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Ordförandens kommentar
Ordförandens kommentar

Vinter-SM 2010
Först av allt vill jag rikta ett tack till Stockholmspolisens tjänstehundsklubb för genomförandet av
årets vinter-SM. Dom hade god hjälp av vår tappre
soldat i Bruksvallarna och vår förhoppning är att
vi ska kunna få denna hjälp även i framtiden. Själv
kunde jag inte åka dit men glädjande nog kunde
tre andra från Skåne åka. Det var väl ingen överraskning att vinnaren i pulkaklassen blev Roger
Björne och i linan Bengt Ljunglöf men att en
skåning tog en hedrande (”bitter”) fjärdeplats var
något nytt även om jag personligen inte blev överraskad. Jag är imponerad av dessa skidåkare som
verkar flyga fram över snön.
Man kan reflektera lite över våra tävlingar. Förutsättningen för att få ledigt, använda tjänstebil och
bära uniform varierar i landet. Visst är det tävlingar men närheten till vår tjänst och vård av våra
hundar är påtaglig. Redan på våren 2009 skrev jag
till HR-avdelningen på RPS och bad om ett förtydligande om vad som borde gälla för våra tävlingar.
Tyvärr har vi inte fått svar så vi får väl göra ett
nytt försök. Själv tycker jag att tävlingarna borde

I Polishunden
2-2010
kan du läsa om:

räknas som kompetensutveckling och ligga inom
ramen för hundträning.
Som jag tidigare nämnt har förbundet tillsatt en
grupp som har till uppgift att arbeta med frågan
om ersättning för oss som specialister och för hållandet av tjänstehund. Arbetet har resulterat i en
motion till Polisförbundet som ni kan läsa längre in
i tidningen. Vi bevakar ärendet.
Vi har köpt in byxor från Lundhags (Lundhags
Traverse Pant) och kommer att ha dom till salu i
Karlsborg till ett mycket bra pris (priset presenteras
på hemsidan www.polishund.se)
Vill man prova storlek så finns byxan säkert på
andra ställen.
Sist men inte minst, ha en bra vår och se upp för
dom förblingade fästingarna.

Lars Lindgren
Ordförande
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POLISHUND SM 2010
Göteborgspolisens Tjänstehundklubb vill hälsa alla hjärtligt välkomna
till Göteborg och 2010 års upplaga av Polishund-SM.
Tävlingarna går av stapeln den 16–19 september i Göteborg med tävlingsarena belägen vid Skatås motionscentral som ligger i Göteborgs
mest aktiva friluftsområde, Delsjöområdet. Arenan ligger ca 3 km från
Göteborgs centrum och boendet vi rekommenderar är Lisebergsbyn Kärralund som ligger inom gångavstånd från tävlingsarenan. Lisebergsbyn
är en toppmodern boendeanläggning med 408 bäddar och ca 200 campingplatser, frukostbuffé, gratis trådlöst Internet, m m. Här kommer vi
bl. a ha fri tillgång till en relaxavdelning där man kan socialisera på eftermiddagarna.
I Sveriges andra stad är det nära till allt. Oavsett om du vill uppleva stillheten på en skärgårdsö, ny spännande design eller en helkväll med mat
och nöjen, kan du vara säker på att Göteborg har något att erbjuda. I år
är det därför ett utmärkt tillfälle att ta med hela familjen till polishund
SM.
Tävlingen kommer att inledas med sedvanlig marsch och invigning.
Hundförarförbundets årsmöte kommer att avhandlas, vi kommer ordna
en kamratafton samt en bankett med god mat, dryck och underhållning.
Mer information och anmälningsformulär kommer att finnas i nästa
nummer av Polishunden samt på Hundförarförbundets hemsida.
Hjärtligt välkomna!
Göteborgspolisens tjänstehundklubb
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Till Svenska Mästerskapen för polishundar
16-19 September 2010 i Göteborg.
Jag vill delta i:
Skyddshundsgruppen

Spårhundsgruppen

Bankett

personer

Namn:………………………………………………………………………………………………………………..
Adress*:……………………………………………………………………………………………………………..
Postnr*: ………………………………………………Postadress*:………………………………………..
Telefon*: ……………………………………………..Mobil*:………………………………………………..
Polismyndighet:………………………………………………………………………………………………….
Tjänstehundklubb:……………………………………………………………………………………………..
Kennel: …………………………………………………Namn:…………………………………………………
Ras: ……………………………………………………...Född:………………………………………………….
Tidigare tävlingsmeriter inom polishunds SM:
………………………………………………………………………………………………………………………….
Anmälningsavgift: 300 kr/tävlande

