortsättning följer.

Vi har genomfört ett APM med koncentration på interna 
aktuella frågor. Ett möte med landets hundsamordnare har 
genomförts digitalt. Videokonferensanläggning har nytt jats 
flitigt under februari till olika typer av möten, internt och 
externt.

Förläggningen
Vår förläggning har nyttjats av vår egen myndighet, För
svarsmakten (FM) och Kriminalvården (KV), för olika träf
far och utbildningar. Hundförare och blivande hundförare 
har bott hos oss i samband med att de hämtat hundar från 
FMtester.

Stor hänsyn tas till covid19 vilket kraftigt begränsar bo
endet i förläggningen.

FM-hundar
Under februari månad har det genomförts tester av cirka 22 
hundar varav några har gått till vår egen myndighet på prov.

Kriminalvården
Kriminalvården har påbörjat en grund utbildning av nya 
hundförare. De har samverkat med NPHT och tränat hun
darna i Karlsborg med omnejd.

Väktarprov
Ett väktarprov har genomförts under februari månad.

Nya hundar i tjänst
Under februari månad har följande hundar tagits i tjänst:

• Försvarsmaktens Nuke, tysk schäferhund, förare Jens K, 
region Mitt (Västmanland), patrullhund.

• Black Workers Modo, belgisk vallhund malinois, förare 
Thomas B, region Mitt (Uppsala), patrullhund.

• Degothas Bindi ”Bella”, tysk schäferhund, förare Elin A, 
region Öst (Södermanland) patrullhund.

• Roekulls Pegs Area, labrador retriever, förare Jörgen A, 
region Bergs lagen (Dalarna) BPUhund.

• Försvarsmaktens Odesse, tysk schäferhund, förare Nik
las A, region Väst (Fyrbodal), patrullhund.

• Ullhedens Zingo, tysk schäferhund, förare Jonny T, regi
on Stockholm, patrullhund.

Mars:

Utbildning
Vårens grundkurs har varit här i flera omgångar och in
struktörer har bland annat varit Jörgen B, region Väst och 
Henrik Karlsson, region Öst. I samband med utbildningen 
har en Ltest av en belgisk vallhund malinois, tre år, ge
nomförts.

L-test unghund
Vi har genomfört en unghundstest av en hund som inköpts 
av region Bergslagen som valp. Fodervärden har lagt ner 
enormt mycket arbete och förberedelser på hunden vilket 
resulterade i att hunden blev godkänd.

Videomöten
Ett videomöte med Nationella Polishundrådets utskott har 
genomförts. Utskottsmötet  förbereder frågor inför möte 
med Nationella Polishundrådet som genomfördes cirka 14 
dagar senare.

Upphandling
Vi har under mars genomfört två möten gällande upphand
ling av veterinärvård tillsammans med Tullen och Krimi
nalvården. Fortsättning följer …

INFORMATION

Här kommer lite information om vad som har hänt i Karlsborg under februari 
och mars månad 2021 .
Text: Per Erik Karlsson (Pelle)

Information från

Nationella Polishundtjänsten N
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APM
Vi har även genomfört ett APM som till största delen hand
lade om vår aktivitetsplan som nu uppgraderats något.

FM-hundar
Försvarsmakten har genomfört Ltester av cirka 24 hundar 
i Karlsborg under mars månad. Ett antal av dessa hundar 
har levererats ut till regionerna.

Två hundförare från region Nord (Jämtland) har varit 
hos oss under en vecka för att få stöd och hjälp med dressyr 
av FMhundar.

Anvisningsveterinär
Vi har nu ett avtal med en anvisningsveterinär till vår myn
dighet. Kontakten med anvisningsveterinären ska utföras 
av Nationella Polishundtjänsten, regionernas och natio
nella operativa avdelningens samordnare för hundverk
samheten. Utförandet av uppdraget ska ske via distans 
med rådgivning över telefon eller epost, men vissa fysiska 
besök kan komma att ske. Anvisningsveterinären ska vara 
tillgänglig via telefon och epost måndag–fredag 8–17. Mer 
information kan ni få av er regionala samordnare.

