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Äntligen kunde vi komma igång med vår verksamhet 
på allvar, Sommar SM kunde genomföras i Göteborg 
första helgen i september. Göteborgarna med Han-
nah Bergelin i spetsen hade gjort allt för att vi som 
var där skulle få fina tävlingar, det kom 18 skydds-
hundar och 6 spårhundar till start. Det var nästan två 
år sedan vi hade möjligheten att träffas under dessa 
former och både kunna pröva våra hundar och även 
få umgås under trevliga former utanför tävlingarna.

Själv hade jag fått uppdraget att döma skyddshun-
darnas lydnad och hade fantastiska dagar i strålande 
solsken. Jag och min domarkollega Roberto fick se 
flera mycket duktiga ekipage som verkligen gjorde 
reklam för Polishundsverksamheten. I övrigt hade 
jag fullt upp med styrelsearbete och annat som faller 
på under SM-dagarna. Jag har bara hört positiva sa-
ker om tävlingarna och arrangemanget.

Under årsmötet fick vi passa på att avtacka två tro-
tjänare som har lagt mycket tid och energi på fören-
ingen genom åren. Det är Peter Matthijs som efter 
17 år slutar i styrelsen där han har verkat med stor 
förtjänst. Han har bidragit med engagemang och ett 
glatt humör samt varit en god representant då vi va-
rit ute på olika mästerskap. Näste man som kliver av 
sitt uppdrag var Ulf Backman, nybliven pensionär, 
som har kalendern fulltecknad framöver trots ledig-
heten. Numera är det Degerfors IF som får ta del av 

hans brinnande intresse av fotbollen där han arbe-
tar med säkerheten kring matcherna. Vi önskar båda 
lycka till med det de ska ta för sig i framtiden och ser 
fram mot att läsa om deras summering av livet som 
hundförare här i tidningen.

Då en kliver av kommer det någon ny, och vid årsmö-
tet valdes Peter Lindberg in i styrelsen. Peter som 
kommer från Stockholm och jobbar som instruktör 
på Rosersberg på heltid har en lång bakgrund inom 
hunderiet både polisiärt och civilt, vilket kommer 
komma väl till pass i föreningen.

Med lättnader i restriktionerna kommer vi att kunna 
fortsätta med våra tävlingar och lägerverksamhet så 
väl mött på kommande
evenemang.

 LEDARE PHF

 Johan Petersson
 Ordförande

Efterlängtat Sommar SM
blev av som planerat
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Hej och long time kära följare! Jag 
är äntligen tillbaka efter semestern 
och börjar så smått bli av med lite av 
den rastlöshet som jag som polishund 
bygger upp under fyra veckor av to-
tal frånvaro av rutiner och ren och 
skär dekadens. Den lilla stimulans jag 
fått ta del av är när jag och kebabrul-
len fått leta grillrester på gräsmattan. 
Husse har låtit som ett gökur som ha-
kat upp sig ”Bella gå och lägg dig, Bella 
gå till korgen, Bella nej!! Men Bella för 
h-vete!!” och så vidare och så vidare … 
Dessutom så lyckades jag även första 
dagen på semester under ett dopp i 
havet att skära av en av mina tramp-
dynor så husses linne fick agera första 
förband och jag fick åka barnvagn ett 
par dagar, fruktansvärt ovärdigt för en 
kvinna i min ställning.

På jobbet har jag haft ganska roligt och 
som ett axplock kan jag nämna ett par 
anekdoter. En natt jagade husse och 
hans kollegor två killar som var ute 
och buskörde med mammas Por sche. 
En observant patrull hittade nyss 
nämnda bil parkerad och en bit bort 
stod en kille och sparkade grus och 
visslade lite så där lagom falskt, det är 
då jag gör entré. Husse med spårlinan 
i näven och med mig studsandes vid 
hans sida börjar jag spåra från passa-
gerarsidan och raka vägen till den mu-
sikaliske ynglingen, one down, one to 
go!

Nästa spårupptag går från förarsidan 
och raka vägen ut i spenaten där kille 
nummer två ligger och vilar sig, han 
har givetvis ingen aaaaaaning om vad 
husse pratar om när han börjar stäl-
la obekväma frågor. För att göra det 
än lite jäkligare för killarna så sniffa-

de jag även upp bilnyckeln som av en 
händelse låg gömd på exakt samma 
ställe som killen legat på. En rad grova 
trafikbrott blev resultatet samt en för-
klaring för lilla mamsen varför hennes 
fina bil stod parkerad på ett ödsligt in-
dustriområde utanför stan.

En annan rolig natt skulle jag och 
husse hjälpa kollegorna med att sö-
ka igenom en bil som de hade stop-
pat. Husse vars lokalsinne är lika väl 
utvecklat som talförmågan hos ett 

spädbarn lyckas givetvis inte hitta dit 
utan parkerar på en sidogata när vi 
hör från patrullen att den misstänkte 
i bilen springer. Tre sekunder senare 
kommer sagda person kubbandens 
runt hörnet. Jag vet inte vem som blev 
mest förvånad, husse eller den miss-
tänkte, men då husse inte hade blodet 
fullt med centralstimulerande psyko-
farmaka hann han reagera tiondelen 
snabbare och hjälpte antagonisten att 
lägga sig på marken och få på sig två 
metallarmband som sitter ihop med 

REPORTAGE

Sista brevet från Bella
Här kommer nu, tråkigt nog, det sista brevet från Bella på den 
här sidan (”Polisen nordvästra Skåne” på Facebook syftar det på 
– red . anm .) . Vi tackar för allt engagemang som breven rönt un-
der årens lopp, med en publik som kan räknas i hundratusentals . 
Tack för den här tiden, Bella & Tobbe!
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missade att glasdörrarna i uterummet 
var stängda. PANG!!

Som avslutning vill jag och husse 
tacka för den här tiden, för allt enga-
gemang och varma och fina kommen-

tarer från er följare. Utan er hade in-
te mina brev blivit till. Nu går jag och 
husse vidare med nya utmaningar!

l Text: Bella via Tobbe
 l Foto: TobbeFoto: Tobbe

en kedja. Jag som inte ens hunnit ur 
buren sliter min filt i stycken i ren 
avund sjuka men hjälper senare till 
med att hitta både hasch i bilen och 
spåra upp en stor påse kokain som lig-
ger slängd längs flyktvägen. Ännu en 
som fick övernattning med frukost på 
Hotell Gripen.

Mellan passen hinner jag även leka 
lite med kebabrullen hemma. Hans 
nya favoritsyssla är att gå under ma-
gen på mig och bita mig i benen eller 
gå i fullbett i halsen. Stackarn tycker 
säkert att han är skittuff medan det 
för mig är rena rama massagen. Han 
har även sett att jag går runt med min 
favoritfilt i munnen så jag alltid kan 
ligga och mysa med den vart än hus-
se säger till mig att inta liggande läge. 
Min filt kanske är lite i största laget 
för den lille halvfiguren så en morgon 
sprang han upp och snappade åt sig 
mattes rosa badrumsmatta och skulle 
få med sig den nedför trappan. Ni kan 
tänka er den synen när en liten, späd 
hund kommer med ett för honom all-
deles för stort föremål i munnen och 
dessutom ska ta sig utför en trappa 
utan att snubbla. Det gick inte kan jag 
säga. Som tur var landade han mjukt 
då han fortfarande hade den fluffiga 
badrumsmattan i munnen i samband 
med landningen. Jag vet inte vad som 
var roligast, det eller när han skulle 
springa ut på baksidan och skälla på 
den snälle grannhunden Molle och 
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Det var länge sedan som så många 
ville vara med på Polisens Hundfö-
rarförbunds skyddsläger i Karlsborg. 
Lägret har alltid varit populärt men 
trolig orsak till det stora antalet detta 
år är coronarestriktionerna som hängt 
i väldigt länge. När restriktionerna 
så smått lättade, fanns en önskan att 
få komma igång och träna skydd med 
and ra kollegor.

För att tillgodose behoven så långt 
som möjligt beslöt styrelsen att tre 
figuranter skulle figurera på lägret. 
Det var undertecknad (Magnus Sö-
derberg), Johan Petersson och Peter 
Matthijs som figurerade för hundarna 
dessa dagar. Maxantalet deltagare per 
figurant var sex personer, som delades 
upp i tre olika kategorier.

Jag tog mig an de hundar som var 
yngre och på väg mot tjänst. Johan figu-
rerade för de som varit med flera gång-
er och där förare och hundar var erfar-
na och ville slipa till formen mot tjänst 
och tävling. Peters grupp var i huvud-
sak inriktade på tävling. Så var tanken 
med uppdelningen av deltag arna. Vi 
ville också att förarna skulle få en figu-
rant de inte hade tränat med tidigare.

I år var antalet anmälda betydligt flera 
än tillgängliga platser. 23 personer an-
mälde intresse och av dessa fick 18 del-
tagare plats. Roligt med så stort intres-
se, men tråkigt för dom som tyvärr inte 
fick plats denna gång. De som kom med 
var Sandra G, Helene G, Ylva L, Annika 
M, Hannah B, Malin N, Håkan L, Hele-
na W, Torbjörn H, Emma S, Martin L, 
Niklas G, Andrea D, Göran Å, Sandra A, 
Simon M, Lisa T och Josefin L.