Bankett: 395 kr

OBS! Anmälan- och bankettavgift inbetalas senast den 15 Juli 2010.
En klocka från Suunto samt hemlig gåva utlottas bland de anmälda (anmälda före 15/7)
Samtycke med personuppgiftslagen:
I och med att jag skickar in anmälan lämnar jag mitt samtycke till de uppgifter jag angett i
anmälan och att dessa kommer finnas med på hemsidan för polishunds SM 2010.
Uppgifter med * kommer INTE att anges.
___Jag samtycker INTE till ovanstående och vill inte ha mitt namn på hemsidan.
Underskrift:……………………………………………………………………………………………………….

Skickas till: Hundförarpolisen Västra Götaland, Box 429, 401 26 Göteborg
Märk kuvertet med ”Tobias Stenström/SM-anmälan”
Frågor? Skickas till polishundsm2010@gmail.com
Polishunden 2 2010
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Lisebergsbyn Kärralund
I ett naturskönt område nära Göteborgs centrum ligger Lisebergsbyn Kärralund. Det är en fyrstjärnig
året-runt öppen boende-anläggning med 408 bäddar mitt i Göteborg. Här finns alla bekvämligheter,
så som frukostbuffé, konferens, gratis parkering, bastu & relax samt gratis trådlöst Internet. En anläggning som passar lika bra för privatresenärer som för grupper, företag och konferenser.
Anläggningen ligger bara några hundra meter från tävlingsplatsen.
Priser Polishund SM 2010: Gäller under perioden: 15 sept - 19 sept
Bokning: 031– 840 200: Uppge bokningskod ”Polishund SM”
Priserna är per natt och inklusive moms
I priset ingår: Fri parkering och trådlöst internet

BOENDE MED HUND
ANTAL /TYP

PRIS PER NATT

Campingplats: inkl. el

295:- /natt

Bohusbyn: Antal: 12 st
15 kvm stuga, 4 bäddar, dusch, toalett och kök

Endast stuga: 895:- /natt
(Önskas frukost, sänglinne, handduk
och slutstädning tillkommer:
100 kr natt & person)

Timmerbyn: Antal: 9st
14 kvm stuga, 4 bäddar med kök, dusch/toalett i
angränsande byggnad

Endast stuga: 695:- /natt
(Önskas frukost, sänglinne,
handduk och slutstädning
tillkommer: 100 kr natt & person )

Vandrarhem: Antal: 24 st
10 kvm, 2 bäddar, kök, dusch, toa i korridor.

Endast rum: 545:- /natt
(Önskas frukost, sänglinne, handduk
och slutstädning tillkommer:
100 kr natt & person)

Lisebergsbyn - Kärralund

Foto: Stefan Karlberg

OBS! Nedan boende EJ HUND
Hotellstuga/rum: Antal: 20 st
Frukost, handduk, linne, städning INGÅR.

Enkelrum: 895:Dubbelrum: 1095:-

Först till kvarn…..
För med info om boende: www.liseberg.se (Lisebergsbyn)
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Foto: Stig Kälvelid
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Polishundtjänsten
????????????
i Karlsborg
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Polishundtjänsten
informerar

Text: Per-Erik Karlsson, Polishundtjänsten Karlsborg

Allmänt

Vår förläggning används intensivt, sedan vår start i Karlsborg
2004 har vi genomfört 86 utbildningar och vi har utbildat
sammanlagt 1108 elever.
Vi har påbörjat ett utbyte av sängar i våra förläggningar och
vår förhoppning är att vi ska hinna med att byta ut de gamla
sängarna under innevarande år.
Nordiska Mästerskapen för polishundar genomförs i Sundsvall under tiden 2010-05-26—30, Polishundtjänsten representeras av Göran Lundström, huvuddomare, Pelle Karlsson, domare. I samband med de Nordiska Mästerskapen genomförs
ett möte med de nordiska polishundskolecheferna.

