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 LEDARE PHF

 Johan Petersson
 Ordförande

Äntligen! Nu ser vi framåt
Det känns som man ser ljuset i tunneln gällande vä-
der och restriktioner. Det är många positiva signaler 
som når oss i dessa dagar. Lättnaderna som regering-
en gick ut med i veckan medför att vi kommer kunna 
genomföra Sommar SM i september. Vi i styrelsen är 
mycket glada att Västra Götalands regionen med Gö-
teborgarna i spetsen har legat i framkant och plane-
rat för arrangemanget. I och med detta så kommer vi 
även att kunna hålla ett riktigt årsmöte i stället för det 
som vi genomförde som videokonferens förra året.

Skyddslägret kommer också att kunna hållas, där har 
vi redan flera anmälda vilket gör att trenden håller i 
sig med stort intresse. Vi har två instruktörer klara 
och om det tillkommer fler deltagare så tar vi in yt-
terligare en instruktör.

Om det är så att läget håller i sig måste vi utbilda 
nya domare, vi hade fyra anmälda till förra gången vi 
skulle haft utbildningen. Detta är ett år sedan och vi 
kommer att kalla de som anmälde sig senast men tar 
även emot nya intressenter så håll utkik i tidningen, 
eller på vår hemsida, när vi får klart med tidpunkt 
för kursen.

Vår redaktör Patrik Lagerstedt gör ett kanonjobb 
och letar efter intressanta artiklar som han kan fyl-
la tidningen med. Hans kapacitet är inte tillräcklig 
för att täcka in hela landet och han behöver därför 
hjälp med både text och tips på saker som vi ska ta 
upp i tidningen. Ni ska veta att tidningen är endast 

en medlemstidning men den går även ut till en del 
annonsörer och andra aktörer som finns inom hund-
branschen. Uppenbarligen är tidningen så pass bra 
att den väcker uppmärksamhet då det är flera som 
ringer varje månad som vill prenumerera på tidning-
en. Vi kommer dock inte att släppa ut den till allmän-
heten men den intresserar inte bara polishundförare.

Också var det ju vädret som jag nämnde i början. Det 
är en positiv injektion, efter det att vi har haft gråvä-
der sedan september förra året. Så det är skönt att 
det äntligen har vänt. Moder natur var bara tvung-
en att ge oss en rejäl rotblöta, ca 50 mm på bara ett 
dygn, innan solen fick göra entré. Nu håller vi tum-
marna för att det blir en skön sommar där ni får vila 
ut med era hundar, på en välförtjänt semester.

Med soliga hälsningar
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2022: Värnamo BK, Sverige
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En del av er kanske minns mig, andra 
vet inte alls vem jag är. Jag var Mattes 
tjänstehund INNAN den där Prinsen 
kom in i bilden. Matte och jag jobba-
de på NBS så mitt jobb var att söka 
sprängmedel och vapen. Sen fick jag 
gå i pension i samma veva som Matte 
stack på utlandstjänst. Sen hamnade 
hon ju som narkotikahundförare och 
fick Prinsen.

Jag då? Vad hände med pensionär-
en? Jo, först bodde jag kvar med Mat-
te men när Prinsen flyttade in tyckte 
min ”tvåbeningsmorföräldrar” att 
dom kunde vara hundvakt. Dom ha-
de ju redan en tik, Lei-Anns Cayo, 
som jag gillade så why not? Jag flytta-
de dit för att Matte och Prinsen skul-
le få lära känna varandra i lugn och 
ro. Sen blev jag kvar helt enkelt. Jag 
och Cayo var ju jämngamla och triv-
des fint tillsammans. Cayo fick flytta 
till hundhimlen före jul så jag blev 
ensam kvar. Men ensam kan vara bra, 
för då får man all uppmärksamhet. 
Matte och Prinsen kommer ju och 
hälsar på med jämna mellanrum och 
jag måste säga att han, nu när han 
har fyllt fem år, faktiskt är en ganska 
trevlig kille. De första åren var han 
mest vild och jobbig. Jag själv har 
hunnit med att fylla 12 år (novem-
ber) så jag är lite till åren kommen, 
men jag mår bra. Kroppen funkar 
fint men hörseln är det sämre med. 
Jag har lyckats lura Matte med att jag 
nästan blivit döv. En fördel med att 
bli gammal är att man kommer un-
dan med så mycket.

Matte, jag och min ”tvåbenings mor-
mor” har varit på en liten resa såhär 
på försommaren. Vi kuskade runt 
med husbil och såg lite olika platser 
av vårt land. Första stoppet var fak-
tiskt i Karlsborg. Matte och jag har ju 
varit där en hel del så vi tyckte det var 
dags att visa ”mormor” hur fint det är 
där. En natt på campingen precis ne-
re vid vattnet. Så fint och sån tur att 
vi lämnade Prinsen på kollo för han 

älskar ju att bada. Jag gillar också bad 
men det får va med lite stil. Man kan 
ju inte bara rusa hämningslöst ner i 
plurret när man är en liten Prinsessa. 
Det blev såklart besök på Karlsborgs 
fästning och Garnisonskyrkan, där 

även jag var välkommen. Sen for vi 
ner och kollade av lite ställen i Hal-
land, Skåne, Blekingen och till slut ett 
par dagar på Öland.

Efter att ha levt som nomader ett tag 
styrdes vårt hem på hjul mera norr-
över. Hjulhemmet byttes ut på vägen 
mot vanlig bil där jag kunde vräka mig 
utan att trängas med Prinsen. Till slut 
hamnade vi i de djupa Hälsingeskog-
arna. Här ska jag vara resten av som-
maren. Två pensionärer som skrotar 
runt och njuter av dagarna helt en-
kelt.

Nu kapade jag ju Prinsens lilla utrym-
me här i tidningen, men jag tycker jag 
hade rätt till det eftersom jag faktiskt 
skrev här före hans tid, men jag kän-
de att jag ville ge en liten inblick i hur 
livet som pensionerad polishund kan 
bli. Man kan ha det bra helt enkelt.

l Text: ”Prinsessan”
l Foto: Petra

Minns ni mig?
– PRINSESSAN

REPORTAGE

Prinsessan i Skåne.

Är det kopplingstvång så är det.
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Hej igen!
Här kommer en uppdatering från mitt liv som polishund, 
vad som händer på jobbet och där hemma. Först vill jag rik-
ta ett stort grattis till husses kollegor J och R som härom 
veckan blev klara med sin grundkurs och därmed stolt kan 
titulera sig som hundförare, nu väntar vi bara på att deras 
hundar ska bli godkända så de kan pröva sina nosar ute på 
fältet. Även grattis till hundförare E och R som efter hårt 
slit äntligen fått sina nya hundar i tjänst, ni är efterläng-
tade! Slutligen grattis till min gode vän Bruce som nyligen 
klarade proven på vapen och narkotika och ett varmt väl-
kommen till hundförare J som kommit hit från grannom-
rådet.

Men nu till den riktigt stora nyheten; kebabrullen. Matte 
och husse har, dels efter noga övervägande, dels efter ett 
antal topplockssprängningar, bestämt sig för att befria ho-
nom från den lilla manlighet han en gång besuttit och tagit 
med honom till veterinären för att göra ett litet ingrepp. 
En morgon var det dags, matte packade in den intet ont 
anande kebabrullen i bilen för att köra bort till byns djur-
doktor, en spruta i benet och under några timmar befann 
sig kebabrullen på rosa moln och var den kung han anser 
sig vara. Sex timmar senare kom matte för att hämta ho-
nom och var beredd på att få med sig en sargad och medta-
gen liten sak som hon kunde vårda i soffan. Icke sa Nicke, 
veterinären meddelade att ingreppet gått bra men att ke-
babrullen ca tre sekunder efter att han slagit upp ögonen 
skällt ut samtliga stackars hundar som legat inne på upp-
vaket.

Ni kan tänka er synen när han kom hem sen, föga re-
spektingivande om någon skulle få för sig att fråga mig; 
intrippandes och skällandes som vanligt på övriga famil-
jemedlemmar, den stora skillnaden var att den gode ke-
babrullen hade en stor vit kompress mellan benen och en 
tratt runt sin späda hals. Tratten troligtvis i storlek XXS 
men ändå av den karaktären att den kunnat orsaka ke-
babrullen en kraftig och bestående pisksnärtsskada om 
han rört skallen lite för snabbt. Nu några veckor senare 
har det lugnat sig en smula, han är om än mer glad i mat 
och ser mig mer som en lekkamrat än en konkurrent. 
Dock kan han fortfarande skälla ut husse i sängkamma-
ren och marinera både mattes gardiner och småfolkets 
skolväskor.

Husse är inte heller sysslolös där hemma, han håller på att 
bygga tonårsrum vilket medför att jag får inta en mer pas-
siv och defensivt avvaktande roll, om han får bestämma. Is-
tället brukar jag roa mig som den prinsessa jag är, särskilt 
när jag får helt fria tyglar. Till exempel fixade jag så att träd-
gårdens samtliga vattenkannor omvandlades till durkslag, 
vaktade husses nysågade brädor genom att tugga på dem 

REPORTAGE

Brev från Bella

Kebabrullen.
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och gräva ner dem på min favvo-plats, under studsmattan, 
och slutligen göra mig fin till kvällen genom att sminka 
kroppen med ett rejält lager tapetklister. Husse tackade så 
mycket för kännedom!

Men vi har även hunnit med att jobba lite emellanåt och 
en natt gjorde husses kollegor i Ängelholm ett rådig in-
gripande på Hallandsåsen. De kontrollerade uppställ-
ningsplatser för lastbilar och på ett ställe stod det en bil 
på tomgång och den unge mannen bakom ratten kunde 
nervöst inte riktigt redogöra för vad han gjorde där mitt 
i natten, helt själv, i svärmors bil. En vaken kollega ser då 
ytterligare två unga män som stryker runt bland lastbils-
flaken och de lade givetvis benen på ryggen när de blev 
upptäckta.