Det blev tre svettiga dagar för oss fi-
guranter och för en del av deltagarna. 
Jag vill påstå att alla hundarna och 
förare utvecklades dessa dagar. Det 
är nyttigt att få andra ögon som tittar 
och figurerar för hundarna för att eki-
pagen ska utvecklas.

Tre dagar med bra väder och där alla 
verkade nöjda med lägret.

l Text och foto: Magnus Söderberg

REPORTAGE

Skyddsläger 2021
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Vad är då målbilden?
I krönikan gör jag ingen skillnad på svenska skyddshunden 
som utövar sin sport på en grön gräsmatta eller patrullhun-
den som utövar sitt arbete. Målbilden är densamma för mig 
personligen i alla fall.

Målbilden vad gäller munkorgen bör till en start vara di-
rekt kopplad till vad hunden känner när den får munkorgen 
på sig. Tänk dunderhonung.

Förändringen som vi vill ska ske skapar en känsla som 
gör att hunden blir kraftfull, självsäker och oövervinnerlig.

Denna förändring uppnår vi i hundens känsloliv genom 
klassisk betingning eller associativ inlärning. Detta kan 
verka komplext till en början och det är det också. Faktiskt.

Jag ska göra mitt bästa för att ge en klarare bild kring hur 
vi kan få en läderpryl att betyda väldigt, väldigt mycket för 
hunden.

Klassisk betingning
Klassisk betingning är en mycket väsentlig del i hur hundar 
lär sig och är själva anledningen till att vi kan förändra hun-
dens förväntningar och sinnesstämning genom att sätta på 
den en munkorg.

Möjligheterna vi skaffar oss genom att kontrollera hur 
och vad hunden förknippar med olika saker är nästintill 
obegränsad. Betingning fungerar på två håll – vad ger njut-
ning och vad ger obehag.

När något är betingat så kommer det att utlösa en reflex-
mässig reaktion. Vi människor är duktiga på att betinga 
lukter och smaker med en känsla. Minnen kan också be-
tingas med en känsla om känslan när minnet uppstod varit 
tillräckligt stark.

Ivan Pavlov (1849–1936) beskrev företeelsen genom att be-
tinga en liten klocka med mat. Detta ledde sedan till att hun-
den reflexmässigt började utsöndra saliv när klockan ljöd.

Ovan är säkerligen bekant om man dresserat hund ett tag 
men vad man ibland glömmer när man är fullt uppe med 

att träna beteenden är att hunden även tar med sig käns-
lan den känner just där och då in i beteendet vi lär in. Om 
hunden känner oro eller stress under träningen av en lin-
förighet kommer den känslan snabbt bli betingad det mo-
mentet och i värsta fall all lydnadsträning. Känner hunden 
tillfredsställelse när den spårar kommer den fortsätta vilja 
spåra och så vidare.

Pratar vi skyddsträning måste vi hela tiden ha detta i 
åtanke. Vad känner hunden och vill vi ha med detta in i våra 

REPORTAGE

MUNKORG
– Att slåss med bakbundna händer

All bra hundträning utgår från en tydlig målbild och för att upp-
nå den målbilden behöver vi utgå från vad vi själva kan och från 
hur hunden är som individ . I min tidigare krönika påstod jag att 
det är en stor skillnad på att veta och att förstå . När munkorgs-
arbetet nu ska diskuteras får detta ännu mer vikt . Nu ska vi 
nämligen gå ännu djupare in i hundens hjärna än vad vi annars 
behöver göra när hunden jobbar i eller utvecklar sin bytesdrift 
och kamplust .
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beteenden? När hunden biter, vad vill du att den ska känna 
då? Vill du den ska känna sig kraftfull och självsäker eller 
känna oro och nervositet?

Återigen, när något blivit betingat blir det reflexmässigt. 
Det betyder att hunden gör eller känner något utan att 
egentligen kunna styra det själv. Ansvaret landar hos dig 
som hundför are.

Munkorgstillvänjning
Med ovan i baktanke har vi egentligen inga val när det kom-
mer till munkorgen. Vi måste kontrollera hur och vad hun-
den associerar till den. Betingningen är för viktig att lämna 
åt slumpen. Om hunden inte ännu tränats i munkorg gör 
man klokt att först få hunden att tycka om att ha munkorg-
en på sig. Vissa hundar accepterar att få en munkorg på sig 
utan problem. Andra kommer ha tydliga åsikter kring att få 
något över huvudet. Oavsett hundens uppfattning så träna 
och tillvänj den till att självmant stoppa in huvudet i mun-
korgen. Lägg mat i munkorgen som den får äta. Ta på den 
och låt hunden sitta med den i fem sekunder, av med den 
och ge hundens ranson mat som vanligt. Gör allt du kom-
mer på för att få hunden att inte tycka illa om att ha mun-
korgen på sig. Du är klar med tillvänjningen när du kan 
rasta hunden utan att den tar notis av att ha den på sig. Kan 
tyckas omständligt men vi vill inte att hunden ska tänka på 
ett obehag när den riktiga betingningen börjar.

Att slåss med bakbundna händer
Innan vi går ner på djupet ska vi försöka förstå vad vi vill att 
hunden ska utföra.

Om skyddsträningen byggts fram i steg där hunden blivit 
utvecklad i sin bytesdrift och kamplust kommer vi till en 
punkt när vi vill att saker ska bli lite mer på riktigt.

Vi ger erfarenheter genom exempelvis bett i doldärm i 
stökig miljö och visar hur hunden kan övervinna en stark 
motståndare. Vi lär hunden att slåss med käft och tänder.

Vad vi vill att hunden ska göra i munkorg är att slåss 
med bakbundna händer, utan käft och tänder. Detta är 
en enorm skillnad och kan för många hundar bli svårt att 
acceptera eller ta in. En helt ny värld öppnar sig för hun-
den och den kan inte längre förlita sig på sitt bett eller på 
att få sluthandling i form av bettvinst till exempel. Den 
fråntas möjligheten att dominera så som den blivit lärd. 
Vi måste därför visa hunden att det finns fler sätt att kon-
trollera och styra en situation. Har hunden den genetiska 
förutsättningen för detta kommer den att växa sig mycket 
stark av den resa som nu påbörjas. Fram med dunderho-
nungen!

Tryck bort hotet!
När vi nu plockat bort hundens naturliga sätt att slåss mås-
te vi ge den en väldigt god anledning till att agera offensivt. 
Detta går inledningsvis och något förenklat genom hun-
dens försvarslust.

Försvarslusten är en typ av aggres sion som springer ur 
hundens oro eller rädsla att själv komma till skada. Vi mås-
te alltså försätta hunden i detta känsloläge när den bär korg 
på ett avvägt och genomtänkt sätt.

Ett förenklat exempel på en övning är att hunden sitter 
i utgångsställning med munkorg på. Gärna på en plats den 
inte varit på tidigare. På ett avstånd av 25–30 meter bort 
rör sig en figurant med ett långsamt kroppsspråk vilket 
kommer få hunden fatta misstanke.

När figuranten rört sig lite närmare tar figuranten ögon-
kontakt med hunden och viker inte undan blicken. Om 
hunden inte upplevt att situationen varit hotfull under öv-
ningens början, kommer den instinktivt att göra det nu, då 
en konfrontation mellan hundar börjar med en utmaning 
genom ögonkontakt.

Figurantens viktigaste uppgift är här att läsa hunden och 
vara mycket vaksam på alla signaler hunden ger. Minsta lil-
la antydan att hunden vill göra sig stor genom exempelvis 
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ragg resning, dovt morrande eller att flytta fram sin kropps-
vikt på framtassarna utan att resa sig, måste besvaras di-
rekt.

Svaret vi vill ge hunden är att den kan trycka bort något 
den upplever hotfullt genom att visa att den vill kontrollera 
hotet.

När liknande övning upprepas kommer man märka att 
hundens reaktion kommer tidigare och tidigare när den 
börjat förstå vad som händer. Nu kan vi sakta men säkert 
flytta fram gränsen och önska en tydligare och tydligare re-
aktion i hunden.

Till sist kommer hunden att göra ett utfall mot figuran-
ten och den aktiva delen i hundens försvarslust är ett fak-
tum.

Viktigt att tillägga är att figuranten inte hetsar hunden 
eller viftar med attiraljer. Vi vill från starten visa hunden 
den bild som den kommer att komma i kontakt med längre 
fram.

Vi är ibland inte tillräckligt tålmodiga för att vänta ut 
hundens aktiva handling vilket är ett misstag. Om vi för-
sätter hunden i en känsla som inte bara innebär festlighe-
ter måste vi låta hunden få tid på sig och själv välja att kliva 
fram.

Kontrollerad aggression
Aggressions-”funktionen” i hunden har, enligt mig, fått ett 
dåligt rykte eftersom man inte riktigt förstått innebörden 
av det eller kraften som finns att hämta ur denna känsla.