Utbildningar

Första delen av vårens grund- och instruktörskurs är avslutad
och eleverna börjar här igen den 12 april.
För grundkurseleverna har fokus lagts på förutsättningar
för grundinlärning samt träning av lydnad, spår, påvisande
markering på föremål och miljöträning. På grund av vädret
har det blivit något mindre av spårträning än vad vi planerat
för men vi tar igen detta under andra delen av utbildningen. Vi
kommer då att arbeta vidare och utveckla det som är påbörjat
samt gå vidare med anskällning på person och under senare
delen påbörja skyddsdressyr. Vi kommer även att ha föreläsningar av veterinär, hunden och lagen (Torgny Hultin, Östergötland) samt lagstiftning med fokus på våldsanvändning med
hund (Lena Mathijs, Västra Götaland).
Första delen av instruktörskursen har vi fokuserat på utbildarrollen, inlärning, fostran, ledarskap, tillvänjning, påvisande
markering, anskällning på föremål. Genomgång av ”nya” Fapen med dressyrnivå och tjänstbarhet i lydnad och platsundersökning. Instruktörseleverna hade dessutom en mycket trevlig
och givande förevisning av polishund för grundkursen. Under
andra delen av instruktörskursen kommer det att genomföras
två blockutbildningar med spår och räddningssök där fem
dagar avsätts till respektive dressyrgren. I övrigt blir det en
hel del redovisningar av elevarbete samt information om polishunden i PUM mm.
Planeringen av fortbildning provledare sök fortskrider, ut-

bildningen startar vecka 18. Instruktörer är Leffe Malmgren
och Fredrik Bergström från Stockholm. De har ett bra grepp
om utbildningen och med lite hjälp från oss på Polishundtjänsten så blir det med säkerhet en givande vecka. Fokus
under utbildningen blir dressyr och tjänstbarhetskontroll av
sökhundar. I övrigt blir det en hel del information från bland
annat Tullen ( Ann Kjellström), sedelsök, vapensök mm.
Det är fortfarande en överhängande risk att räddningssök
och spårutbildningarna i höst blir inställda på grund av för få
anmälda deltagare.

Utveckling

Ett försök att med hundens hjälp finna sedlar (SEK, EURO)
pågår sedan årsskiftet i Skåne. Försöket kommer att fortgå
under året och vi kommer allteftersom att informera kring hur
det går. Initialt har det sett bra ut.
Lasse Eriksson har under första kvartalet följt en grundläggande genetikkurs på distans. Kursen anordnades av Sveriges
Lantbruksuniversitet. Målet var en allmän kompetenshöjning i
det allt viktigare ämnet.
Vi funderar på och genomför i all enkelhet ett försök att
följa upp valpar. Deras uppväxt och utveckling mot (förhoppningsvis) dugliga tjänstehundar. Detta i en strävan att lära oss
mera kring när man egentligen kan börja skönja lämplig personlighet för patrullhund.
Tjänstehundsutredningen presenteras för jordbruksministern den 13 mars och vi förbereder oss för att, i någon form,
skriva ett remissvar.

Administration

En central arbetsgrupp för utrustningsfrågor har bildats och
den består av representanter från Västra Götaland, Södermanland, Värmland och Polishundtjänsten. Representanten från
Västra Götaland har representerat arbetsgruppen i samband
med ett möte gällande våra hundfordon. Mötet genomfördes
på Volvo i Göteborg tillsammans med en representant från
RPS. Arbetsgruppen har haft ett första möte där man bland
annat diskuterade hundfordon, uniform och övrig utrustning.
Polishunden 2 2010
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Gubbe på stubbe

Sten Billerud
Text och foto: Catarina Håkansson
Illustration: Robban Carlsson

En kväll när undertecknad sitter och förstrött
bläddrar i ett gammalt nummer av Polishunden, fastnar blickfånget på en man som
stått överst på SM-pallen fyra gånger. Första
gången är för ett kvarts sekel sedan, i Halmstad 1985. Det är i skyddshundsgruppen och
hunden heter Dittegårdens Idol. Året därpå,
i Södertälje försvarar de sin mästartitel och
även i Trollhättan, 1988, är ekipaget överst
på pallen. Den här gången är det i spårhundsgruppen. Samma grupp och samma
valör, guld, blir det i Ronneby 15 år senare,
Jag kommer ursprungligen från del lilla församlingen Röla i
västra Värmland, alldeles intill norska gränsen. Som ung var
jag mycket fotointresserad och tänkte mig först en utbildning
inom det området. Men lumpen som militärpolis på K3 i
Skövde kom i mellan. Där fanns en polislärare från Stockholm som tyckte jag skulle söka till dåvarande polisskolan,
som på den tiden var en ren yrkesskola.