Det är ungefär här någonstans då jag kommer in i bilden. 
Husse hör detta på radion och kör som om det vore rea på 
ett byggvaruhus, som snart ska stänga, och snart är vi up-
pe på åsen. På en av lastbilarnas kapell syns en färsk reva 
efter en kniv och husse får anvisat vart de unga männen 
i huvtröjor synts senast och jag kopplar på samtliga 220 
miljoner luktceller i min estetiskt perfekta nos. Det går 
raskt över parkeringen, vidare in i den mörka skogen och 
efter några hundra meter ligger de två unga männen i fos-
terställning och skriker i panik: ”Ey, håll i hunden, håll 
i hunden!!” när jag ”ger mig till känna” så att säga. Husse 
frågar vad killarna gör i skogen klockan två på natten och 
upplyser dem att det tyvärr är lite tidigt på året både för 
bär och för svamp. En av killarna, den som inte kissat på 
sig, tror jag det var, säger till husse att det är deras pro-
blem vad de gör i skogen. Husse kan inte annat än att hålla 
med.

Kollegorna är snabbt på plats och när killarna stoppats 
in i varsin radiobil, för vidare transport till en varm cell och 
torra mjukisbyxor, hittar jag en kniv gömd där en av dem 
legat. Givetvis får även chauffören ett rum i samma korri-
dor som sina kompisar.

Case closed och på återseende mina vänner.

l Text: Bella via Tobbe
l Foto: Tobbe

Fin utsikt från markisen.

Skriv till oss!

Har du något uppdrag eller en händelse som du vill 
dela med dig av till andra hundförare i landet? Tve-
ka inte att skriva ner det och skicka in ditt bidrag till 
redaktören . Glöm inte att skicka med någon hög-
upplöst bild också .
 /Patrick Lagerstedt, redaktör
 polishundred@gmail .com
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Och med sommaren kommer värmen 
vilket innebär en större belastning på 
våra fyrbenta vänner.

Av egen erfarenhet vill jag påminna 
alla att träna varsamt i sommar och 
vattna och svalka hunden mycket. 
Som alla vet så är våra hundar otroligt 
trogna och gör oftast vad du ber dem 
om och de känner inte efter innan det 
är för sent. Så det är vårt ansvar att de 
inte körs för hårt varken i tjänst eller 
vid träning.

REDAKTÖREN HAR ORDET

Sommaren är
äntligen på ingång

Nog om detta, jag efterlyser fortfarande artiklar till tid-
ningen då vi ibland greppar efter halmstrån. Dock är det 
inte helt utav ondo att vi lider brist på material. Det gör 
att man funderar mycket på vad som ska finnas i kom-
mande nummer och denna gången vill jag tacka en 
utredare i Malmö som valde att skriva om vik-
ten av bra avrapportering.

Skriv om era äventyr i sommar
och glöm inte att njuta av ledigheten.

Patrick L. – redaktör Polishunden
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Anmälan skickas till polishundsm2021@outlook.com.
I anmälan anger du vad du vill tävla i; spårhundsklass eller skyddshundsklassen.

Namn på hund och vilken tjänstehundklubb du tillhör.

Sista anmälan är 18 juli (OBS! nytt datum)
Anmälningsavgift: 300 kr – betalas in på, SEB clearingnr 5722 kontonr 3129778.

Boende är förbokat på Lisebergs stugby, Skatås.
Vid bokning ring 031-400 100 och
uppge att du tävlar för polishund SM.

Välkomna till
Göteborg och Polishund SM 2021
2–5 september

Vi ser fram emot fina tävlingsdagar.
Välkomna!

GPTK
Göteborgspolisens Tjänstehundklubb

INBJUDAN
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Förarens skyldighet
Föraren är skyldig att känna till och följa de 
regler som är utfärdade för tävlingen.

Hunds framförande
I samtliga moment utom moment 2 skall 
hunden föras okopplad. Hund får bära endast 
ett halsband. Mellan tävlingsmoment får 
hunden inte vara kopplad eller korrigeras i 
halsband.

Utgångsställning
Med utgångsställning menas att hunden 
sitter vid förarens vänstra sida med huvudet 
eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. När 
hund ansluter till den stillastående förarens 
sida accepteras att den först sätter sig fram-
för och sedan kommenderas in till vänster 
sida. Föraren avgör när hunden ska kommen-
deras in om den sitter framför föraren.
Samtliga moment i skyddsarbetet börjar och 
slutar med hunden i utgångsställning efter 
tävlingsledarens anvisning.

Position
En hund som visar oro i en fast position kan 
högst ges betyg 8.

Kommando/tecken
Om den tävlande använder andra komman-
don än de angivna skall detta anmälas till 
tävlingsledaren.
Utöver kommando eller tecken får hundens 
namn användas som lystringsord. Använder 
föraren tecken så får detta i princip inte 
utsträckas längre i tiden än ett muntligt 
kommando. Tecken som alternativ till 
muntligt kommando får endast användas i 
de moment och för de kommandon där så 
anges i momentet. Tekniska hjälpmedel får 
inte användas.

Anvisningar
Den tävlande skall i samtliga moment följa 
tävlings ledarens anvisningar.

Bedömning
Samtliga moment skall bedömas öppet.
Bedömning sker efter 10-gradig skala. Betyg 
över 5 ges i följd 5 – 5,5 – 6 – 6,5 och så vida-
re. Givet betyg multipliceras med respektive 
moments koefficient. Som godkänt betyg 
räknas betyg 5 och däröver, betyg under 5 
räknas som 0.
Allmänt gäller att alla avvikelser från momen-
tets rätta utförande medför betygsavdrag. 
Hund som vägrar åtlyda vid tredje komman-
dot underkänns. Extra kommandon eller 
tecken utöver det tillåtna medför sänkning 
av betyget. Hund som ger ihållande skall 
i moment, där skallgivning inte ingår, skall 
underkännas i momentet. Högre betyg än 
7 bör inte ges till hund som gnäller högljutt, 
gläfser eller morrar. Bedömningen påbörjas 
efter tävlingsledarens anvisning.
Alla betyg under 9 skall skriftligen motiveras. 
Hund som i moment där den sändes från 
förarens sida, tjuvstartar, kan tilldelas högst 
betyg 6, detta under förutsättning att hunden 
omedelbart låter sig inkallas till sidan igen, 
annars underkännes den. Om moment måste 

avbrytas användes kommandot ”avbryt”.

Anrop
Förarens anrop ska vara klart och tydligt 
och ska utan svårigheter kunna uppfattas av 
figuranten.

Angrepp
Med angrepp menas att hunden biter respek-
tive gör bitförsök (stöter) med munkorg. I de 
moment där angrepp krävs av hunden påver-
kas bedömningen i hög grad av angreppsför-
sökets kraft, ett alltför lamt angreppsförsök 
medför ett underkännande av momentet. 
Hunden ska utnyttja första tillfället till 
angrepp och fortsätta med angreppet tills 
föraren kommenderar hunden att avsluta 
angreppet. Hund som inte utnyttjar första 
försöket till angrepp skall underkännas.

Munkorg
Hund som uppträder utan munkorg där så är 
föreskrivet renderar underkänt.
Hund som uppenbart besväras av att bära 
munkorg kan ges högst betyg 7.

Upphörande med angrepp
Vid alla moment där angrepp från hunden 
ingår skall föraren kommendera figuranten 
att stå stilla och kan därefter kommendera 
loss hunden.

Orent arbete
Hund som uppvisar ett orent arbete mot 
figurant, ej att anse som angrepp, kan ges 
högst betyg 7. Hund som angriper figuranten 
efter att något enskilt skyddsmoment är helt 
avslutat skall avbrytas och underkännas i 
hela skyddsprogrammet, men får fortsätta 
tävlingen i övrigt.

Kontroll
Med kontroll menas hund som upphör att 
angripa genom att bevaka, åtlyder komman-
do sitt, ligg, stå eller låter sig återkallas till 
föraren.

Avvisitation
I moment 15 skall figuranten avvisiteras ge-
nom att armar, kropp och ben känns över.

Särskiljande
Vid eventuellt lika poäng i slutresultat skall 
lydnadspoängen räknas bort, för att särskilja 
de tävlande.

Avstängning av hund
Hund som under tävlingsdagarna uppvisar 
ett oacceptabelt beteende genom att 
exempelvis visa omotiverad aggression 
eller omotiverat angriper människa eller djur 
stängs av från tävlingen. Ärenden som gäller 
avstängning av hund hanteras och bedöms 
av tävlingskommittén.

Löptik
Tik som är eller precis har varit i löpperiod ska 
placeras sist i startordning.

Regler i enskilda moment har företräde mot 
de Allmänna anvisningarna.

2016-04-10
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND

Allmänna anvisningar
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2016-04-10
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND

Skyddshundsgrupp
Moment 1:
Platsliggande med skottberördhet – kommando
”plats eller handtecken” – Koeff 5
Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca. 5 
meters mellanrum och avlägsnar sig gående ca 50 
meter från hundarna. Dessa skall kvarligga under 10 
minuter utan att förflytta sig. När föraren lämnar hun-
den må han använda kommandot ”stanna kvar”. Efter 
10 min då föraren återgått och anslutit till hunden 
samt beordrat hunden i utgångsställning skjuts fem 
skott i en följd. Efter det femte skottet skall hundarna 
sitta kvar ytterligare ca 10 sekunder. Därefter är 
momentet slut efter tävlingsledarens anvisning.