Många förknippar aggressioner med att hunden är arg. 
Detta stämmer till viss del men för att vi ska hämta kraften 
som finns i aggressionerna måste den också vara funktio-
nell. Den måste riktas och kontrolleras. Aggres sion kom-
mer från latinet och betyder egentligen angrepp eller angri-
pa. Aggression är alltså ett resultat av en känsla som gör att 
hunden tar sig framåt mot hotet.

Konsekvensen av tidigare beskriven övning är att vi be-
tingar munkorg en till ett känsloläge. Korgen åker på, öv-
ningen börjar, hunden trycker bort, hotet försvinner, mun-
korgen tas av och övningen är slut. Hunden står kvar som 
vinnare!

När hunden självmant och aktivt gör utfall mot figuran-
ten som kommer närmare än två meter är det dags att vi 
kontrollerar när hunden får agera. Kontrollerna vi bygger 
in kan se olika ut beroende på individ. Oavsett individ är 
det viktigt att hundföraren aldrig blir otydlig eller orättvis 
i sin hantering av hunden. Tänk på att hunden helt plötsligt 
ska gå från att bestämma själv till att låta någon annan göra 
det.

Kriteriet bör nu skifta till att hunden ska sitta vid vår si-
da, tyst och koncentrerat. Kunna se när figuranten sakta 
tar sig in mot hunden och hamnar på ett avstånd runt tre 
meter från ekipaget. Hunden kommer nu, om träningen 
landat rätt, sitta i full anspänning. Istället för att hunden 
väljer när det är läge att agera tar figuranten nu ett snabbt 
steg mot hunden. Hunden kommer nu att agera och för-
hoppningsvis göra ett kraftfullt angrepp mot figuranten. 
Hur länge figuranten står framför hunden och utmanar och 
från vilket avstånd figuranten tar sitt steg mot hunden mås-
te avvägas från hund till hund.

Vi har nu börjat lära hunden att det finns signaler som 
triggar hundens aktiva aggression.

Vilka signaler vi bygger in hädanefter är personligt tycke 
och smak. En funktionell sådan är att ta tag i hundens hals-

Simon Mainwaring tränar överfall i munkorg
med hunden Ulvgaist Dumle.

Magnus Söderberg med Kaxe.
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band samtidigt som figuranten tar sitt steg mot hunden till 
exempel. En annan är att faktiskt ge ett kommando för an-
greppet.

Om hunden tidigare agerat i sin försvarslust och faktiskt 
blivit arg kommer känsloläget övertid att bli mer kampbe-
tonat. Detta är precis vad vi vill eftersom det inte finns nå-
gon långsiktig nytta med att ha en hund som konstant är 
arg. Det tar massor av energi och gör hunden väldigt svår 
att kontrollera. Vi vill att hunden ska landa i sin sociala 
kamplust.

Denna del av hundens mentalitet är tacksam för oss att 
träna i.

När hunden hamnar här är den trygg i sin känsla och vi 
har hämtat kraften, självsäkerheten och det funktionellt of-
fensiva som behövs.

En del hundar landar i sin sociala kamp redan efter ett par 
inledande korgövningar, andra måste vi hjälpa dit genom att 
till exempel väga figurantens grad av konfrontation.

När vi känner oss trygga med att hunden förknippar 
munkorgen med rätt känsla kan vi precis som när hunden 

lärt sig bita flytta ut munkorgsträningen till den miljö vi 
vill. Samma universella lag gäller fortfarande, det ska göras 
gradvis.

Allt kan verka glasklart sen är det inte det
Jag vill här i slutet tillägga att det inte finns några helt fär-
diga träningsupplägg för någon del i skyddsträningen. Vad 
som däremot är helt säkert är att vi måste låta hunden i 
munkorg växa in i sina mer allvarliga känslor och låta den-
na typ av träning ta tid om vi vill ha ett bestående och kraft-
fullt agerande i munkorg.

Planen och målbilden för träningen i munkorg måste va-
ra glasklar och välplanerad.

Så fort man märker att hunden inte riktigt svarar som 
vi vill måste planen revideras. Eftersom hundar inte är en 
programmerbar hårdvara är utvecklingen av hunden nå-
got som hela tiden måste vara under granskning av dig som 
hundförare och figurant.

l Text: Martin Sjölin
l Foto: arkivbilder

Transport av figurant Ann Gerdhem av Magnus och Kaxe.

Missa inte tidningen!Missa inte tidningen!
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Först lite bakgrund:
Natten till måndagen den 16 mars 
2020 föddes schäfervalparna i Hasse-
man’s A4-kull. Det blev fem till antalet 
varav fyra hanar och en tik.

Sju veckor senare, lördag 2 maj, kom 
valpköparna hit för att välja ut sina 
valpar. Som brukligt var det avtalat 
om veterinärbesiktning i anslutning 
till detta (veterinären fick dock akut 
förhinder och inställde sig därför först 
under måndag förmiddag).

Under torsdag eftermiddag den 7 
maj kom vår vän Leif Andersson hit 
på eftermiddagen för att videofilma 
valparna som skulle levereras under 
söndagen 10 maj, alltså ett par dagar 
senare.

Tidigt på fredag morgon kl. 04.00 
den 8 maj, alltså bara några få timmar 
efter Leifs videobesök, blev jag väckt 
av Lisa som SKREK att valpen Arko 
var försvunnen!

– Äsch, skämtar du, sa jag. Du kan-
ske glömde att ta in alla i går kväll?

– Du är tamejfan inte klok, sa Lisa. 
Tror du inte jag kan räkna till fem!

Hmmm, tänket jag, för Lisas höga 

temperament föranledde ibland att 
hon missade småsaker, dock aldrig nå-
got med hundarnas skötsel.

– Okey, sa jag, vi kanske ska ge oss ut 
och kolla då.

– Jodå, sa Lisa, så här var det … och 
jag är 100% säker.

– Lugn Lisa, lugn! Förklara nu bara 
exakt hur du tog in dem igår kväll. Vil-
ken ordningsföljd, hur bar du dem och 
vilken väg ni tog.

I detta skede började nog Lisa tvivla 
på sitt eget förstånd, men sa:

– Först tog jag Arko och Atle för de 
var vid plaskdammen, sen Arex och 
Axah som var kvar i ute-hagen och då 
följde Abbe med frivilligt in.

– Och du är säker på att ingen smet 
ut sedan? försökte jag. Lisa himlade 
med ögonen och såg uppgiven ut.

– Så du inbillar dig att Arko skulle 
ha smitit ut igen? Jag stängde och reg-
lade innerdörren, så glöm det!

– Nä, men ändå. Kanske en rovfågel 
har tagit honom? försökte jag.

Lisa såg skakad ut och ringde in vän-
nen Kathrin från Eskilstuna för att 
delta i sökandet med sin tik Yrra. Till-

sammans letade vi genom närområdet 
under ett par timmar, men NEJ, ingen 
Arko!!!

Jag tror det var Kathrin som fram-
förde en annan tänkbar slutsats:

– Han kanske har blivit stulen av 
den där smale ”enarmade” typen. Han 
med ansiktstatueringarna. Han som 
påstod sig vara väktare?

– Ja just det, han ville ju ha Arko, sa 
Lisa.

– Aha, ja jäklar, sa jag. Du menar den 
där konstiga långa killen som blåste 
in med en M-klassad BMW och sen 
(enligt. uppgift) gick runt och kollade 
överallt runt hela stallbyggnaden?

(Notering: på grund av coronapan-
demin, hade jag och Lisa bara sett ho-
nom via kontorets och kökets fönster 
när han anlände till valpkollen under 
lördagen.)

– Vad i helskotta var detta? Stöld av 
en liten valp? Men så var det faktiskt!!!

Sen rullade det igång …, det som för 
oss skulle mynna ut i sjuttiosex (76) 
stycken sidor med dokumentation 
om, STÖLDEN AV VALPEN ARKO!

Jag är övertygad om att det inte 

REPORTAGE

Historien om

”Den enarmade 
banditen”
eller

Den tjuvade 
valpen som blev 
polishund
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finns någon, speciellt inte poliser som 
har småbrott som yrke, som är intres-
serade av att ta del av den uppsjö av 
dokument som kom oss till del, eller 
cirkulerade runt på polisstationerna i 
Stockholm, Katrineholm, Jönköping, 
Nässjö, samt av någon anledning Vet-
landa?

Självklart inte heller av dokumen-
ten från tingsrättsförhandlingarna i 
Nyköping dit den ”enarmade” med si-
na tidigare 27 avsnitt i belastningsre-
gistret, för bl.a. stölder och häleri, blev 
kallad tillsammans med sin mor (som 
visade sig vara ännu mer brottsbelas-
tad).

De vittnade förstås falskt om att vi 
sålt valpen Arko kontant och svart. 
Med sig hade de också ett hemma-
snickrat köpeavtal med Lisas mycket 
dåligt förfalskade underskrift.