Kriminalvården
Kriminalvården är under hela våren/försommaren i Karls
borg och genomför utbildning av blivande hundförare till 
sin verksamhet.

Prov av förare och hund i väktartjänst
Två prov av förare och hund i väktartjänst har genomförts, 
en hund blev godkänd och en hund togs ur tjänst med ome
delbar verkan.

Övrig samverkan
Vi har i samverkan med FM Karlsborg medverkat med hun
dar för en så kallad ”flygarjakt”. Hundförare från närlig
gande regioner medverkade och Johan P var ansvarig sam
bandsman från polisen.

Dressyrhall
Vi är i starten av att påbörja byggnation av ny dressyrhall. 
Utmätningar på vårt område har genomförts, ritningarna 
är klara och ett kontinuerligt samarbete med Fortifika

tionsverket pågår. Men vi ser förmodligen inget färdigstäl
lande av dressyrhallen förrän år 2022.

Nya hundar i tjänst
• Försvarsmaktens Nito, tysk schäferhund, hane, förare Se

bastian A, Stockholm, patrullhund.
• Försvarsmaktens Novis, tysk schäferhund, hane, förare 

Andreas A, Stockholm, patrullhund.
• Torneryds Mexxa, tysk schäferhund, tik, förare Fabian M, 

Syd (Skåne), patrullhund.
• Försvarsmaktens Lennie, tysk schäferhund, tik, förare 

Jörgen O, Mitt (Västmanland), patrullhund.
• Försvarsmaktens Nymbo ”Lasse”, tysk schäferhund, ha

ne, förare Sebastian S, Mitt (Gävleborg) patrullhund.
• Demonens Northon, tysk schäferhund, hane, ny förare 

David F, Stockholm, patrullhund.
• Aron ”Arnold”, belgisk vallhund malinois, hane, ny förare 

Cecilia S, Väst, patrullhund.
• Team’s Tex ”Rex”, tysk schäferhund, hane, förare Joakim 

B, Syd (Kronoberg), patrullhund.
• Försvarsmaktens Nibble, tysk schäferhund, hane, förare 

Anna T, Stockholm, patrullhund.
• Krokasmedens Hector, tysk schäferhund, hane, förare 

Andreas B, Stockholm, patrullhund.
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Det svar er kun noget du kan gøre op 
med dig selv. Min personlige mening 
er et absolut JA!

Med hvad med din hund/bedste 
ven? Skal den vaccineres? Her kan vi 
ikke spørge hunden, så det bliver dig 
der skal tage stilling til dette spørgs
mål på din hunds vegne. Mit svar vil
le igen være et klart og rungende 
JA!

Men så stopper enigheden måske 
også her. Ligesom med covid19 vac
cine findes der også adskillige forskel
lige vacciner på markedet og lige så 
mange forskellige priser.

Men hvad vaccinerer vi egentlig 
hunde imod? Der findes en hel række 
vi kan vaccinere en hund imod. Lad os 
tage dem lige så stille i den rækkeføl
ge der som regel sidder på mærkaten i 
din vaccinationsbog.

DHPPi/L4 eventuelt DHPPiL4R – 
kryptiske bogstaver, som dog hver har 
sin forklaring:

D står for det engelske ord distem
per (valpsjuka).

H står for hepatitis (smittsam lever
inflammation hos hund [HCC]).

P står for parvovirosis (hundens 
parvovirus).

Pi står for parainfluenza (kennel
hoste hos hund)

L står for leptospirose. Der findes 
forskellige leptospirer som man 

kan vaccinere imod. Derfor tallet 4.

DHP er de alvorligste syg
domme som kan ramme 

din hund. De ender ofte under svære 
lidelser med dødelig udgang for din 
hund.

Skal du og din hund
vaccineres mod covid-19?

REPORTAGE
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Pi kennelhoste en knap så farlig og 
kan med dyrlægeassistance hel

bredes.