Uppläggning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar 
nedläggning av hundarna. Momentet är slut efter 
skott och på tävlingsledarens anvisning. Hund får ej 
läggas om under pågående moment. Skytten skall 
vara utplacerad innan moment platsliggning med 
skottberördhet börjar. Tiden tas från det förarna 
intagit position ca 50 meter från hundarna.

Bedömning:
Hund som ej kryper mer än sin längd eller gnäller 
ihållande erhåller högst betyg 7. Om hunden sätter 
sig, ställer sig, kryper mer än sin egen längd eller på 
annat betydande sätt ändrar sin position underkänns 
den i momentet.

Moment 2:
Linförighet – kommando ”fot” – Koeff 2
Hunden som förs i fritt hängande koppel skall villigt 
följa föraren gående på dennes vänstra sida med 
huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä.
Linförigheten skall prövas i olika gångarter samt 
olika på stället och stegförflyttningar. Då föraren gör 
halt skall hunden utan kommando stanna i utgångs-
ställning. Vid nytt marschanträde eller tempoväxling 
får kommandot upprepas.

Uppläggning:
Momentet börjar och avslutas på tävlingsledarens 
kommando med hunden i utgångsställning och ska 
genomföras under ca 3 minuter. Tävlingsledaren 
kommenderar momentet. Det åligger tävlingsleda-
ren att tillse att hunden föres i fritt hängande koppel, 
samt att momentet utföres lika för samtliga hundar.

Bedömning:
Hund som hela momentet föres i stramt koppel 
(stretar) kan ej godkännas. Sak samma gäller hund 
som släpar och upprepade gånger måste dras fram. 
Stor vikt skall läggas vid hundens förmåga att an-
passa sig till förarens rörelser, så att den ej stänger, 
tränger eller sätter sig snett eller sent.

Moment 3:
Fritt följ – kommando ”fot” – Koeff 4
Utföres som moment 2 men med okopplad hund.

Uppläggning:
Se tillämpliga delar moment 2

Bedömning:
Se tillämpliga delar moment 2

Moment 4:
Platsläggande – kommando ”plats”, ”ligg” eller 
handtecken – Koeff 2
På kommando eller handtecken skall hunden snabbt 

lägga sig. Platsläggandet utförs under gång utan att 
föraren stannar. Efter kommandot fortsätter föraren 
springande minst 20 meter och stannar på tävlings-
ledarens order vänd mot hunden.
Momentet avslutas med att föraren återvänder till 
hunden och på tävlingsledarens kommando beor-
drar hunden i utgångsställning.

Uppläggning:
I momentet som börjar på tävlingsledarens tillsä-
gelse med hunden i utgångsställning, ingår inte 
bara själva nedläggandet utan även förflyttningen 
dessförinnan, samt uppsättandet av hunden till 
utgångsställningen.
Tävlingsledaren ger anvisningar, ”framåt marsch” – 
”kommendera” (läggandet) – ”helt om halt” – ”återgå 
till hunden” – ”kommendera” (sätt upp hunden) – 
”moment slut”.

Bedömning:
Förblir hunden i stående ställning i stället för att 
lägga sig, och detta upptäcks av föraren efter några 
stegs förflyttning skall hunden underkännas även 
om föraren då med nytt kommando lyckas lägga 
hunden. Om hunden sätter, ställer sig eller på annat 
sätt lämnar sin position innan föraren återvänt till 
hundens sida skall den underkännas i momentet. 
Hund som sätter sig eller ställer sig strax före föra-
rens kommando erhåller högst betyg 8.

Moment 5:
Fritt hopp över häck – kommando ”hopp”, ”sitt/ligg/
stå” – Koeff 2
Hunden i utgångsställning skall på kommando fritt 
hoppa över häcken. På kommando skall hunden sit-
ta, ligga eller stå på andra sidan, tills föraren ansluter 
till hunden. Position på andra sidan hindret anges 
innan momentet börjar.

Uppläggning:
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens 
tillsägelse.
Häcken skall vara 100 cm bred, 85 cm hög och 
täckt (se hinder SBK. Ekl.). Momentet börjar när 
föraren ställt upp på lämpligt avstånd med hunden 
i utgångsställning. Hoppet sker på tävlingsledarens 
tillsägelse. Momentet är slut då föraren på tävlings-
ledarens anvisning anslutit till hunden.

Bedömning:
Hund som vidrör hindret kan ej ges högre betyg 
än 8. Hund som efter hoppet ej intar eller stannar 
kvar i angiven position underkänns. Hund som river 
eller använder hindret som stöd underkänns. Hund 
som har större delen av kroppen utanför hindret 
underkänns.

Moment 6:
Inkallning och platsläggande – kommando ”hit, 
plats eller ligg” – Koeff 3
Hunden kallas in mot föraren men nedläggs då 
hunden passerat halva sträckan.

Uppläggning:
Momentet börjar med hunden i utgångsställning och 
på tävlingsledarens tillsägelse avlägsnar sig föraren 
springande från den sittande hunden ca 75 meter. 
På tävlingsledarens tillsägelse eller tecken inkallas 
hunden och när den passerat halva sträckan skall 
föraren på tävlingsledarens direktiv nedlägga hun-
den. Momentet är slut när tävlingsledaren meddelar 
detta efter det att föraren återvänt till hunden och 
hunden sitter i utgångsställning. Föraren skall före 
momentets början informeras om utförandet.
Tävlingsledaren bör under momentet stå i anslutning 
till den tävlande.

Bedömning:
Stor vikt skall läggas vid hundens snabbhet vid 
inkallningen och läggandet. Stannar hunden ej innan 
15 meter från föraren kan den ej godkännas. Hund 
som före inkallningen ställer sig, lägger sig eller 
avviker från platsen mer än 1 meter underkänns.

LYDNAD MED STÖRNING
Moment 7:
Fritt följ med störning – kommando ”fot” – Koeff 5

Uppläggning:
Tillämpliga delar som moment 2. Det fria följet ska 
utföras med någon form av störning, ex. annorlunda 
underlag, trappa, yttre störning etc.

Bedömning:
Tillämpliga delar som moment 2 med beaktande på 
störningsgrad.
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forts. SKYDDSHUNDSGRUPP

Moment 8:
Inkallning med störning – kommando ”sitt/stanna 
kvar”, ”hit” – Koeff 5

Uppläggning:
Föraren lämnar den sittande hunden och går cirka 
75 meter. Hunden ska sedan inkallas.

Bedömning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrat föraren 
att lämna hunden och är slut då hunden intagit 
utgångsställning hos föraren. Stor vikt ska läggas 
vid att hunden visar god lydnad och snabbhet vid 
inkallningen.
Hund som ställer sig, lägger sig eller avviker mer än 
1 meter när föraren lämnat hunden underkänns.
Störningen får ej vara utformad med någon form av 
skyddsinslag.
Arrangören ska i god tid inför varje SM-tävling pre-
sentera och ansöka om lämpligheten i momenten 
hos styrelsen i Polisens hundförarförbund.
Momentet presenteras för deltagarna under tävling-
en, vid information till tävlande.

Moment 9:
Uppletande av spår – kommando ”sök spår” – Koeff 3
Spårets utgångspunkt skall ligga utmed en ca 50 
meter lång baslinje.
Föraren äger rätt att själv bestämma var utmed 
linjen hunden skall påbörja spårsöket. Hunden skall 
arbeta självständigt och föras i en ca 15 meter lång 
lina. Föraren skall meddela domaren när hunden har 
hittat spåret och får lämna området på klartecken 
från domaren.
Kan inte hunden finna spåret inom 5 min får den inte 
delta i moment 10.

Uppläggning:
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse, 
och är slut då ekipaget på domarens tecken lämnar 
upptagsområdet. Domaren skall ha tillgång till skiss 
på spårutgången.
Upptagslinjen skall vara synligt utmärkt

Bedömning:
Hund som bakspårar eller tar upp fel spår återkallas 
till linjen utan betygsneddrag.
Hund som går över spåret utan upptag erhåller 
betygsneddrag var gång.
Dock erhålls godkänt betyg vid spårupptag inom 
5 min.
Förare som meddelat spår 3 gånger och inte fått 
klartecken från domaren underkänns i moment 9 
och 10. För att erhålla poäng i moment 9 krävs att 
slutföremålet är funnet i moment 10.

Moment 10:
Spårning: Spårning på ett ca 1500 meter långt och 
ca 90 minuter gammalt spår.
Spåret skall läggas i omväxlande terräng och som 
en person normalt förflyttar sig. Spårläggaren utläg-
ger 7 föremål i spåret varav slutföremålet skall vara 
större än de övriga.
Spårningen är avslutad när hunden funnit slutfö-
remålet. Föremålen redovisas till funktionär, vilken 
även antecknar sluttid.
Spårtid 40 min. inklusive upptagstid.

Uppläggning:
Spåren bör ej ligga närmare varandra än 300 meter 
vid samma utgångsriktning. Föremålen skall vara ca 
5-10 cm stora och vara märkta med spårnummer. 
Första föremålet bör ej ligga närmare än 100 meter 
från upptaget.
Spårmottagaren får inte uppehålla sig i vindriktning 
mot spårslutsområdet.

Bedömning:
Föremål 1-6 á 30 poäng = 180 p.
Föremål 7 á 120 poäng = 120 p.
Summa 330 p.
Då påvisande markering används vid anträffade ap-
porter medför skadat eller trasigt föremål underkänt.