På plats i tingsrätten fanns vårt om-
bud Leif Andersson (som i sitt yrke 
är journalist), samt polisbefälet Pe-
ter från hundenheten i Stockholm. 
Samma Peter som tillsammans med 
”Ljungan” hämtat Arko i källaren hos 
den ”enarmades” tillfälliga bostad ut-
anför Stockholm. Åklagaren gick för-
stås på vår linje.

Lite kuriosa i sammanhanget var att 
de båda misstänkta anmälde Lisa för 
kontraktsbrott, samt …ta-ta-ta-ta …, 
även polisanmälde polisen för stöld av 
Arko. De menade att beslaget av Arko 
måste hävas så de fick tillbaka ”sin” 
valp. Som bevis på sin äganderätt upp-
visade de, inte bara ett falsk köpeavtal, 
utan också en registreringsanmälan 
från Jordbruksverken på en hund som 
hette ”Bosse” – dock utan chip!

Vem som helst kan uppenbart re-
gistrera vad som helst i hundväg på 
Jordbruksverken utan vidare kontroll.

Men varför krävde inte Jordbruks-
verken in Arkos chipmärkning då?

Jo, chippet hade de misstänkta för-
sökt skära loss i nacken, men inte 
lyckats hitta.

Myndigheters kvarnar mal lång-
samt. Parets anmälan mot Lisa och 
polisen gjorde att tillgången till vår 
valp Arko blev fördröjd i ytterligare en 
månad innan beslaget hävdes.

Snacka om lycka när tingsrätten den 
11 augusti 2020 meddelade sitt slut-
liga beslut om Laga Kraft vunnit av-
görande. Vi fick nu åter fri tillgång till 
vår egen valp.

Kort efter såldes valpen Arko till 

Stockholmspolisen och hans nuvaran-
de förare Nicklas fick hämta honom 
hos oss.

Onsdagen 15 september 2021 god-
kändes Arko vid Stockholmspolisens 
L-test tillsammans med sin förare 
Nicklas. Det blev ett strålande resultat 
inför utbildningen mot tjänst som po-
lishund.

Som i Fablernas värld blev det till 
sist ett lyckligt slut för den ”tjuvade” 
valpen Hasseman’s Arko.

TACK, enormt mycket tack till Hund-
enheten Stockholm och tack till alla 
våra goda vänner som ställde upp med 
stort engagemang för oss och Arko.

Det känns lite fel att lämna detta 
ärende med floskeln ”Ingen nämnd 

ingen glömd”, så därför avslutar vi 
med:

Vänner med stort hjärta för hun-
dar ..., från oss alla till er alla …, Peter, 
Leif, Emilie, Ljungan, Joan, Jakob, An-
na, Kathrin, Marie, Monica, Hoa-Hoa, 
Polispatrullerna i Sörmland, åklaga-
ren, släkten, samt förstås alla dessa 
trevliga, men ibland lite oförstående, 
handläggare som förhörde oss under 
trevliga former … TACK!

Sköldinge 2021-09-19
l Text: Lisa Persson och

Hasse Lundgren
HasseMan’s Schäferkennel
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Tidningen Polishunden kommer ut 
vid helt fel tillfälle den här gången för 
jag har inte så mycket att skriva om. 
Jag skulle kunna skriva och berätta 
om hur det var att jobba hela somma-
ren när termometern stod på typ 30 
grader var och varannan dag, men det 
förstår ni ju själva. Som svart hund 
blir det lite extra varmt och uthållig-
heten var väl inte på topp men det blev 
ett och annat bad på arbetstid.

Jag skulle ju kunna skriva om min se-
mester som började exakt samma dag 
som någon tryckte på knappen som 
släckte solen och tog bort värmen och 
lät en och annan regnskur komma och 
irritera Matte. Fast hur kul é det att 
läsa om när jag går i skogen och Matte 
kommer på att det är andra dagen på 
björnjakten? Jag hittade en blodpöl i 
skogen och spårade glatt därifrån tills 
Matte surade (fegade) ur då hon fatta-
de att det var spår efter en fälld björn 
och att jag högst sannolikt dessutom 
bakspårade.

Eller att jag hittade en snubbe som 
valt att bo i skogen ett par månader för 
att komma ifrån hetsen med mobiler, 
datorer och sånt ute i samhället. Men 
han hade byggt ett fint läger mitt ute i 
spenaten och va lycklig då han kunde 
sitta och räkna fjärilar på dagarna och 
låta dagen komma och gå som den gör.

Eller om alla mina bad där jag som 
en superhund hoppar från bryggan 
och hämta min favvobadleksak.

Jag skulle kunna skriva om hur det ef-
ter tre veckors ledighet började krypa i 
kroppen på både mig och Matte och en 
viss avund infann sig då vi fick bilder 
och rapporter från fina jobb och be-
slag som gjordes av ekipagen som var i 
tjänst. Dom ekipagen som haft semes-
ter när solen sken och termometern 
stod på typ 30 grader varje dag.

Jag skulle kunna skriva och berätta 
om att jag i slutet av semestern, just 
när man börjar ladda för att komma 
supertaggad till jobbet, lyckas bli sjuk. 
Sjuk och inlagt på djursjukhus där 
man konstaterade att jag har en in-

flammation i magsäck och tarmar som 
jag får behandling för nu och mår jät-
tebra!

Jag mådde inte så bra då utan var 
riktigt klen och lite liten, men nu är jag 
pigg och enerverande för Matte som 
vanligt. Fast det dröjer lite innan jag är 
i toppform igen. Det har rasat bort någ-
ra kilon (vilket Matte é  avis på mig för) 
dels på grund av medicinen och dels på 
grund av att jag varit risig och inte ätit 
som jag ska. Men vem vill läsa om det?

Hade tidningen kommit ut lite sena-
re hade jag däremot kunnat berätta 
hur det är att sadla om inriktning som 

hund och hur det är att vara på kurs 
för det är just vad vi ska göra. Matte 
och jag (mest Matte) har fått för sig 
att hon behöver nya mål och vi har fått 
tjänst som BPU-hund ekipage! Jag ska 
alltså bli en brottsplatsundersökande 
hund istället för, som nu, narkotika/
vapen/sedelsökande hund! Jag vet 
inte riktigt vad det innebär för min 
del men i nästa nummer av tidningen 
kommer jag berätta hur det går. Kan-
ske det helt enkelt finns något intres-
sant att skriva om i nästa nummer!

l Text: Prinsen
l Foto: Petra

Mot nya mål!
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Planering och förberedelser
I ett tidigt skede samlade jag på mig 
engagerade drivna kollegor, civilan-
ställda och bruksfolk. För ett sådant 
här event löses inte själv. Personer 
med lösningsfokusering, som är seri-
ösa, glada och brinner för hundverk-
samhet. Positiv energi föder positiv 
energi. Ju närmare vi kom SM och 
framför allt under tävlingsdagarna vi-
sades denna energi. När någon i vårt 
crew stötte på patrull var det minst två 
som räckte upp handen och ville hjäl-
pa till. En fröjd att hålla i ett sådant 
här event med sådana positiva krafter.

Och många olika saker skulle lösas, 
boendebokningar, söklegor, bajama-
jor, P4-intervjuer, deltagarantal till 
bankett, tillståndsprövningar, ljudan-
läggningar m.m. Otroligt många bollar 
i luften samtidigt och väldigt många 
telefonsamtal, men så kul.

Så många år som jag själv har åkt på Vinter- och Sommar-SM 
och fått fina uppstyrda tävlingar serverade på silverfat . Nu var 
det dags att ge tillbaka och ge fina Göteborgsminnen till 2021-
års tävlande ekipage .

Sommar SM 2021

Göteborg
2–5 september

Mats Bergström tf bitr regionpolischef, höll invigningstal på Gustav Adolfs torg.

REPORTAGE

16  4-2021  |  Polishunden



Nu drar det igång
På torsdagen klockan 14.00 tryckte vi 
på startknappen. Då samlades alla täv-
lande och domare för lottning av start-
plats och för otroligt fina goddiebags, 
från sponsorer. Intresset att sponsra 
SM:et har varit stort, vilket vi är oer-
hört tacksamma för.

Strax därefter åkte vi alla till Slotts-
skogen för första tävlingsmomentet – 
platsliggning. Där hade Camilla Jöns-
son och Cecilia Saur gjort ett hästjobb 
med att få godkända tillstånd, dialog 
till Slottsskogens djurvårdade (då 
skott skulle avlossas), avspärrningar 
och landning för helikoptern. Oerhört 

professionellt och med mycket publik.
Platsliggningen flöt på bra. Det gick 

bättre för vissa än andra rent poäng-
mässigt, men inga hundslagsmål eller 
andra actionfyllda situationer, vilket 
kändes bra för alla inblandade.