L Leptospirose er en sygdom som 
skyldes bakterier såkaldte Lep

tospira. Sygdommen er en zoonose, 
hvilket betyder at den kan overføres 
fra dyr til mennesker.

R står for rabies (hundegalskab). 
Denne sygdom, som er en hjer

nesygdom findes ikke i Skandinavien 
og man vaccinerer kun hvis man skal 
på rejse i udlandet. Sammen med en 
rabiesvaccination får man som regel 
udstedt et blå rejsepas (Pet passport).

Hvilken vaccine skal man vælge, hvor 
ofte og hvor lang holdbarhed har de i 
kroppen?

Generelt set så er alle de på marke
det forskellige vacciner supergode og 
har rigtig god effekt i kroppen således 
at den vaccinerede hund opbygger et 
rigtigt godt immunforsvar ved at dan
ne antistoffer mod det vi vaccinerer 
imod.

Lige som du måske har bemærket så 
skal ved anvendelse af de fleste covid
vacciner vaccinere patienten (men
nesket) mindst to gange og måske så 
senere en gang årligt. Det vil tiden vi
se.

Hos hunden har vi lige så stille lagt 
os fast på at valpe skal vaccineres 2 til 
3 gange med ca. en måneds mellem
rum. Det er lidt forskelligt hvilken 
dyrlæge man konsulterer. Her er mit 
forslag:
1. vaccination i 8 ugers alderen
2. vaccination i 12 ugers alderen og
3. og sidste vaccination i 16 ugers al

deren. I 16 ugers alderen kan man 
eventuelt så samtidig vaccinere mod 
rabies og få udsted det blå kæledyrs
pas (Pet passport).

Husk det er mit forslag. Andre vete
rinærer kan have andre forslag og de 
kan være lige så gode.

Hvor lang tid holder så denne vac
cination i hundens krop. Som regel 
mindst et år. DHP vacciner, som jeg 
kalder kernevacciner holder tre år ef

ter min bedste overbevisning. De and
re vacciner Pi og L4 holder mindst et 
år og måske længere afhængig af hvor 
stor en belastning hunden udsættes 
for set i smitte øjemed.

Skal hunden på en kennel fordi du 
måske skal på ferie findes der endvi
dere en næsespray mod kennelhoste 
(BbPi), som for eksempel gives en 
måned før den skal i kennelpleje. Den
ne vaccine skal efter min mening kun 
gives efter behov.

Der er ingen eksakt litteratur som 
hårdt og kontant beskriver hvor store 
intervaller der kan gives mellem hver 
vaccination. Efter min mening er det 
ved at være lidt for rutinemæssig og 
måske unødvendigt med revaccina
tion hvert år. Hvis du er i tvivl kan du 
få din veterinær til at tage en blod
prøve. En titerbestemmelse, som så 
fortæller hvor godt beskyttet din hund 
er.

Officielt anerkender det internatio
nale samfund rabiesvaccination (med 
godkendte vacciner) en holdbarhed på 
3 år.

På billedet neden ser du to uden
landske vacciner der henholdsvis 
indeholder de almindelige vacciner 
og en vaccine som også indeholder 
rabies. Det er mere for at du kan se 
bogstaverne idet jeg ikke mener den 
vaccine med rabies i er godkendt i 
Sverige

Husk at lade din hund vaccinere, 
men heller ikke for ofte. Spørg eventu
elt din veterinær til råds.

Kram fra Bille

Vill du resa utomlands med din hund?
Då behöver du skaffa ett eget psass till den. 

För att få det måste hunden vara id-märkt 
och för resa inom EU behöver ditt djur även 

vaccineras mot rabies. En veterinär utfärdar 
passet och undertecknar de vaccinationer, av-

maskningar och hälsokontroller som krävs för 
respektive land.
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Styrelsemöte
Polishundförarförbundet

18 februari 2021 Närvarande telefonmöte: Frånvarande:
 Johan Petersson, Ordf . Johanna Christiansson, Vice ordf .
 Magnus Söderberg, Kassör 
 Merit (Mimmi) Lindgren, Sekr .
 Lars Lindgren, Suppl .
 Elin Jansson, Suppl .
 Peter Matthijs, Ledamot

§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
Patrick är ny redaktör för tidningen 
Polishunden.