Moment 11:
Platsundersökning – kommando ”leta föremål”.
Sök – Koeff 5

4 föremål – Koeff 3
Taktiskt uppträdande – Koeff 3

Uppläggning:
Rutan skall vara synligt utmärkt och väl avvallad. 
Hunden får skickas från alla fyra sidorna. Hunden 
skall från alla fyra sidorna kunna iakttas i hela rutan.
Momentet börjar på provledarens tillsägelse. Rutan 
skall vallas om efter var 5:e hund.
Hunden skall inom en tid av 10 min. genomsöka ett 
40 x 40 meter stort område inom vilket 4 föremål är 
utlagda.
Ett av föremålen ska vara mellan 2-4 cm, ett av 
föremålen ska vara större än 20 cm och de övriga 
mellan 4-8 cm.
Hunden får bära munkorg.
Föremål som hunden anträffat skall klart påvisas 
genom individuellt markeringssätt. Med markering 
menas att hunden funnit föremålet och ställer, sätter 
eller lägger sig vid föremålet. Hund som markerar 
tyst eller med skallgivning bedöms lika. Föremål 
som påvisas skall efter godkännande av domare 
avhämtas av hundföraren i enlighet med tävlingsle-
darens anvisning. Hunden skall efter avhämtandet 
föras som vid fritt följ ur rutan och får sändas från 
den plats föraren befann sig när han gick in i rutan.

Bedömning:
Sök:
Vikt ska läggas vid hundens sökmetodik, söklust, 
förarens förmåga att dirigera samt samarbete.
Upprepade kommandon samt olydnad medför 
poängavdrag. Hund som upprepade gånger och 
till betydande del befinner sig utanför sökområdet 
renderar poängavdrag.
För att erhålla betyg fordras minst ett godkänt 
föremål.

Föremål:
För att föremål skall tillgodoräknas måste det vara 
markerat inom föreskriven tid. Markeringen skall i 
dessa fall tas med i bedömningen oaktat att tiden 
har gått ut.
Momentet avbryts efter att 4:e föremålet avhämtats.
Om föraren påverkar hunden vid markering av ett 
föremål får detta ej tillgodoräknas.
Vidrört föremål medför poängavdrag, om hunden tar 
upp föremålet i munnen får detta inte tillgodoräk-
nas. Hund som blindmarkerar mer än 1 gång skall 
underkännas.

Taktiskt uppträdande:
Här görs en bedömning av förarens förmåga att 
disponera område och tid.

Moment 12:
Personsök/Räddningssök – kommando ”sök”.
Sök – Koeff 9
Figuranter ståndskall 2 x – Koeff 8
Föremål ståndskall – Koeff 2
Taktiskt uppträdande – Koeff 3

Uppläggning:
Hund iförd munkorg samt tjänstetecken.
Inom ett ca 100 meter brett och 300 meter långt 
område skall två figuranter och ett föremål vara 
utplacerade.
Rutan skall vara avvallad och avvallas därefter var 
5:e hund.
Den ene figuranten skall vara helt dold och den 
andre sittande/liggande till synes medvetslös.
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Moment 13:
Överfall på föraren – Koeff 3

Uppläggning:
Hunden iförd munkorg.
Figurantens överfall ska vara riktat mot föraren.
Momentet börjar på tävlingsledarens anvisning med 
hunden i utgångsställning och därefter beordrar 
föraren hunden att sitta kvar samt tar två steg till 
höger.
Efter anvisning av tävlingsledaren gör figuranten, 
med höger arm, ett överfall mot föraren. Hunden 
skall genom angrepp avvisa överfallet, varvid figu-
ranten blir passiv. Hunden skall därvid på förarens 
kommando upphöra med angreppet.

Bedömning:
Vikt skall läggas vid hundens snabbhet och kraft 
i avvärjandet, samt att föraren snabbt får kontroll 
på hunden efter avvärjandet. Momentet är slut då 
hunden intagit utgångsställning efter tävlingsleda-
rens anvisningar.

Moment 14:
Transport av figurant – kommando ”fot transport” 
– Koeff 3

Uppläggning:
Hund iförd munkorg. Föraren ställer upp cirka 5 
meter bakom figuranten med hunden i utgångs-
ställning.
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens 
anvisning.
På tävlingsledarens anvisning anbefaller föraren 
figuranten att gå framför sig och går själv med 
hunden fot ca 5 meter bakom. På tävlingsledarens 
tillsägelse skall föraren växla mellan att gå ca 2 me-
ter snett bakom och ca 5 meter bakom figuranten.
Transporten skall vara ca 75 meter.
Transporten utförs med svängar och vändningar.
Om föraren är felaktigt placerad i förhållande till 
figuranten ska domaren påtala detta (en gång).

Bedömning:
Vikt skall läggas vid att föraren följer tävlingsleda-
rens anvisningar beträffande avstånd, att hunden 
håller sin position vid föraren samt hundens vilja att 
bevaka figuranten. Hund som gnäller eller skäller 
erhåller nerdrag.

Moment 15:
Fasttagande av flyende – kommando ”revir/attack”.
Fasttagande – Koeff 5.

Uppläggning:
Hunden iförd munkorg. Föraren ställer upp ca 5 
meter bakom figuranten med hunden i utgångs-
ställning.
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens 
anvisning.
På tävlingsledarens anvisning springer figuranten i 
riktning från hundpatrullen.
Tävlingsledaren ger anvisning att sända hunden då 
figuranten befinner sig på ca 15 meters avstånd från 
hundpatrullen och föraren äger rätt att omedelbart 
springa med.
Hunden skall stoppa figuranten genom angrepp. 
Hunden skall välja första tillfället till angrepp. Då 
hunden har angripit och stoppat figuranten ska 
denne bli passiv. Hunden ska då upphöra med sitt 
angrepp på förarens kommando eller uppta bevak-

Lämpliga föremål är t.ex. jacka, väska eller ryggsäck 
med en storlek av minst 40 cm.
Föraren anvisas en utmärkt mittlinje genom områ-
dets längstriktning. På kommando eller armtecken, 
vilka får upprepas, skall hunden snabbt i slag åt 
båda sidor genomsöka området under högst 15 
minuter. Återsök är ej tillåtet.
Områdets bortre gräns skall vara markerat. När 
2 figuranter och ett föremål funnits alternativt 
föraren och hund passerat bortre gränsen avbryts 
momentet.
Då tiden gått ut och ekipaget ännu inte kommit till 
slutet, avbryts momentet.
Momentet startar då ekipaget går in i sökområdet.
Då hunden påträffar figurant skall den utan påverkan 
ge ståndskall tills föraren kommit fram. Föraren får 
lämna mittlinjen först på tecken från domare. Figu-
ranten förs efter omhändertagande till mittlinjen och 
hunden ska då vara under kontroll hos föraren.

Bedömning
Sök:
Vikt ska läggas vid hundens sökmetodik, söklust, 
förarens förmåga att dirigera samt övrigt samarbete.
Upprepade kommandon samt olydnad medför 
poängavdrag. Hund som går ur hand underkänns.
Stor vikt skall läggas vid att hunden inte lämnar stora 
områden ogenomsökta.
Ett krav för godkännande är en funnen och godkänd 
figurant genom ett vägledande ståndskall.

Figuranter ståndskall:
Momentet börjar då hunden finner figuranten. Hund 

som har lämnat funnen figurant får underkänt på den-
ne trots senare godkänt ståndskall på densamme.
Skulle hunden under räddningssöket tappa eller dra 
av sig munkorgen får denna sättas på en gång. Upp-
repas felet avbryts arbetet. Föraren får inte lämna 
den utmärkta mittlinjen för att återfinna munkorgen.
Skulle hunden vidröra figuranten med munkorgen, i 
vad som kan uppfattas som någon form av påbörjat 
angrepp, skall ekipaget avstängas från räddnings-
söket. Stor vikt skall här läggas vid figurantens 
uppfattning av situationen. Bedöms vidrörandet inte 
vara ett angrepp renderar detta poängavdrag och 
bedöms som orent arbete.
Vikt skall läggas vid skallets jämnhet och att det är 
vägledande.
Återförande av figurant bedöms i moment ståndskall.

Föremål ståndskall:
Föremålet regleras till att vara ett klädesplagg eller 
väska minst 40 cm stort (jacka/byxa/skjorta/större 
väska) liggande eller hängande högst en meter 
upp. Hund som kraftigt vidrör föremålet bedöms 
som angrepp och får inte tillgodoräkna sig detta. 
Lättare beröring anses som orent arbete och medför 
betygsneddrag. Föremålet skall placeras så att 
hundens beteende vid föremålet lätt kan observeras 
av domarna.

Taktiskt uppträdande:
Här görs en bedömning av förarens förmåga att 
disponera område och tid.
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ning självmant eller på förarens kommando.
Hunden skall vara under kontroll inom ca. 10 sekun-
der efter att figuranten blivit passiv.

Bedömning:
Hunden ska angripa figuranten.
Stor vikt skall läggas vid hundens intention/kraft 
att angripa samt förarens förmåga att ta kontroll på 
hunden.
I momentet skall särskilt beaktas att föraren inte på-
verkar hunden på annat sätt än genom kommando.
En hund som efter angrepp, utan inkallning, lämnar 
figuranten mer än ca 5 meter, släpper bevakningen 
och möter föraren underkänns.