Efter avklarad platsliggning skulle 
tiden och logistiken sättas på prov. Ett 

Invigningsmarschen längs Avenyn. 
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trettiotal polisbilar med förare från 
olika delar från Sverige skulle nu ta sig 
till Götaplatsen under rusningstrafik 
till starten av invigningsmarschen un-
der tidspress. Det var på det berömda 
håret att alla hann rätta in sig i ledet 
under tiden Göta Lejon ungdomsor-
kester börjat spela. Med rytteriet, täv-
lingsekipage, domare, försvaret och 
mc-poliser skred vi ner för Avenyn. En 
häftig och maffig upplevelse.

På Gustav Adolfs torg väntade Mats 
Bergström tf bitr regionpolischef, som 
höll invigningstalet. Och härmed var 
Polishund SM 2021 i Göteborg invigt.

En god italienskt buffé avnjöts på 
kvällen på Kamratafton på Lisebergs 
camping, där merparten av alla bodde. 
Vi hade rott iland första tävlingsdagen!

Andra dagen
På fredagen tävlade spårhundsgrup-
pen i lydnad och halva skyddshunds-
gruppen gjorde saksök och lydnad.

Vill ge en extra eloge till Monica 
Madsen som var tävlingsledare i sak-
söket och Hanna Högström i lydna-
den, vilket härligt engagemang.

Den andra halvan av skyddsgruppen 
hade räddningssök och spår på freda-
gen. Vilka tävlingsledare det var även 
här! Pernilla Nilsson, som veckorna 
innan insjuknat i corona, led nog mer 
av stress och ångest över att inte ha 
kunnat övningslägga spår, än av själva 
sjukdomen. Men så bra det blev Per-
nilla, med en järnhand och med stor 
erfarenhet styrde du upp spårläggarna.

Och så den civila bruksintresserade 
Ing-Marie Svärd som med sin oerhör-
da precision och erfarenhet gjorde en 
väldigt fin sökbana. Tack!

Kungälvs brukshundsklubb blev 
tillfrågade om de kunde hjälpa oss 
med spårhundsgruppens spår – själv-
klart ville de det. Och vilken hjälp, alla 
spårläggarna hade tävlat ett otal gång-
er i civila SM och även vunnit flera 
gånger. Så jag som tävlingsledare kun-
de lugnt luta mig tillbaka då det var 
proffs man hade att göra med.

Momenten bland de tävlande rullade 
på, och trots nollor på vissa moment, 
togs det ändå med en klack spark. De 
tävlande pushade och hjälpte varan-
dra att värma upp inför moment. Det 
är kamratskap och kåranda när den är 
som bäst. En klapp på ryggen när det 
gått mindre bra och en high five vid hö-
ga valörer. Ja, och då kommer man ju 
otal att tänka på Harry Nilsson. Vilken 
hjälte! Driven, kul och spontan. Applå-
der, applåder till dig.

En annan som haft lite småpanik 
över sin tilldelade arbetsuppgift var 
Josefin Loftén. Sekretariatdrottning-
en visar det sig. Jag visste redan från 
början att det skulle gå bra, du tar all-
tid dig an uppgifter till 110% och är 
klipsk. Så poängräkning och data sy-
stem löste du med bravur.

Nu är vi framme vid banketten. Väl-
smakande mat, skön stämning och goa 
garv. Vi fick äran att lyssna på en icke 
repeterad version av Kolmårdstrol-
len; Annika Modeen och Niklas Gri-
penblad, vilket framträdande! Sen tog 

Göran Johansson och hans rockband 
över med lite mer välrepeterade låtar. 
Tack för ett gött gung. Vi var några få 
som vann banketten, det är jag stolt 
över då jag inte tävlade detta året.

Tredje dagen
Sista tävlingsdagen kom vi då fram till. 
Spårhundsgruppen tävlade i omvänd 
startordning i saksöket och skydds-
gruppen påbörjade skyddet.

Skyddet är alltid spännande och 
fartfyllt. Ulf Sundler, tävlingsledare, 
styrde det med trygg hand.
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Tack skyddsfiguranterna Robert 
Lindström, Stefan Ståhlstrand och Jo-
han Almeus. Ni har så stor erfarenhet 
och vet hur man tar hund, så skade-
risken minimeras. En trygghet och en 
fröjd att se på.

Mycket publik och sponsorer var på 
plats.

Spänningen var stor när de sista 
hundarna skulle ut i skyddet, allt kan 
ju hända, positioner kan flyttas.

Men nu är det avgjort.

Vinnarna för spårhundsgruppen 2021
1 Minette Nilsson Region Syd
2 Petter Fransson Region Väst
3 Robin Kankare Region Väst

Vinnarna för skyddshundsgruppen 2021
1 Elin Bålefalk Region Väst
2 Jonny Pettersson Region Väst
3 Niklas Gripenblad Region Öst

Grattis till Er alla, välförtjänt och gott 
jobbat!

TACK!
Ett extra tack till Svenska Brukshund-
klubbens Göteborgsavdelning i Kalle-
bäck utan er hade detta inte blivit så 
bra som det blev.

Tack till Försvarsmakten, ni hjälpte 
oss med spårläggning.

Tack till Lasse Ljunggren som så en-
gagerat fotograferade under hela SM.

Tack till alla domare som ställde 

upp och dömde vid de olika tävlings-
momenten.

Tack även till Polisens Hundförar-
förbund, att jag fick förtroendet att 
hålla i SM-tävlingarna. Det var spän-
nande och väldigt lärorikt.

l Text: Hannah Bergelin
l Foto: Lars Ljunggren och Magnus Söderberg

Nästa år hoppas jag att vi syns igen, 
någonstans i Sverige för ett nytt SM.

Och ni som aldrig tävlat, tveka inte, 
minnen för livet skapas.
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Skyddshundsgruppen

Plac. Nr Namn Förening Hund Lydnad Spår Räddn.
sök Skydd Plats-

und Totalt

1 12 Elin Bålefalk Region Väst Daneskölds Queen "Lymla" 250,75 300,00 264,00 348,00 118,00 1280,75

2 15 Jonny Pettersson Region Väst Blacknecks C’Kaos "Nicke" 223,75 252,00 227,25 288,75 181,00 1172,75

3 13 Niklas Gripenblad Region Öst Segervittringens Dundee "Draken" 223,75 201,00 265,50 328,25 104,75 1123,25

4 11 Patrick Lagerstedt Region Väst Lucca von Den Monweiser 174,25 297,00 186,25 237,25 165,00 1059,75

5 1 Andrea Hardie Region Väst Tomeryds Kess 176,75 264,00 260,00 254,00 102,00 1056,75

6 3 Anna Rydén Region Väst Krokasmedens Vilda 198,00 235,50 249,50 274,25 79,50 1036,75

7 10 Åsa Sehlstedt Region Stockholm Försvarsmaktens Keegan 219,25 228,00 164,00 268,50 142,50 1022,25

8 6 Ylva Lindström Region Stockholm Polarmarkens Qirov 240,25 261,75 165,50 252,50 91,00 1011,00

9 14 Johan Jungmark Region Väst Van Het Dreiland Mymy "Mimmi" 207,00 240,00 199,00 250,75 97,50 994,25

10 17 Annika Modeen Region Bergslagen Krokasmedens Y-Rex 127,25 228,00 223,75 229,00 73,00 881,00

11 9 Martin Schröder Region Väst Blacknecks B’Zlatan "Dexter" 209,75 297,75 253,25 0 116,50 877,25

12 2 Andrea Del Treppo Region Syd Försvarsmaktens Morris 167,75 270,00 169,75 240,00 0 847,50

13 7 Johan Hansson Region Väst Kustmarkens Robson 190,00 0 236,25 269,50 0 695,75

14 5 Tobias Gustafsson Region Öst Andreelunds Ernzt 196,25 138,00 147,00 101,25 73,00 655,50

15 4 Pontus Lönn Region Syd Macho av Centaurus 230,00 0 128,50 273,00 0 631,50

16 16 Annie Edström Region Mitt Noosa de sol Casa 129,50 275,25 213,50 0 0 618,25

17 8 Madeleine Kihlagård Region Väst Norra Bergs Baron 143,75 0 126,00 234,00 90,25 594,00

Spårhundsgruppen

Plac. Nr Namn Förening Hund Lydnad Spår Saksök Totalt

1 2 Minette Nilsson Regions Syd X-stream´s Acke 253,50 235,00 116,00 604,50

2 6 Petter Fransson Region Väst Herman Von Den Sennequellen 159,00 295,00 116,00 570,00

3 5 Robin Kankare Region Väst Divahedens Sid 168,00 246,25 82,50 496,75

4 4 Åsa Eriksson Hemphälä Region Nord Mr Modig av Martes Foina 80,25 340,00 70,00 490,25

5 1 Jörgen Odh Region Mitt Försvarsmaktens Lennie 215,50 201,25 55,00 471,75

6 3 Sandra Groth Regions Syd Heimdals Paris "Maxi" 83,25 230,00 0 313,25

Resultat från årets Sommar-SM

Vinnarna Spårhundsgruppen.Vinnarna Skyddshundsgruppen.
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Sommar SM eller SM för patrullhun-
dar kärt barn har många namn. Efter 
två års väntan kunde vi äntligen ses 
igen för att kora årets vinnare av SM 
för patrullhundar och spårhundar. 
Antalet som kom till start var varken 
färre eller fler än vad vi har varit de 
senaste tio mästerskapen vilket ändå 
tyder på ett konstant intresse. Gläd-
jande var att spårhundsklassen kunde 
avgöras för första gången sedan 2017 
med sex deltagare.