§6 Stipendier
Ingen ny ansökan inkommen.

Mimmi Lindgren tillser att det in
kommer stadgar för Stipendiet i kom
mande nummer av tidningen (nr 2).

§7 Narkotika SM
Vi har ännu ingen arrangör till Nar
kotika SM 2021. Styrelsen jobbar vida
re med att hitta arrangör för detta.

§8 Draghund SM
Inställt på grund av corona 2021.

Elin Åström kollar arrangör för 
2022.

§9 Nordiska Mästerskapen
Arrangör för Nordiska Mästerskap
en 2021 blir Värnamo brukshund
klubb, region Öst. Dock oklart i nulä
get om det kommer kunna genomför
as på grund av corona.

Det kommer att vara möte med 
 NPHU 27:e februari.

§10 Sommar SM
Sommar SM 2021 kommer vara i Gö
teborg med region Väst som arrangör.

§11 Profileringsartiklar
Försäljningen i Karlsborg rullar på.

Det nya swishnumret fungerar bra.

§12 Övrigt
Skyddsläger: Styrelsen kollar om 
det går att genomföra under vecka 33.

Max 12 deltagare på två figuranter. 
Om det blir tre figuranter kan 18 del
tagare tas emot.

Regler Sommar SM: Styrelsen beva
kar huruvida vi måste ändra reglerna 
för sommarSM i framtiden.

§13 Nästa möte
Inget nytt datum satt.

§14 Mötet avslutat

l Sekreterare
Merit (Mimmi) Lindgren

STYRELSEMÖTE
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INBJUDAN / MOTION ÅRSMÖTET

Välkomna till Polishund SM i Göteborg
2–5 september

Vill du vara med?
Mejla din anmälan till polishundsm2021@outlook.com

Sista anmälningsdag 1 juli

GPTK
Göteborgs polistjänstehundsklubb
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LÄMNA MOTIONLÄMNA MOTION
INFÖRINFÖR

ÅRSMÖTETÅRSMÖTET
Motioner till årsmötet kan inlämnas av enskild med-
lem eller av länsförening/region . Motion skall åtföl-
jas av yttrande från länsföreningen eller regionsan-
svarig som anmäler den till förbundets sekreterare 
senast den 31 maj det år den skall behandlas på 
årsmöte . Motionen redovisas vid årsmötet av läns-
föreningens utsedde förbundsrådsledamot, eller i 
förekommande fall av motionären, när länsförening 

anser att det finns speciella skäl därtill (detta skall i 
sådant fall anmälas samtidigt som motionen) .

Förbundssekreterare skall tillställa förbundsstyrel-
sen och regionsansvariga kopior av anmäld motion 
samt om möjligt publicera detta i tidskriften och på 
hemsidan .

 /Styrelsen
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Missa inte tidningen!
nummer 1-2021

Medlemstidning för Polisens Hundförarförbund        

www.polishunden.se

Ändra din adress när du flyttar

www.polishunden.se
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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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LANDET RUNT

Under två nätter i rad har Försvars
maktens Lingo med förare gjort sina 
första pass i Uppsala. Lingo är ingen 
nybörjare utan är en rutinerad tjäns
tehund som tidigare arbetat i Stock
holm. Han är en rejäl hane på 45 kg 
och är utbildad patrullhund. Inom 
kort kommer han med sin förare gö
ra prov för att få söka efter narkotika 
och vapen. Hundrasen är tysk schäfer.

Vi välkomnar Lingo med förare till 
Uppsala!!!

/Polisen Uppsala län

Nytillskott
i Uppsala
Region Mitt

Låt oss presentera Försvarsmaktens 
Nuke som idag kan titulera sig polis
hund. Nuke och hans förare har idag 
genomfört proven för att få komma ut 
i tjänst.