Moment 16/17/18:
Modprov – kommando ”stanna eller jag sänder 
hunden” – Koeff: anrop 2
Modprov – kommando ”revir/attack” – Koeff: 
angrepp 5
Modprov – kommando ”stå stilla, loss” – Koeff: släp-
pande/visitation 3

Uppläggning:
Figuranten iförd synlig bitjacka.
Föraren ställer upp på anvisad plats med hunden i 
utgångsställning.
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens 
anvisning med hunden i utgångsställning.
På cirka 75 meters avstånd befinner sig en figurant. 
På tävlingsledarens anvisning börjar figuranten att 
uppträda hotfullt verbalt samt med kroppsspråk. 
I samband med detta börja figuranten gå mot 
hundpatrullen.
På tävlingsledarens anvisning anropar föraren figu-
ranten samt sänder hunden mot figuranten. Föraren 
äger rätt att omedelbart springa efter. I samband 
med att föraren sänder hunden börjar figuranten att 
springa mot hunden.
Då hunden befinner sig ca 15 meter från figuran-
ten övergår denne med bibehållet hot att gå mot 
hunden.
Hunden ska välja första tillfället till angrepp.
Då hunden har angripit ska figuranten utsätta hun-
den för belastning, både verbalt och fysiskt.
Hunden ska fortsätta sitt angrepp tills föraren kom-
menderar hunden att upphöra med sitt agerande.
På förarens kommando ”stå stilla, loss” upphör figu-
ranten med belastning samt aktivitet.
Efter släppandet placeras hunden att bevaka figu-
ranten vartefter denne skyddsvisiteras.

Hund som inte godkänns i moment 16 får inte utföra 
moment 17-18.

Bedömning moment 16:
Anrop:
Vikt ska läggas vid förarens kontroll över hunden 
i anropet. Moment 16 börjar på tävlingsledarens 
anvisning med hunden i utgångsställning och är slut 
då föraren sänder hunden.

Bedömning moment 17:
Angrepp:
Stor vikt ska läggas vid hundens vilja att möta hotet, 
samt kraften i angreppet. Moment 17 börjar då 
föraren på tävlingsledarens anvisning, efter anropet 
sänder hunden för angrepp och är slut när föraren 
kommenderar loss hunden.

Bedömning moment 18:
Släppande/visitation:
Vikt ska läggas vid hundens förmåga att släppa, 
förarens förmåga att få kontroll över hunden samt 
hundens vilja att bevaka figuranten under visitatio-
nen.
Moment 18 börjar då föraren kommenderar loss 
hunden och är slut på tävlingsledarens anvisning 
med hunden i utgångsställning efter fullbordad 
visitation.
Hund som vid visitationen angriper figuranten ska 
inte godkännas. Förare som vid visitationen går 
mellan hund och figurant ska inte godkännas.

Moment 19:
Sändande och återkallande/avbrytande – kom-
mando ”revir”, ”hit” – ”sitt” – ”ligg” – ”stå” – Koeff 4

Uppläggning:
Föraren ställer upp på anvisad plats med hunden 
i utgångsställning. Föraren ska innan momentets 
början ange om hunden återkallas eller avbryts.
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens 
anvisning med hunden i utgångsställning.
På ca 50 meters avstånd från hundpatrullen förflyt-
tar sig en skyddsärmsförsedd figurant springande 
från sidan för att vid anrop vinkla ifrån patrullen och 
fortsätta springande. På tecken från tävlingsledaren 
anropas och därefter sänds hunden att ta fast den 
flyende. Efter det att hunden passerat en på ca 20 
meters avstånd utmärkt punkt, med hjälp av tecken 
från tävlingsledaren återkallas eller avbryts hunden.
20 meters markeringen skall vara klart och tydligt 
markerad.

Vid avbrytande får föraren ansluta till hunden efter 
tävlingsledarens anvisning.

Bedömning:
Använder föraren mer än tre kommandon under-
känns hunden.
Hund som inte upptar ett effektivt efterföljande 
underkänns.
Hund som återkallas/avbryts innan tävlingsledarens 
tecken eller före markering underkänns.
Stor vikt ska läggas vid hundens intention att förfölja 
figuranten samt förarens förmåga att återkalla eller 
avbryta hunden.
För att godkännas i momentet måste hunden låta 
sig återkallas eller avbrytas.

Moment 20:
Skyddsarbete/Miljöangrepp – kommando ”revir” 
– ”attack”
Hundens vilja/intention att övervinna hinder svårig-
heter – Koeff 4
Angrepp – Koeff 4
Upphörande med angrepp/kontroll – Koeff 4

Uppläggning:
Momentet ska likna en tjänstenära situation där 
hunden ska fungera skyddsmässigt och utsättas för 
någon form av hinder/belastning. Momentet börjar 
på tävlingsledarens anvisning och är slut då hunden 
intagit utgångsställning

Bedömning:
Vikt ska läggas vid:
• Hundens vilja/intention att övervinna hinder eller 

svårigheter
• Kraften i angreppet
• Förarens förmåga att få hunden att upphöra med 

angreppet samt övriga kontrolldelar.
Hund som går ur hand och ej kan återkallas ska ej 
godkännas.
Arrangören ska inför varje SM-tävling presentera och 
ansöka om lämpligheten i momentet hos styrelsen i
Polisens Hundförarförbund. Momentet presenteras 
för deltagarna under tävlingen i samband med 
provhund skyddsarbete.

Summa Maxpoäng skyddshundsgruppen: 1480
Lydnad 280
Skydd 370
Spår 330
Platsundersökning 200
Räddningssök 300
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Spårhundsgruppen
• Lydnad som i skyddshundsgruppen.
• Platsundersökning som i skyddshundsgruppen.

Spår spårhundsgruppen
Uppletande av spår – kommando ”sök spår” – Koeff 5

Uppläggning:
Spårets utgångspunkt skall ligga utmed en ca 150 
meter lång baslinje.
Föraren anvisas var utmed linjen hunden skall påbörja 
spårsöket. Hunden skall arbeta självständigt och 
föras i en ca 15 meter lång lina. Föraren skall meddela 
domaren när hunden har hittat spåret, och får lämna 
området på klartecken från domaren. Kan hunden 
inte finna spåret inom 5 min avbryts momentet spår.
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse, 
och är slut då ekipaget på domarens tecken lämnar 
upptagsområdet. Domaren skall ha tillgång till skiss 
på spårutgången.
Upptagslinjen skall vara synligt utmärkt.

Bedömning:
Hund som bakspårar eller tar upp fel spår återkallas 
till linjen utan betygsnerdrag.

Hund som går över spåret utan upptag erhåller 
betygsnerdrag var gång.
Dock erhålls godkänt betyg vid spårupptag inom 
5 min.
Förare som meddelat spår 3 gånger och ej fått 
klartecken från domaren underkänns i uppletande 
av spår samt spårning.
För att erhålla poäng i moment upptag krävs att 
slutföremålet är funnet enligt moment spårning.

Spårning
Uppläggning:
Spårning på ett ca 1500 meter långt och ca 120 
minuter gammalt spår.
Spåret skall läggas i omväxlande terräng. 
Spåret skall innehålla två stycken spets-
vinklar. Spårläggaren utlägger 7 föremål, 
och 1 slutföremål varav 3 skall vara av 
metall och 4 av annat material. Fyra av 
apporterna skall vara ”ej uppenbart synliga” 
och övriga öppna. Dolda föremål skall ha 
koefficient fyra och öppna tre. Två av ap-
porterna skall placeras i vinkel, dock inte i 
spetsvinklarna. Slutföremålet skall ligga väl 
synligt och vara minst femton 15 cm.

Spårningen är avslutat när hunden funnit slutföre-
målet. Föremålen redovisas till funktionär, vilken 
även antecknar sluttid.
Spårtid 40 min. inklusive upptagstid.
Spåren bör ej ligga närmare varandra än 300 meter 
vid samma utgångsriktning. Föremålen skall vara 
max 5 cm stora och vara märkta med spårnummer. 
Första föremålet bör ej ligga närmare än 100 meter 
från upptaget. Spårmottagaren får inte uppehålla sig 
i vindriktning mot spårslutsområdet.

Bedömning:
Uppletande av spår Koeff 5 = 50 p.
Föremål 1-4 á 40 poäng = 160 p.
Föremål 5-7 á 30 poäng = 90 p.
Föremål 8 á 100 poäng = 100 p.
Summa 400 p.

Summa Maxpoäng spårhundsgruppen: 880
Lydnad 280
Spår 400
Platsundersökning 200

2016-04-10
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND

Spårhundsgrupp
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Svenska MästareSvenska Mästare
1963 – 20201963 – 2020

1963 Skydd Sven Gustafsson Trollhättan Arro Göteborg
 Spår Sune Johansson Boden Pilot
1964 Kombinerad Sven Gustafsson Trollhättan Arro Gävle
1965 Skydd Inge Oskar Andersson Stockholm Tino Stockholm
 Spår Jan Erik Hansson Stockholm Nero
1966 Skydd Tommy Stolt Stockholm Lester Arboga
 Spår Torsten Jansson Västerås Devil
1967 Skydd Ramon Nordin Stockholm Garron Sollefteå
 Spår Bengt Nilsson Stockholm Fax
1968 Skydd Ramon Nordin Stockholm Garron Sollefteå
 Spår Bengt Nilsson Stockholm Fax
1969 Skydd Tommy Stolt Stockholm Lester Jönköping
 Spår Lars Brauer Stockholm Ajax
1970 Skydd Tommy Stolt Stockholm Lester Norrköping
 Spår Bengt Nilsson Stockholm Fax
1971 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Kalif Sollefteå
 Spår Bror Eriksson Köping Sarek
1972 Skydd Tore Forssén Härnösand Kleber Malmö
 Spår Ingvar Kempe Stockholm Zorro
1973 Skydd Tore Forssén Härnösand Kleber Göteborg
 Spår Morgan Joansson Göteborg Poker
1974 Skydd Frank Pettersson Göteborg Sickel Uppsala
 Spår Hans Andersson Nyköping Vexo
1975 Skydd Bror Eriksson Köping Brindo Umeå
 Spår Gunnar Sköld Stockholm Vambo
1976 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Zocko Sollefteå
 Spår Rolf Back Falun Chabo
1977 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Zocko Skövde
 Spår Toivo Voutilainen Handen Irak
1978 Skydd Kjell Zetterlund Göteborg Ymer Örebro
 Spår Bernt Nyberg Örebro Cesar
1979 Skydd Kjell Wiklund Gävle Hanko Haninge
 Spår Olle Thulin Uppsala Curo
1980 Skydd Sven-Olof Sundberg Göteborg Besk Göteborg
 Spår Inställd