Att få vara med på SM är fantastiskt 
roligt vare sig man är tävlande eller 
som funktionär. Detta är ett av få till-
fällen som vi hundförare har möjlig-
het att träffas och umgås under lite 
mer avslappnade former, kanske in-
te alla tävlande håller med om detta. 
Under de dagar som SM:et pågår hin-
ner man träffa många kollegor både 
aktiva och de som har gått i pension. 

Det blir många glada återseende och 
lite småsnack om både det ena och det 
andra.

Är SM-tävlingarna något som vi ska 
vara rädda om och bevara? För många 
betyder möjligheten att få komma iväg 
och träffa kollegor från andra delar av 
landet mycket. Jag tror att som med 
så mycket annat så kommer vi inte att 
förstå förrän efteråt vad dessa tävling-
ar betyder om vi skulle lägga ner verk-
samheten. Föreningen, och det är ing-
et annat än alla medlemmarna, är de 
som driver detta. Arbetsgivaren ger ju 
sitt samtycke till att vi får genomföra 
det med hjälp av de dagar som vi har 
avtalat för tävlingsverksamhet men 
där stannar deras engagemang.

I tider som dessa när vi ska bli så en-
gagerad och effektiva som möjligt 
räknas varje timme för att täcka ar-

betsscheman. Kraven från politiker 
att visa resultat har ökat då den krimi-
nalpolitiska frågan har kommit upp på 
agendan. Om vi bara blir effektiva och 
jobbar så fokuserat som möjligt tror 
jag att brinntiden på varje hundföra-
re kommer att bli kortare och kortare. 
Tid för återhämtning och möjlighet 
att träffa kollegor utan att det ständigt 
inkommer nya larm måste finnas. När 
jag talar med hundförare ute i landet, 
berättar dessa att det är sällan de ens 
har fredade hundträningar längre ut-
an man blir ständigt avbruten för att 
åka på larm.

När man befinner sig mitt uppe i 
SM-tävlingarna inser man efter ett tag 
hur alla som är på plats faktiskt inte 
stressar utan stannar upp och tar sig 
tid för att samtala och reflektera till-
sammans med andra kollegor. Även 
om det för vissa har varit ett tungt 

REPORTAGE

Ett mästerskap vi
inte vill vara utan
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arbete och driva runt hela logistiken 
kring tävlingarna så finns glädjen 
närvarande. Tävlingarna är också ett 
sätt för nya hundförare att komma ut 
och träffa kollegor från andra delar av 
landet och utbyta erfarenheter. Jag 
tror och hoppas verkligen att fler får 
uppleva möjligheten till deltagande i 
framtida SM-tävlingar.

Hur som så visade Göteborg sig från 
sin bästa sida då vi kom ner på torsda-
gen, strålande sol och rena sommar-
temperaturer mötte oss. Samling på 
Brukshundsklubbens Göteborgsav-
delning en plats perfekt för hundtäv-
lingar trots att det ligger väldigt nära 
stadens centrum. Det som inte var 
anpassat var parkeringarna, normalt 
på en hundtävling kommer de närmst 
intresserade vilket inte ställer några 
större krav på parkeringar. Tävlings-
ledningen hade dock ordnat så att vi 
fick tillgång att bli av med bilarna på 
närliggande platser.

Lottning och information för de täv-
lande och transport till Slottsskogen 
för platsliggning. Att köra bil i Göte-
borg för den oinvigde är inte helt en-
kelt, men vi tog rygg på Magnus Sö-
derberg som än så länge hittar i staden 
trots alla ombyggnationer av vägarna 
i staden. Platsliggningen mötte stor 
uppmärksamhet bland allmänheten 
och massor med folk stannade upp 
för att titta på ett av våra tråkigaste 
moment under hela SM:et. Hundarna 
skötte sig och vi kunde efter avslutat 
moment packa in oss i bilarna för att 
köra in till city och genomföra invig-
ningsmarschen. Allt verkade vara väl 
planerat och vi hade gott om tid på oss 
att åka till Götaplatsen. Då hade ingen 
räknat med all trafik som Göteborg 
bjöd på – bilköer överallt. Till slut 
kom vi fram och marsch och invigning 
kunde genomföras.

Tävlingarna fortsatte på torsdagen 
med uppdelade moment beroende på 
vilken grupp de tävlande hade lottas 
till. Min uppgift var att tillsammans 
med Roberto Vescovi döma lydna-
den för skyddshundarna och vi var 
båda nöjda med vår insats då vi la ner 
domarspadarna efter sista hunden 
på lördagen. Vad de tävlande tyck-
te fick vi inte höra men om det hade 
varit helt tokigt så brukar det inte gå 
omärkt förbi. Vi fick dock se många 
väldigt väl genomarbetade ekipage vil-
ket gör arbetet lättare.

Hannah Bergelin, och två av funktionärerna (tillika flaggbärare vid invigningsmarschen),
checkar av läget med varandra.
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På söndagen gick finalerna för båda 
grupperna och spårhundsgruppen 
hade brottsplatsundersökning kvar. 
När de summerade totalpoängen stod 
Minette Nilsson med X-stream’s Acke 
som segrare, detta efter att nästintill 
behövt lämna återbud straxt innan 
tävlingens start. Skyddshundsgrup-
pen körde som vanligt skyddsarbetet 
i omvänd startordning. Vinnare blev 
Elin Bålefalk med Daneskölds Queen 
”Lymla” som försvarade titeln från 
SM:et i Vadstena. Vad säger man – två 
starter och två vinster – stort grattis!!

Av de 24 som kom till start var det 
flertalet som varit med tidigare men 
även de som genomförde sitt första 
SM. Vare sig det är första eller det ti-
onde SM:et man deltar i så har ni al-
la vunnit då man trots allt lägger ner 
lite extra tid på träningen med sin 
hund.

Förutom tävlingarna hade vi kam-
ratafton, årsmöte och bankett. På ban-
ketten underhölls vi av Göran Johans-
son och hans band som spelade och 
underhöll oss hela kvällen.

Ett stort arrangemang är till ända 
och när man ser tillbaka så blir man 
glad och nöjd. Bakom allt finns det en 
mängd personer som lagt ner många 
timmars arbete och många uppmärk-
sammades i samband med prisutdel-
ningen. En som ska ha ett extra stort 
tack är Hannah Bergelin, som inte en-
sam gjort jobbet men, som är den som 
varit sammanhållande och dragit ett 
tungt lass.

Nu hoppas vi att vi är igång igen med 
våra tävlingar och ser fram mot näs-
ta års mästerskap. Nordiska Mäster-
skapen planeras att hållas i Värnamo 
i slutet av maj månad, där de tre som 
kom på pallen i skyddshundsgruppen 
ska representera Sverige.

l Text: Johan Petersson
Ordförande för PHF

l Foto: Magnus Söderberg

Minette Nilsson med X-stream’s Acke, som segrade i spårhundsgruppen och Elin Bålefalk
med Daneskölds Queen ”Lymla” som stod som segrare även i år i skyddshundsgruppen.
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Sommar SM 2021 Foto: Lars Ljunggren & Magnus Söderberg
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Sommar SM 2021 Foto: Lars Ljunggren & Magnus Söderberg
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Juni och juli:

Digitala möten
Ett antal digitala möten har genomförts under juni månad, 
bland annat ett nationellt hundrådsmöte.

Utbildning
Utbildningen utbildare grund (instruktörskursen) har ge-
nomfört del 1 av sammanlagt 2 delar. Tio deltagare från oli-
ka delar av landet. Instruktörer har Glenn A, region Syd och 
Johan H, region Väst samt Björn Ö från region Syd varit.
Fortbildning besiktningsman har också genomförts med 
nio deltagare från olika delar av landet. Instruktörer var Jo-
han P och Magnus E från Nationella Polishundtjänsten.

FM-tester
En test med fem hundar från Försvarsmakten har genom-
förts i Karlsborg.

Pensionärsavtackning
Vi har genomfört en officiell pensionärsavtackning av Bo 
”Bola” Larsson. Avtackningen genomfördes på arbetsplat-
sen med endast närmaste medarbetare, med anledning 
av covid-19, samt personal från Försvarsmakten. Från och 
med 1 juli är han numera ”friherre”.

Rekrytering hundförare
Region Bergslagen har genomfört rekrytering av cirka 25 
poliser som drömmer om att bli polishundförare. De in-
kvarterades i vår förläggning efter att ha genomfört prak-
tiska övningar i Karlsborg med omnejd.
 
Ingen verksamhet under juli månad
 
Nya hundar i tjänst inrapporterade under juni
• Ullhedens Ivan, belgisk vallhund malinois, hane, förare 

Håkan L, region Stockholm, patrullhund.
• Försvarsmaktens Oi, tysk schäferhund, hane, förare Jör-

gen J, region Nord (Norrbotten), patrullhund.
• Blackneck’s C’Pelle ”Ceasar”, belgisk vallhund malinois, 

hane, förare Urban W, region Öst (Jönköping), patrull-
hund.