Nuke kom till sin förare då denne 
påbörjade sin provtjänstgöring på 
hundenheten i mars förra året. De har 
hängt ihop sedan dess, genomfört en 
grundkurs för hundförare i Karlsborg 
och tränat på hemmaplan.

Idag kom utdelningen.
Husse får hänga på sig hundförar

märket och nästa gång en polishund 
behövs kan det vara Nuke som dyker 
upp.

Vi önskar dem lycka till ute i verk
ligheten och ser fram emot att få skri
va om vad de är med om framöver.!

/Polisen Uppsala län

Igår vid lunchtid ringde en målsägan
de och uppgav att en hjullastare med 
plogblad blivit tillgripen i Hökhuvud. 
Flera patruller involverades i sökand
et. Tack vare observanta vittnen kun
de sökandet fokuseras mot kusten.

Polisflyget biträdde med en helikop
ter och efter en stund fick de syn på 
hjullastaren längs med en mindre väg.

Hjullastaren fortsatte in i centra
la delarna av Hallstavik och körde in 
på en återvändsgata. Där väljer gär
ningspersonen att lämna hjullastaren 
och fly till fots. Helikoptern följer per
sonen med värmekamera samtidigt 
som de guidar in patrullerna mot den 
flyende personen.

Först på plats av patrullerna är en 
hundpatrull med Grahnskans Luna i 
spetsen. Då gärningspersonen kommer 
ut från en villaträdgård möter en skäl
lande hund upp och personen väljer då 
att avbryta flykten och låter sig gripas.

Hjullastaren kan en liten stund se
nare återlämnas till ägaren.

Vi involverade i insatsen vill rikta ett 
stort tack till observanta vittnen som 
bidrog till att hjullastaren kunde anträf
fas så fort och den misstänkte gripas.

Slutligen, vi på marken riktar ock
så vår tacksamhet mot våra luftburna 
kollegor som var helt avgörande i den 
här insatsen!

/Polisen Uppsala län

Krokasmedens Hector är 18 måna
der gammal och har varit i tjänst i en 
dryg vecka, sen han och hans förare 
klarade sina sista prov för att få jobba 
skarpt.

Lycka till Hector, och välkommen ut!

 /Hundenheten Stockholm

Nuke ny
polishund
Region Mitt

Luna jagar tjuv
Region Mitt

Välkommen Hector
Region Stockholm
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Natten till igår inträffade ett inbrott 
på ett apotek söder om Stockholm. 
Leo med förare beordrades till plat
sen. Gärningsmännen, två till antalet, 
hade redan lämnat platsen till fots när 
hundekipaget landade, således påbör
jades ett spårförsök.

Leo tog snabbt upp spåret och satte 
fart med hög intensitet och tydlighet. 
Spåret gick från en centrumanlägg
ning och vidare bort i området, Leo 
var nu i jaktläge och utan att veta det 
skulle de två gärningsmännen snart få 
stifta bekantskap med honom.

Efter ca en kilometers spårning 
kommer hundekipaget ifatt två per
soner som flyr då de ser Leo, men det 
hjälper inte, de är i Leos värld nu. Leo 
sänds iväg för ett fasttagande.

Leo springer lätt ikapp och fångar 
en av de flyende med ett distinkt bett 
och får ner honom på marken. Hund
föraren ansluter och säkrar den gripne 
och berömmer Leo.

Gärningsman två greps strax senare 
efter en kortare insats i närområdet.

Ha en bra dag!
/Danne

Leo griper inbrottstjuv
Region Stockholm

LANDET RUNT

Cosmic Cover’s Last Liberty ”Emmet” 
är en av våra krimsökshundar. Emmet 
söker lik, blod och sperma och hade en 
betydande roll i en utredning för ett 
tag sedan. 

En flicka i 10–12 års åldern var på 
väg till skolan en torsdag vid 10tiden 
när hon blev överfallen av en gärnings
man som tvingande upp henne i ett 
skogsparti och där utsatte henne för 
en våldtäkt. Han försvann sedan från 
platsen. Teknikerna hade inga förut
sättningar att hitta något så Emmet 
med förare kallades till platsen. Ef
ter en längre tids sökande hittade och 
markerade Emmet ett fynd. Från den

na plats togs det prover som skickades 
för analys.