År Grupp Namn Distrikt/Region Hund Tävlingsort

P O L I S E N S  H U N D F Ö R A R F Ö R B U N D

SVENSKA MÄSTARE 1963–2020
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1981 Skydd Sven-Olof Sundberg Göteborg Besk Gävle
 Spår Hans Dominicus Stockholm Ädel
1982 Skydd Leif Gustafsson Göteborg Ringo Stockholm
 Spår Hans Dominicus Stockholm Ädel
1983 Skydd Lars-Göran Nilsson Stockholm Nicko Göteborg
 Spår Hans Dominicus Stockholm Ädel
1984 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Zacko Malmö
 Spår L-G Martinsson Lund Quattro
1985 Skydd Sten Billerud Handen Idol Halmstad
 Spår Hans Dominicus Stockholm Quando
1986 Skydd Sten Billerud Handen Idol Södertälje
 Spår Hans Dominicus Handen Quando
1987 Skydd Leif Carlsson Göteborg Apache Stockholm
 Spår Bengt Engwall Örebro Sarro
1988 Skydd Lars-Göran Nilsson Stockholm Tarras Trollhättan
 Spår Sten Billerud Handen Idol
1989 Skydd Lars-Göran Eriksson Märsta Quido Mora
 Spår Bengt-Erik Ljunglöv Södertälje Hagge
1990 Skydd Per Granath Huddinge Bero Norrtälje
 Spår Lars Öster Örebro Tazz
1991 Skydd Leif Carlsson Göteborg Passats Ali Västerås
 Spår Ronny Adolfsson Handen Kärrets Crai
1992 Skydd Jan-Henrik Oskarsson Umeå Passats Hasso Härnösand
 Spår Roger Wiklander  Tarras
1993 Skydd Leif Carlsson Göteborg Passats Ali Göteborg
 Spår Per Berggren Örebro Triumphs Bamse
1994 Skydd Leif Carlsson Göteborg Passats Ali Malmö
 Spår Jan-Henrik Oskarsson Umeå Passats Hasso
1995 Skydd Zijad Taslaman Malmö Eftas Irko Karlstad
 Spår Lars H . Öster Örebro HS Tazz
1996 Skydd Bengt-Erik Ljunglöv Östersund Alphagårdens Nine Uppsala
 Spår Thomas Pettersson Karlshamn Passats Gino
1997 Skydd Bengt-Erik Ljunglöv Östersund Quanto Stockholm
 Spår Mats Redefalk Uppsala Atenagårdens Odin
1998 Skydd Leif Simlund Halland Zagals Åkky Kalmar
 Spår Eva Simonsson Uppsala Frisco
1999 Skydd Lennart Gustavsson Stockholm Lei-Anns Nitro Linköping
 Spår Jan Karlsson Södermanland HS Dukat
2000 Skydd Leif Simlund Halland Zagals Åkky Göteborg
 Spår Ronny Holmberg Blekinge Jebas Erax
2001 Skydd Bengt-Erik Ljunglöv Jämtland Alf Borås
 Spår Jan Gyllensten Skåne Kurants Dilo
2002 Skydd Ronny Holmberg Blekinge Jebas Erax Östersund
 Spår Tony Johansson Kronoberg Bödavindens Arras
2003 Skydd Ann Berg Skåne Memorix Gino Ronneby
 Spår Sten Billerud Stockholm Triumphs Jordan
2004 Skydd Glenn Andersson Skåne Blackneck’s Garbo Malmö
 Spår Thomas Wiman V:a Götaland Vårhufvud Fax
2005 Skydd Peter Sverdfält Stockholm Lei-Ann’s Ville Karlsborg
 Spår Dan Pellas Stockholm Jurassic Erox

År Grupp Namn Distrikt/Region Hund Tävlingsort
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2006 Skydd Bengt Ljunglöv Stockholm Wiggo Örebro
 Spår Jessica Solner Stockholm Sajkés Svullo
2007 Skydd Glenn Andersson Skåne Blackneck’s Garbo Södertälje
 Spår Patrik Malmberg Skåne Mallekraft’s Nikita
2008 Skydd Patrik Malmberg Skåne Mallekraft’s Nikita Karlstad
 Spår Jessica Solner Stockholm Sajkés Svullo
2009 Skydd Ronny Holmberg Blekinge Lei-Anns Besk Norrköping
 Spår Henrik Bodegrim Dalarna Wilses Allex
2010 Skydd Susanne Lindblom Västra Götaland Simlunds Isa Göteborg
 Spår Martin Nordblom Västra Götaland Försvarsmaktens Brumma
2011 Kombinerad Roger Nilsson Västmanland Blackneck’s A’Kitch Karlsborg
2012 Skydd Glenn Andersson Skåne Mallekrafts Tim Katrineholm
 Spår Katarina Edlund Stockholm Lindjax Chili
2013 Kombinerad Roger Nilsson Västmanland Blackneck’s A’Kitch Söderhamn
2014 Skydd Jan-Inge Borggren Skåne Mallekrafts Gabbe Malmö
 Spår Annika Modeén Värmland Eimdals Etzel
2015 Skydd Kjell Florén Västra Götaland Bockegårdens Boss Kungälv
 Spår Peter Hallberg Skåne Daneskjold Hex
2016 Skydd Johanna Christiansson Väst Entre’s Quaax Falun
 Spår Andrea Hardie Väst Chrijer Cruyffi
2017 Skydd Glenn Andersson Syd Mallekrafts Ice Stockholm
 Spår Charlie Hedberg Stockholm Enduros Hugin 
2018 Skydd Peter Nordgren Väst Barvatorp’s Buddha Jr . Värnamo
 Spår För få anmälda
2019 Skydd Elin Bålefalk Väst Daneskjold Queen ”Lymla” Vadstena
 Spår För få anmälda
2020 Hela SM:et inställt på grund av corona .

År Grupp Namn Distrikt/Region Hund Tävlingsort

På grund av corona, hölls 
inga tävlingar 2020. 

Senaste SM-segraren är 
från 2019 och i skydds-

hundsgruppen var det Elin 
Bålefalk med Daneskjold 

Queen ”Lymla” som tog 
hem segern.

Precis som 2018 var det för 
få deltagare som anmälde 

sig till spårhundsgruppen.
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Kallelse till
PHF:s årsmöte 2021
fredagen 3 september, i samband med SM i Göteborg

KALLELSE ÅRSMÖTE

DAGORDNING
§1. Årsmötets öppnande

§2. Val av årsmötesordförande
 (sittande enligt stadgarna)

§3. Val av årsmötessekreterare

§4. Fråga om årsmötets behöriga utlysning

§5. Fastställande av dagordning (stadgeenlig)

§6. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

§7. Årsberättelsen

§8. Revisionsberättelsen

§9. Fråga om ansvarsfrihet för den tid
 revisionen omfattar

§10. Fastställande av budget

§11. Fastställande av medlemsavgift

§12. Stadgeenliga val:
 a/ Val av ordförande 1 år
 b/ Val av sekreterare 2 år
 c/ Val av ledamot 2 år
 d/ Val av suppleant 2 år
 e/ Val av 2 revisorer 1 år
 f/ Val av 2 revisorsuppleanter 1 år
 g/ Val av valberedning 2 år
 (2019 valdes Ulf Backman – sammankallande, 

Andrea Hardie och Lars-Åke Blom på 2 år)

§13. Behandling av motioner

§14. Årsmötets avslutande

Fastställande av röstlängd
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Här anländer Mikael Pounu som är fodervärdsansvarig från För-
svarsmaktens hundtjänstenhet hundavelsstation i Sollefteå med 
de tre första valparna från Försvarsmaktens avel . Tine räcker 
glatt fram valparna till fodervärdarna .
I samråd med avelsstationens genetiker Per Arvelius satsar vi på 
tre hannar från föräldrar (Imzedrifts Ibrahimovic och FM Norma) 
som vi tror kan ha förutsättningar till att bli bra tjänstehundar
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Idag efterfrågar Polisen främst hundar som är ungefär ett 
och ett halvt år gamla. De hundar som då oftast står till för-
fogande för inköp är så kallade omplaceringshundar, som 
har blivit för utmanande att ha som familjehund, eftersom 
de behöver få jobba mer än vad ägaren kan ge. Alla är inte 
lämpliga och mycket tid går åt att leta hundar och testa dem.

Hundarna har naturligt blivit påverkade i sitt första 
hem och det kan vara negativ ur polishundsperspektiv. 
Det här är inte ett optimalt eller tillfredsställande sätt att 
rekrytera tjänstehundar, säger Tine Gerdelius, samord-
nare/projektledare anskaffning och fodervärdsverksam-
het.

Fodervärd, hundförare
eller båda delarna
Nu finns möjlighet att få vara med om vägen från busig valp till 
tjänstehund som fångar bus då operativa enheten utökar och 
behöver både fodervärdar och blivande hundförare .

REPORTAGE
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Patrullhundförare
Polisen använder sig av två typer av hundar, pa-
trullhundar och specialsökhundar . De används 
både i det brottsförebyggande arbetet och i sam-
band med gripande av gärningsman och vid utred-
ning av brott .
Varje polishund är knuten till en hundförare som 
ansvarar för hunden .
Tillsammans bildar de en hundpatrull .
Hundföraren har arbetat några år som polis och har 
sedan gått en utbildning till polishundförare som är 
en nationell utbildning .