• Buzzkills Amina, belgisk vallhund malinois, tik, förare 
Hanna Ö H, region Bergslagen (Örebro) BPU-hund.

• Heratorpets Hoss, tysk schäferhund, hane, förare Mark A 
B, region Mitt (Uppsala), patrullhund.

• Försvarsmaktens Oley ”Ollie”, tysk schäferhund, hane, 
förare Tobias S, region Syd (Skåne), patrullhund.

• Aslan, holländsk herdehund, hane, förare Niklas H, regi-
on Mitt (Uppsala), patrullhund.

• Thorsvi Inverleven ”Chilli”, labrador retriever, hane, fö-
rare Roger M, region Nord (Norrbotten), BPU-hund.

• Divahedens Sid, tysk schäferhund, hane, förare Robin K, 
region Väst (Skaraborg), patrullhund.

• Börje, belgisk vallhund malinois, hane, förare Pär K, regi-
on Syd (Skåne), patrullhund.

• Wiking Chidob Thor, tysk schäferhund, hane, förare 
Joackim L, region Nord (Jämtland), patrullhund.

• Centaurus Odessa ”Luna”, belgisk vallhund malinois, tik, 
förare Erik Karlsson, region Öst (Östergötland), patrull-
hund.

• Försvarsmaktens Nyko, tysk schäferhund, hane, förare 
Ulf D, region Nord (Västerbotten) brand/spermasök-
hund.

INFORMATION

Här kommer en sammanfattning av vad som har hänt i Karlsborg under måna-
derna juni–september 2021 .
Text: Per Erik Karlsson (Pelle)

Information från

Nationella Polishundtjänsten N
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Sommar SM 2021. Foto: Magnus Söderberg
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Augusti och september:

FM-hund
Försvarsmakten har genomfört L-tester i Karlsborg med 
samverkan av personal från NPHT. Under tiden augusti–
september har det testats cirka 30 hundar varav ett antal av 
dessa är på prov ute i landet inom vår myndighet.

Övrig samverkan FM
Vi har medverkat vid en så kallad ”Flygarjakt” med gott och 
blandat resultat. Hundpatruller från Stockholm, Mitt och 
Väst deltog.

Utbildning
Andra delen av årets instruktörskurs har genomförts och av-
slutats. Tio instruktör är nu ”hungriga” på att komma hem 
och ta tag i verksamheten med stort engagemang. Ta nu hjälp 
av dessa instruktörer och se till att de blir ”varma i kläderna”.

Höstens grundkurs är igång med sammanlagt tolv deltag-
are, kursansvarig är Johanna K, region Väst. Instruktörer-
na är lite olika beroende på vilket innehåll de olika blocken 
har. Grundkursen avslutas framåt november månad.

Digitala möten
De digitala mötena är här för att stanna även om det snart 
lättar något med restriktionerna runt covid-19. Ett antal 
digitala möten har genomförts bland annat möte med alla 
hundsamordnare, nationella hundrådet.

Digitalt möte med Kompetensenheten, från NPHT deltar 
Jerker och Micke.

NOA
Vi har genomfört ett fysiskt möte i Karlsborg med NOA, Ut-
landssektionen, gällande Frontex-uppdrag.

Kriminalvården
Samverkan med Kriminalvården i samband med utbildning 
i Karlsborg.

Dressyr- och tjänstbarhetsprov
Vi har genomfört prov med en blivande BPU-hund. Efter-
som det var första gången den prövades så arrangerades 
detta prov av personal från NPHT.

Skyddsläger
PHF har genomfört ett träningsläger för sina medlemmar. 
Som vanligt ett mycket stort intresse för att deltaga på 
detta träningsläger. Sammanlagt 18 hundförare samt 3 in-
struktörer medverkade.

Nya hundar i tjänst
• Blackneck’s C’Ymer, belgisk vallhund malinois, hane, fö-

rare Sebastian W, region Stockholm, patrullhund.
• Kustmarkens Yeppe ”Otto”, labrador retriever, hane, fö-

rare Tomas P, region Öst, kriminalsökhund.
• Vom Peiner Burgmark Belize Blahnik ”Bella”, tysk schä-

ferhund, tik, förare Erik K, region Stockholm, patrull-
hund.

Sommar SM 2021. Foto: Magnus Söderberg
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Det första jag hörde på radion när jag påbörjade mitt pass 
var att en kollega var skjuten och ett par timmar senare 
nåddes jag av orden jag inte ville höra. Han hade avlidit.

Andreas Danman du kommer aldrig att glömmas och din 
insats är inte gjord förgäves.

Vi får inte ta vår frihet och mänskliga rättigheter för givet. 
Den är inte gratis och vi måste värna om den och skydda 
den. Polisen står enade och starka i detta uppdrag och kom-
mer aldrig att vika ner sig.

Sommaren har varit tung men den har även inneburit 
glädje. Vi lyckades genomföra vårt Sommar SM med Han-
nah Bergelin i spetsen. Jag vill härmed rikta ett enormt 
stort tack till de eldsjälar som jobbat med detta SM. Utan 
er hade det inte blivit av och som en av de tävlande vill jag 

bara säga att det flöt på otroligt bra. 
Mycket bra arrangerat.

Gällande tidningen så jobbar vi fortfa-
rande med att få in material, jag 
efterlyser ständigt nya artik-
lar och ser gärna att ni ute 
i landet skickar in mate-
rial till tidningen.

Ta nu hand om var-
andra och kämpa på 
framåt.

Patrick L.
redaktör Polishunden

REDAKTÖREN HAR ORDET

En sommar som vi
aldrig ska glömma!
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Styrelsemöte
Polishundförarförbundet

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

§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
Vi behöver fler skribenter till tid-
ningen. Redaktören skall försöka få 
kontakt med de som skriver fortlöp-
ande på Facebook för att se om de kan 
bli regionalt ansvariga. Johan Peters-
son tar kontakt med redaktören.

§6 Stipendier
Ingen ny ansökan inkommen i dags-
läget.

§7 Narkotika SM
Ingen arrangör till narkotika-SM 
2021.

Styrelsen kommer arrangera en 
narkotikatävling. Den kommer inte ha 

SM-status, utan vara en uttagnings-
tävling till Nordiska Mästerskapen 
2022. Förslag är att tävlingen genom-
förs en lördag i november i Karlsborg.

Mimmi Lindgren ordnar så det 
kommer med en inbjudan i nästa 
nummer av tidningen.

§8 Nordiska Mästerskapen
Nordiska Mästerskapen 2021 blev 
inställt p.g.a. rådande coronapandemi.

Arrangör för Nordiska Mästerska-
pen 2022 blir Värnamo brukshund-
klubb, region Öst.

NPHU skall ha nästa möte i höst.

§9 Sommar SM
Sommar-SM 2021 kommer vara i 
Göteborg den 2–5 september med re-
gion Väst som arrangör.

Det har inkommit en förfrågan om 
BPU-hundars deltagande på tävlingen.

§10 Profileringsartiklar
Inga nya inköp kommer ske under 
kom mande period.

§11 Övrigt
Skyddsläger: Magnus Söderberg, Jo-
han Petersson och Peter Matthijs kom-
mer att vara figuranter. Det är så stort 
intresse att vi måste ha en reservlista. 
Blir i Karlsborg den 9–11 augusti.

Årets polishund: Vi behöver få in-
formation i tidningen polishunden (nr 

3) om nominering av årets polishund.
Domarutbildning: Styrelsen kom-

mer erbjuda två platser till utbildning 
för blivande narkotikadomare i sam-
band med narkotikauttagningstäv-
lingen i november. Under våren kom-
mer styrelsen erbjuda fyra platser till 
domarutbildning för patrullhundar.

§12 Nästa möte
Göteborg den 3 september.

§13 Mötet avslutat

l Sekreterare
Merit (Mimmi) Lindgren

PROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
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Styrelsemöte
Polishundförarförbundet

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

§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 för 
tillfället god. Styrelsen kommer att se 
över budgeten för framtida läger/täv-
lingar.

§5 Hemsidan samt tidningen 
Polishunden
Vi behöver fler skribenter till tid-
ningen.

§6 Stipendier
Ingen ny ansökan inkommen i dags-
läget.

§7 Narkotika SM
Styrelsen kommer arrangera en nar-
kotikatävling. Den kommer inte ha 

SM-status, utan vara en uttagnings-
tävling till Nordiska Mästerskapen 
2022.

Förslag är att tävlingen genomförs 
den 26–27 november i Karlsborg.

Mimmi Lindgren ordnar så det 
kommer med en inbjudan i nästa 
nummer.

§8 Nordiska Mästerskapen
Nordiska Mästerskapen 2021 blev 
inställt p.g.a. rådande coronapandemi.

Arrangör för Nordiska Mästerska-
pen 2022 blir Värnamo brukshund-
klubb, region Öst.