Då man initialt kunde misstän
ka en serievåldtäktsman så begärde 
man förtur nere hos NFC i Linköping. 
Proverna skickades på fredagen och 
analyserades redan under lördagen. 
På söndag kunde man, efter dnaträff 
från hundens markering, anhålla och 
gripa en gärningsman.

Han blev sedermera dömd till 8 års 
fängelse och utvisning i 20 år. Han 
blev också dömd till ett kraftigt skade
stånd till flickan. Att han blev dömd är 
helt och hållet Emmets förtjänst.

 /Hundenheten Stockholm

Våldtäktsman fast tack vare Emmet
Region Stockholm

Vi stämmer av och följer upp träning
en för vår utplacerade valp Uruqhai 
Elite. I vardagen uppfostras Elite av 
sin fodervärd så kompletteras träning
en när vi ses. Elite är bara fem måna
der så träningen anpassas och läggs på 
den nivå han är på. Det blir mest lek, 
godis och lite uppmuntrande gos.

/Hundenheten Stockholm

Elite växer och
utvecklas
Region Stockholm
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LANDET RUNT

Northline’s Delicious Picholine BLEN
DA är en jaktlabradortik som hjälper 
till att lösa brott och hitta spår som är 
omöjliga för människan att upptäcka.

Fyra av Västernorrlands polishun
dar är patrullhundar men en av dem 
är brottsplatsundersökande hund! 
(Förkortat, BPUhund) Det är Blenda!

BPUhundarna arbetar både inom 
och utomhus. Blenda kan hitta saker 
som vi inte kan se med blotta ögat, 
dnaspår från blod, saliv och hår, som 
utan hunden skulle gå förlorade. Hon 
letar även efter föremål kontaminera
de med mänsklig doft, dvs. saker som 
en person rört vid.

När Blenda är ledig så älskar hon 
att springa. Runt huset, i skogen och 
framför skidorna i skidspåret. Blenda 
älskar också att bada och simma. Hon 
tar varje chans att smita iväg och hop
pa i sjön och väl i vattnet … ja, då får 
hon visst vatten i öronen och hör ing
enting! 

/Hundgruppen Västernorrland

Detta är Blenda…
Region Nord

Se upp i skidspåret
Region Nord

Så ja! Då var vi tillbaka i sändning igen 
efter att ha haft ett längre avbrott. Vi 
börjar direkt med lite positiva nyheter 
”There is a new cop in town”.

Mr Modig av Martes Foina har flyttat 
till länet. Modig är en treårig schäfer
hane som efter ett år i tjänst i Stock
holm nu kommer tjänstgöra i Väster
norrland med sin förare. Att spåra är 
det roligaste som Modig vet och nu är 
han riktigt taggad på att visa vad han 
går för i den norrländska miljön. 

Vi välkomnar Modig med förare och 
önskar God Jakt

/Hundgruppen Västernorrland

Hundarna gillar att vara aktiva i alla 
möjliga aktiviteter, så på ledig tid är 
det flera av dem som gillar att dra runt 
på sina förare i skidspåret. I helgen 
var det ett virtuellt skidlopp online 
som några av oss var med på. Fullt ös!

/Hundgruppen Västernorrland

Idag råder chillmode hemma hos 
Försvarsmaktens Kummin. Igår prö
vades han i specialsök (narkotika och 
vapen) hela dagen. Han klarade tes

terna och får jobba vidare ett år till .
FM Kummin är en s.k. kombihund, 

han jobbar både som patrullhund och 
specialsökhund. Utbildningen av nya 
ekipage är inne på sista veckan och vi 
håller tummarna att de också kan titu
lera sig som kombihundar innan den
na vecka är över!

/Hundenheten Norrbotten

There is a new
cop in town
Region Nord

Dagen efter …
Region Nord
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