Två sorters ”hundtjänster”
Patrullhund
Hundar som används bland annat för att spåra per-
soner, söka försvunna personer, leta efter tappade, 
gömda eller stulna föremål samt skydd av förare .

Specialsökhund
Hundar utbildade för att söka efter olika typer av 
substanser, till exempel narkotika, vapen, sekret 
från människa och brännbara vätskor .

Fodervärd
• Krävs ingen särskild utbildning men ett genuint 

intresse
• Ha hunden i ett och ett halvt år
• Ha tät kontakt med myndigheten för att kunna 

ge valparna en bra individuell grund .

Tio nya hundar varje år i tre år
Sektion 2/Hund kommer att ta emot totalt sex valpar från 
Försvarsmakten och fyra valpar från privata kennlar varje 
år och kommer därför behöva tio fodervärdar varje år. Ra-
serna är till att börja med schäfer och malinois.

– Tillsammans med engagerade fodervärdar, kommer vi 
tidigt kunna påverka valpen/unghunden i rätt riktning. Vi 
kommer att grundträna dem för att öka chansen att de ska 
utvecklas som blivande tjänstehundar, säger Tine Gerdelius.

Vi har redan idag ett bra samarbete med FHTE (Försva-
rets hundtjänstenhet). Men det är främst när de genomgått 
L-test och är ca 15 månader som vi får disponera dem.

– Vi vill även stimulera de privata uppfödarna genom 
att ha en stabil varaktig kontakt med polismyndigheten så 
de ”törs” avla på denna typ av hund, som annars kan vara 
svårsåld till privatpersoner, säger Tine Gerdelius.

Fodervärdar som är polisanställda
Alla polisanställda kan vara fodervärdar, det krävs ingen sär-
skild utbildning men ett genuint intresse. Stor vikt kommer 
att läggas på att grundträna valparna både socialt och i miljö 
under uppväxten så värdarna kommer få förutsättningar och 
verktyg så att hundindividen har större chans att lyckas.

– Vi kommer att följa hunden och fodervärden ofta och 
nära för att se till att hunden vid test är så förberedd och ge-
nomarbetad den kan bli. Detta kommer att förenkla för den 
blivande hundföraren och dressörernas arbete som tar vid 
efter godkänt test, berättar Tine Gerdelius.

Polis med mål att bli patrullhundförare
För den polis som har som mål att arbeta som patrullhund-
förare krävs att ha handlag och känsla för djur. Utbildning 
för att kunna hantera och träna sin tjänstehund ges när 
funktionen påbörjas.

För de poliser som i framtiden tänkt söka tjänst som pa-
trullhundförare, och önskar bli fodervärdar, skulle det vara 
en framgångsfaktor. De får genom fodervärdskapet lära sig 
på en valp/unghund, vara med i hela utvecklingen och ska-
pa relation mellan människa och hund. Det är inget måste, 
bara en mycket bra start, avslutar Tine Gerdelius.

l Text: Sektion 2/Hund, Stockholm 10 maj 2021

Fotografen vid detta tillfälle är Johan Autere, som är grupp-
chef, hundenhetens utbildningsplats . Han säger: ”Det utökade 
fodervärdsprojektet är en chans för oss att kontrollera hund-
anskaffningen mer än innan . Genom att noggrant kunna följa 
valparnas uppväxt, och vid behov vidta individuella åtgärder 
på ett tidigt stadium, ger det oss en möjlighet att påverka in-
dividens utveckling i rätt riktning kopplat mot polisiär tjänste-
hundverksamhet . Tillgången på hundar med rätt förutsätt-
ningar för att kunna verka som polishundar har varit tämligen 
låg under lång tid, varför detta projekt ligger rätt i tiden .”

Är du intresserad?
Ta kontakt med projektledaren Tine Gerdelius

tine.gerdelius@polisen.se, 0708-95 30 61
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Valputlämning
till fodervärdarna

REPORTAGE

Kärlek vid första ögonkastet .
Sebastian och Ida, båda poliser .
– Ska bli kul att testa på, få ut-
veckla sig själv i hundkunskap 
som att exempelvis lära sig hur 
man lär en hund att spåra, det är 
som att få en betald utbildning .
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Andra polisparet som får ta emot en valp är David 
och Malin . De tycker att det kul att få chansen till 
detta uppdrag, att ge valpen så bra förutsättningar 
som möjligt .
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Tredje fodervärden 
är Mats en numera pensio-

nerad hundförare som återigen 
längtar efter att få fostra en hund 

att bli en god arbetskamrat till någon 
i framtiden . Han är medveten om att 

det är en tung bit att skiljas men 
han vet att hundarna får göra det 

bästa de vet att jobba i team 
med sin förare och göra 

nytta
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Skönt att få lätta på trycket efter 
den långa bilresan till Polismyn-
digheten i Stockholm .

Om två veckor träffas vi igen och då ska vi jobba 
med kontaktövningar säger Tine innan de skiljs åt 
för denna gång .

Biträdande 
sektionschef för 
sektion 2/Hund, 
Lars Ivarsson, är 
uppdragsgivare 
till detta projekt 
som innebär tio 
fodervärdar och 
tio valpar per år . 
Blandat både från 
Försvarsmakten 
och från privata 
uppfödare .

”En utökning av polis hunds  verk sam heten inom regionen 
kräver både en säkerställd hund anskaffning och en rekry-
tering av medarbetare över tid . Detta gör att projektet 
RUFF är av central betydelse för att lyckas . Projektet har 
en kompetent och entusiastisk projektledare i Christine 
Gerdelius (Tine) vilket borgar för att vi ska lyckas få till en 
jämn ström av hundar till verksamheten åren framöver .”

26  3-2021  |  Polishunden



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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Som utredare är man beroende av bra 
avrapportering, som en erfaren förun-
dersökningsledare en gång sa: ”Är det 
skit in, blir det skit ut” och likaså gäl-
ler det hundför arnas avrapportering.

En hundförares insats och avrappor-
tering gjorde det möjligt att en gär-
ningsman kunde gripas och lagföras 
just på grund av bra avrapportering.

Radion kopplar upp och ledningscen-
tralen meddelar att ett inbrott begåtts 
och att gärningsmannen har lämnat 
platsen till fots med en del stöldgods. 
40 min efter att gärningsmannen ha-
de lämnat platsen var hundförare med 
hund på plats vid brottsplatsen, baga-
geluckan öppnas, exalterande gnällan-

den och gnyende hörs, selen åker på, 
nu ska det jobbas!

Spåret leder över varierande terräng, 
genom skog och ut på asfalt, genom ett 
bostadsområde över trafikerade vägar 
och hårda 90 graders svängar vid tra-
fikerade gångbanor. Det börjar dra lite 
hårdare i linan, stegen ökas på, med-
löp aren har lite svårare att hänga med. 
Sen stopp! Någon ligger och trycker i 
buskarna!

– Kom fram och visa händerna an-
nars släpper jag hunden!

Tystnad, någon börjar tar sig ut från 
sitt gömsle, men verkar inte förstå de 
kommandon som anmodas honom ut-
an fortsätter fram mot patrullen.

– REVIR!

REPORTAGE

När hundavrapporteringen 
blir avgörande vid utredning
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Käkarna sitter som ett skruvstäd i 
mannen och med hjälp av andra kolle-
gor kan han beläggas med handfäng-
sel och föras från platsen. Efter lite 
omplåstring och införsel till arrest 
fick han begrunda sina livsval i en cell 
tills dess att förhör kan genomföras 
och misstanke delges rörande brot-
tets art.

Men jobbet för ekipaget slutar inte 
där. För att kunna styrka eller avfärda 
eventuella påståenden från den gripne 
om t.ex. annan misstänkt eller eventu-
ella medgärningsmän, så söker hund-
föraren vidare och letar efter utgåen-
de spår från gripandeplatsen, för att 
säkerställa att rätt person har gripits 
och inga andra personer har försvun-
nit vidare.

Vid förhör med misstänkt förklarade 
han att han var oskyldig, och att han 
var på platsen var han greps då han 
skulle hålla koll på stöldgodset åt en 
vän. Han uppgav även att han inte ha-
de varit på platsen där inbrottet hade 
skett.

Tack vare hundens arbete samt föra-
rens goda avrapportering i form av 
hundförar-PM samt medföljande kar-
ta, där han tydligt förklarar hundens 
spårarbete från brottsplats till an-
träffandeplats, kunde förhörsledaren 
motbevisa misstänkts påstående att 
det skulle varit en annan gärningsman 
på brottsplatsen, som ska ha lämnat 
innan patrullen kom till platsen.

Men så stor är rättsväsendets förtro-
ende för våra fyrbenta kollegor och 
deras förare att dessa PM i många fall 
kan vara det som tippar vågskålen för 
de som fattar beslut om att fria eller 
fälla.

Då hunden inte får upp några spår 
bort från gripande platsen och hund-
föraren är noggrann med att doku-
mentera detta i sin avrapportering så 
kan förhörsledaren vid efterkomman-
de förhör slå hål på misstänkts ovan-
stående påstående, genom att kon-
frontera med uppgifterna som fram-
kommer från hundförarens PM.

Ärendet i sig är vardagsmat för de 
för are och fyrbenta kollegor som job-
bar inom Polisen, men det vi inte får 

glömma bort är att den visar på den 
mångsidighet jobbet medför både för 
föraren men också för hunden. Att gå 
från spår till att helt plötsligt behöva 
skydda sin förare, för att sedan växla 
ner och fortsätta spårsöket med sam-
ma precision som innan, samt genom-
föra ett efterföljande saksök för att 
vara säker på att inget slängts under 
jakten eller gömts undan.