NPHU skall ha nästa möte 12–14/11.

§9 Sommar SM
Det saknas fortfarande arrangör för 
SM 2022.

§10 Profileringsartiklar
Inga nya inköp kommer ske under 
kom mande period.

§11 Övrigt
Domarutbildning: Styrelsen kom-
mer erbjuda två platser till utbildning 
för blivande narkotikadomare i sam-
band med narkotikauttagningstäv-
lingen i november.

Under våren kommer styrelsen 

erbjuda fyra platser till domarutbild-
ning för patrullhundar.

Draghundslägret: Långberget är 
bokat 16–20 januari

§12 Nästa möte
Jönköping den 10-11 november.

§13 Mötet avslutat

l Sekreterare
Merit (Mimmi) Lindgren

PROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
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Årsmöte
Polishundförarförbundet
Göteborg – 3 september 2021

Närvarande: 17 delegater
§1 Ordförande förklarar årsmötet öppnat.

§2 Till årsmötesordförande valdes Johan Petersson.

§3 Till årsmötessekreterare valdes Mimmi Lindgren.

§4 Mötet godkände årsmötets behöriga utlysning.

§5 Årsmötet godkände dagordningen.

§6 Till att justera protokollet valdes Jan-Inge Borggren, 
region Syd och Jens Gustafsson, region Öst.

§7 Delegaterna läste igenom årsberättelsen och
 godkände denna.

§8 Föredragande Jens Gustafsson,
 revisionsberättelsen godkändes.

§9 Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet
 för den tiden revisionen omfattar.

§10 Den föreslagna budgeten godkändes.

§11 Medlemsavgiften blir oförändrad.

§12 Stadgeenliga val:
 A/ Ordf. 1 år Johan Petersson, region Öst
 B/ Sekr. 2 år Magnus Söderberg, region Väst
 C/ Ledamot 2 år Peter Lindberg, region Stockholm
 D/ Suppleant 2 år Elin Åström, region Nord
 E/ Revisorer 1 år Jens Gustafsson, region Öst
  Kent Jansson, region Öst
 F/ Rev.supp. 1 år Elin Bålefalk, region Väst
  Martin Schröder, region Väst
 G/ Valberedning: Andrea Hardie, region Väst
  (sammankallande)
  Lars-Åke Blom, region Väst
  Niklas Gripenblad, region Öst
 Repr. i NPHU 2 år Johan Petersson, region Öst
 (uts. av styrelsen) Magnus Söderberg, region Väst

§13 Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§14 Ordförande avslutade årsmötet.

 Johan Petersson Mimmi Lindgren
 Region Öst Region Öst

 Jan-Inge Borggren Jens Gustafsson
 Region Syd Region Öst

PROTOKOLL – ÅRSMÖTE
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Årsberättelse för
Polishundförarförbundet
2020 – 2021

Styrelse
Ordförande Johan Petersson region Öst
V. ordförande Johanna Christiansson region Väst
Kassör Magnus Söderberg region Väst
Sekreterare Mimmi Lindgren region Öst
Ledamot Peter Matthijs region Syd
Suppleant Elin Åström region Nord
Suppleant Lars Lindgren region Syd

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

Förbundet har haft fem protokollförda möten. Samtliga 
har förts över telefon.

Nordisk Polishundunion
I Nordisk Polishundunion har Sverige representerats av 
Johan Petersson samt Magnus Söderberg. NPHU har un-
der verksamhetsåret inte haft några protokollförda möten. 
Man har istället haft kontakt via sociala medier.

Tidningen
Polishunden
Redaktionen har 
gjort ett fullgott ar-
bete med att göra tid-
ningen innehållsrik 
och läsvärd. Tidning-
en är till för medlem-
marna och är bero-
ende av Era insända 
artiklar, så fortsätt 
att bidra med era er-
farenheter från var-
dagen. Glöm inte hel-
ler bort vår hem sida 
polishunden.se

Lägerverksamhet
Polisens hundförarförbund har under verksamhetsåret ge-
nomfört ett läger. Draghundslägret på Långberget blev in-
ställt på grund av corona men skyddslägret i Karlsborg kun-
de genomföras med 18 st deltagare.

Årets Polishund 2020
Polisens hundförarförbund GRATULERAR Försvarsmak-
tens Izor med förare Erik Karlsson, region Stockholm till ut-
nämningen.

Tävlingar
Samtliga tävlingar ställdes in på grund av corona.

Avslutning
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som håller modet 
uppe trots inställda tävlingar och andra restriktioner det 
gångna året. Vi hoppas att tiden framöver snart återgår till 
det normala.

Stort tack!

 Johan Petersson Johanna Christiansson
 Ordförande Vice Ordförande

 Magnus Söderberg Mimmi Lindgren
 Kassör Sekreterare

 Peter Matthijs Lars Lindgren
 Ledamot Suppleant

 Elin Åström
 Suppleant

 

ÅRSBERÄTTELSE 2020 – 2021

nummer 3-2021Medlemstidning för Polisens Hundförarförbund        www.polishunden.se
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PROTOKOLL – KONSTITUERANDE MÖTE

Konstituerande möte
Polishundförarförbundet
Göteborg – 3 september 2021

3 september 2021 Närvarande:
 Johan Petersson, Ordf . Peter Lindberg, Ledamot
 Merit (Mimmi) Lindgren, Kassör Lars Lindgren, Suppl .
 Johanna Christiansson, Vice ordf . Elin Åström, Suppl .
 Magnus Söderberg, Sekr .
 
 Frånvarande: (ingen)

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

§2 Firmateckning
Beslut togs att ordförande Johan Petersson (720319-xxxx) 
samt kassör Merit Lindgren (740310-xxxx) tecknar firman 
Polisens hundförarförbund var för sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§3 Draghundslägret
Är inplanerat att genomföras vecka 3 2022.

§4 Draghunds-SM
Elin Åström kollar om någon draghundsklubb kan ta på 
sig att arrangera SM 2022.

§5 Nästa möte
Jönköping 10–11 november.

§6 Mötet avslutat

 Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare
 Johan Petersson Johanna Christiansson Merit (Mimmi) Lindgren Magnus Söderberg

 Ledamot Suppleant Suppleant
 Peter Lindberg Lars Lindgren Elin Åström

Mötesprotokoll
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Skriv, skriv, skriv ... !
Många är flitiga med att lägga upp inlägg på Facebook och  berätta vad man 
gör, hur dagen varit, om man upplevt något speciellt eller funderat över nå-
got . Men alla har inte Facebook …

Har du skaffat en valp som du hoppas ska bli polishund så småningom? Har 
du gått någon utbildning/kurs där du träffat trevliga kollegor?

Ta kontakt med redaktören Patrick Lagerstedt (polishundred@gmail .com) 
och få din berättelse publicerad i tidningen .

Draghundslägret 2022, Långberget

Det är dags att anmälan dig och din hund till Hundförarförbundets årliga draghundsläger, som även nästa år kom-
mer att vara på Långberget . Lägret kommer att vara från söndagen den 16 januari till torsdag den 20 januari 2022 .
Mejla din anmälan till johanna .christiansson@polisen .se allra senast den 18 december 2021 .
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Uttagningstävling
för narkotikahundar
till Nordiska Mästerskapen 2022

Den 26–28 november 2021 kommer det arrangeras en uttagningstävling för narkotikahundar till 
Nordiska Mästerskapen 2022. Nordiska Mästerskapen 2022 arrangeras av Sverige.

Uttagningen kommer att hållas i Karlsborg med PHF:s 
styrelse som arrangör.

Max 10 st deltagare, varav ett ekipage från varje region 
har förtur. Övriga platser lottas.
Vid färre än 5 st anmälda deltagare ställs uttagningen in 
och styrelsen förbehåller sig rätten att ta ut ekipage till 
Nordiska Mästerskapen 2022.

Anmälan sker på mejl till Magnus Söderberg,
magnus-b.soderberg@polisen.se.
I anmälan skall det stå namn på föraren,
namn på hunden samt region.

Anmälningsavgiften är 500 kr och inbetalas på PHF:s 
postgiro 577954-1.
Märk inbetalningen med Nark samt ditt namn.
Sista dag för anmälan samt inbetalning är 2021-10-31

Boende ordnas på förläggningen i Karlsborg

Program:
Fredag: Lottning kl 19:00 samt Kamratafton
Lördag: Tävling (Tre sökmoment samt lydnad),
 Prisutdelning/Middag
Söndag: Hemresa

INBJUDAN
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INFORMATION

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!

StyrelsenStyrelsen söker!
Styrelsen söker de regionsföreningar/länsklubbar som kan tänka sig 
att vara arrangörer av kommande SM/NM, de närmsta åren. Det är 
Draghunds SM, Narkotika SM, Sommar SM och Nordiska Mäster-
skapen det handlar om.

Hör av er till styrelsen (se kontaktuppgifter på sidan 3) så vi kan 
planera in arrangörer för de olika tävlingarna framöver.

 Hälsningar Polishundförarförbundet
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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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