Ett ärende som med stor sannolikhet 
aldrig hade klarats upp utan hundför-
arens hjälp och ett gediget avrappor-
teringsarbete.

l Text: Samanda Ramic
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April och maj:

Utbildning
Grundkurs hundförare har genomförts under våren 2021 
och nu avslutats under slutet av maj månad. Utbildningen 
har genomförts på tre olika utbildningsplatser, Stockholm, 
Syd (Skåne) och Karlsborg. I Karlsborg har blivande hund-
förare från region Väst (4) och Öst (1) tillbringat åtta veckor 
under våren i fyra olika block.

Utbildare grund (instruktörskurs) är påbörjad med tio 
kursdeltagare. Kursansvarig är Glenn A, region Syd som till 

sin hjälp har Johan H, region Väst. Utöver detta så deltar ett 
antal olika instruktörer under utbildningen. Del 1 av kur-
sen (vår) pågår i tre veckor och del 2 av kursen (höst) pågår 
i tre veckor.

Samverkan KV
Kriminalvården har kontinuerligt under våren genom-
fört utbildning av nya hundförare. De har haft sin logi hos 

INFORMATION

Här kommer en sammanfattning av vad som har hänt i Karlsborg under april 
och maj månad 2021 .
Text: Per Erik Karlsson (Pelle)

Information från

Nationella Polishundtjänsten N
A

T
IO

N
E L

LA  P O L I S H U NDT J Ä
N

S
T

E
N

• K A R L S B O R G  •

Foto: Magnus Söderberg
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oss. De har genomfört både teori samt praktiska övningar i 
Karlsborg med omnejd.

Samverkan FM
FM har genomfört så kallade flygarjakter under april och 
maj månad med biträde av dels innevarande grundkurs 
samt hundförare från närliggande polisregioner.

FM har genomfört L-tester, drygt 20 hundar respektive 
månad, varav ett antal har gått till polismyndigheten för 
provperiod.

Lasse har haft möte med Martin J gällande utveckling av 
tjänstehundverksamheten inom myndigheterna.

Genomförda digitala möten/konferenser
• Möte med landets hundsamordnare.
• Möte med arbetsutskottet – förberedande arbete inför 

möte med Nationella Polishundrådet som genomförs 1 
juni.

• Ett antal digitala möten har genomförts gällande nybygg-
nad av dressyrhall.

• Möte med arbetsgruppen för narkotika/vapen.
• Möte gällande liksökhundar med representanter från 

region Syd (grova brott och ”cold case”). Samt möte med 
våra jurister och Sveriges Kommuner och Regioner gäl-
lande tillgång till träningsmaterial.

• Möte med Länsstyrelsen gällande handläggning av farliga 
hundar.

• Internt APM genomfört.

Upphandling
Upphandling av anvisningsveterinär är klar sedan tidigare, 
nu har vi påbörjat upphandling av veterinärtjänst, mer in-
formation kommer framöver.

Vi planerar att tillsammans med ekonomiavdelningen i 
region Väst att genomföra upphandlingar inom fler spän-
nande och intressanta områden, mer information kommer 
framöver …

Nya hundar i tjänst under april och maj månad
• Norra Bergs Baron, tysk schäferhund, hane, förare Made-

leine K, region Väst (Halland) patrullhund med tilläggs-
dressyr narkotika/vapen.

• Mi-Jos Pajax, tysk schäferhund, hane, förare Paul L, regi-
on Väst (Älvsborg) patrullhund med tilläggsdressyr nar-
kotika/vapen.

• Krokasmedens Öde ”Lax”, belgisk vallhund malinois, ha-
ne, förare Martin N, region Väst (Göteborg) kriminalsök-
hund.

• Verbascum Nigrum Sambucus ”Virus”, labrador retrie-
ver, hane, förare Joakim B, region Mitt (Uppsala) krimi-
nalsökhund.

• Tyra, belgisk vallhund malinois, tik, förare Magnus G, re-
gion Stockholm, patrullhund.

• Krokasmedens Ymer, belgisk vallhund malinois, hane, fö-
rare Marcus S, region Väst (Uddevalla) patrullhund med 
tilläggsdressyr narkotika/vapen.

• Krokasmedens Nitro, belgisk vallhund malinois, hane, 
förare Johan D, region Väst (Göteborg) patrullhund med 
tilläggsdressyr narkotika/vapen.

• Havrevingens Max, holländsk herdehund, hane, förare 
Anna L, region Bergslagen (Värmland) narkotika/vapen 
sökhund samt nu även sedelsök.

• Mi-Jos Vasco, tysk schäferhund, hane, förare Jean J, regi-
on Nord (Jämtland) patrullhund.

• Försvarsmaktens Nånne, tysk schäferhund, hane, förare 
Johan N, region Öst (Östergötland) patrullhund.

• Blackneck’s C’Hexa ”Nicki”, belgisk vallhund malinois, 
tik, förare Petra S, region Mitt (Gävleborg) brand/sper-
masök.

• Heimdals Nial ”Grimm”, tysk schäferhund, hane, förare 
Tobias L, region Bergslagen (Örebro) patrullhund med 
tilläggsdressyr narkotika/vapen.

Glad sommar!Glad sommar!
önskar redaktionenönskar redaktionen
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FRÅN FÖRR
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Bli medlem i din lokala tjänstehundklubb, som sköter kommunikationen med styrelsen i Polisens Hundfö-
rarförbund, PHF, vid olika frågor . Som medlem bidrar du till en sund utveckling av svensk polishund genom 
att vara organiserad .

I PHF:s regi träffas man vid tävlingar och olika läger för utbyte av erfarenheter, för att lära känna andra 
hundförare i olika regioner i vårt avlånga land, men framför allt för att ha väldigt roligt tillsammans .

Årligen kan man söka ett stipendium från Polisens Hundförarförbud, och erhålla max 10 000 kronor per 
sökande och år . Stipendiet är instiftat för att stimulera kompetensutveckling och kunnandet för förbun-
dets medlemmar .

Som medlem får du även tillgång till tidningen Polishunden som är en mycket populär tidskrift, som kom-
mer ut 5 gånger/år . Som medlem kan du även läsa tidningen via hemsidan www .polishunden .se och ta del 
av annan bra information .

I Karlsborg finns tillgång till en medlemsshop där diverse varor säljs till medlemmar för inköpspris.
PHF har också samkvämslokaler i Karlsborg som nyttjas flitigt.

BLI MEDLEM DU MED!BLI MEDLEM DU MED!

Gynna våra Gynna våra annonsörerannonsörer

– de stöder oss!– de stöder oss!

INFORMATION
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LANDET RUNT

Svenljungabor och Markbor
På bilden syns GW i 
full action med att sö-
ka av en bil under en 
tvådagars narkotikain-
sats i Svenljunga och 
Mark förra veckan.

Tillsammans med 
sin hundförare har 
han funnit en ansenlig mängd narko-
tika av olika slag samtidigt som övriga 
kollegor kontrollerat ett fyrtiotal per-
soner som är misstänkta för vapen-
brott, brott mot knivlagen samt de oli-
ka narkotikabrotten; eget bruk, inne-
hav, drograttfylleri och överlåtelse.

/Polisen Sjuhärad

Narkotikafynd
Region Väst

Imzedrifts S-kill (Eskil) hämtades 
från uppfödaren och valplådan idag. 
Om han är lika självständig och redig 
som han ger sken av får tiden utvi-
sa. Först på schemat för Eskil står att 
vänja sig med sin nya familj och de 
hundar som redan bor där. Vi följer 
Eskils utveckling med spänning. Väl-
kommen!
 /Hundenheten Stockholm

På bilden ser ni Mi-Jos Qraft som pre-
cis avslutat en av dagens övningar, i 
det här fallet saksök.

Tidigare under dagen har hundar-
na i D-turen tränats i räddningssök i 
terräng och spår i tätort, som bedrevs 
i Rikstens friluftsstad.

/Danne

– Ja, Junior var så duktig idag så han 
kommer få ryggfilé till huvudrätt och 
Frolic till dessert. Det var nämligen 
hans födelsedag också idag, avslutar 
Lasse L.

Tack för besöket och alla i nordväst-
ra Skåne kan vara säkra på en sak: vi 
har bland de bästa polishundarna med 
förare i landet!   

/Polisen Nordvästra Skåne

För några år sedan gick hundföraren 
och legendaren Lasse L i pension till-
sammans med polishunden Junior. 
En hel del bland Polismyndighetens 
”motpart” har fått känna på detta eki-
pages effektivitet genom åren.

Både Lasse och Junior njuter nume-
ra av en välförtjänt pension. Dock tit-
tade de in nyligen på en träning med 
aktiva polishundar.

– Junior klarade det lika bra som al-
la andra hundar, även om han såg och 
hörde lite sämre. Precis som jag själv, 
säger Lasse med ett skratt.

Junior är tolv år och har varit polis-
hund sedan han var 18 månader. Det 
är ovanligt att en polishund blir så 
gammal, enligt Lasse L. Men efter att 
ha besökt sin gamla arbetsplats så blev 
det lite annat att bita i på kvällen.

Pensionärsbesök
Region Syd

Patrullhund
FM Oi!
Region Nord

Valputlämning
Region Stockholm

Träning – saksök
Region Stockholm

Tre dagars hårt prövande av ekipaget 
är nu över och aspirant FM Oi kan 
stolt titulera sig som godkänd patrull-
hund! Stort grattis och bra jobbat av 
Ois förare Jörgen  Välkomna ut!

/Hundenheten Norrbotten
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