Arméhunden Roy

Jag skickade in en ansökan och blev antagen. En lördag
morgon i oktober 1965 gick flyttlasset till huvudstaden. På
måndagen påbörjade jag den tio månader långa grundutbildningen. I augusti året därpå började jag jobba i Handens polisdistrikt, Nynäshamn.
Eftersom jag sedan tidigt hade ett stort hundintresse, sökte
jag till grundkursen i Sollefteå 1970. Jag hade faktiskt en
egen hund redan då, men den höll inte måttet så jag åkte iväg
till kursen tomhänt. Där uppe fanns en fem år gammal arméhund – Roy 6044. Denna storvuxna, hårda, schäferhane med
ett rejält aggressionspaket föll på min lott. Men först efter att
Bror Axel Paulsson, Pålle, chef för polishundskolan i Sollefteå, hade förvissat sig om att jag inte hade några barn. Roy
är förresten den enda vuxna hund jag tagit, alla de andra har
varit valpar.

Tiken viktig

Den största vinsten med det var att jag kunde påbörja deras
utbildning redan från början. Det är viktigt att sikta in sig
på det som är positivt. ”Titta inte på bristerna – Ta vara på
möjligheterna. Innan jag valde valp var jag noga med att titta

nu med Triumphs Jordan
Vi bestämmer oss för att träffas en iskall januarifredag ute i Tullinge. Ett möte som ger
ett bestående positivt intryck. Det här är en
hundmänniska ut i fingerspetsarna. Det han
vill förmedla är något alla bör ta med sig.
Inte bara när det gäller hunddressyr, utan
även vad det gäller det mesta i livet, smått
som stort. ”Titta inte på bristerna – Ta vara
på möjligheterna” Här följer Sten Billeruds
summering av sina 35 år som hundförare.

på föräldrarna och då kanske framför allt tiken. Sen kom jag
överens med uppfödarna om att de skulle ta tillbaka hunden
om den inte höll måttet.
Först ut i raden av schäfervalpar var Alzardas Tabac som
jag tog i tjänst 1974. Han var snabb som en blixt och bet som
en krokodil. Med honom minns jag framför allt ett jobb i slutet av 70-talet.
Det var i Bollmora som en 14 år gammal flicka kom hem
på natten, naken, blodig och troligen våldtagen. Vi kom till
plasten vid halv två tiden och ganska snart hittade Tabac hennes kläder i ett skogsparti. Därifrån spårade vi sedan ett par
hundra meter innan vi anträffade en blodig skjorta med IDhandlingar. Spåret fortsatte på ren asfalt ner mot centrum och
fram till taxistationen. Det visade sig att en man, endast iförd
undertröja, byxor och kavaj, kommit förbi för ungefär 20
minuter sedan. Han åkte taxi in till Stockholm där en patrull
grep honom på Södermalm. Han dömdes senare till fängelse
för försök till våldtäkt och misshandel

Allsidig träning

När Tabac var i sjuårsåldern började det bli dags att titta sig
om efter en ny hund. Valet föll på Dittegårdens Idol. Redan
från första början var jag noga med att dela mycket på den
gamla hunden och valpen, detta för att inte unghunden skulle
ta för mycket stöd. När Idol gick genom L-testen vid 18 månaders ålder, fick Tabac flytta hem till min pappa. Där levde
han för övrigt i högsta välmåga tills han var 13 år. Flera av
mina hundar blev förresten ganska gamla. Lite tur var det
kanske, men jag vill gärna tro att en allsidig träning med lös
hund i obanad terräng, också gjorde sitt till.
Jag gillade att visa upp mina hundar och var nog samman-
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lagt med på ett 40-tal polishund - SM. Men det var först med
Idol som vi nådde några tävlingsframgångar. Vi vann skyddshundsgruppen 1985 och 1986. Det blev också ett tredje guld,
1988 i spårhundsgruppen.
Mina båda hundar under de nästkommande tio åren var
båda från Yeffreys kennel och hette Acido respektive Emir.
Båda var arbetshundar med aggressionspaket och med en naturlig fallenhet för skyddsarbete. De var bra tjänstehundar och
hyfsade tävlingshundar.

Ny guldmedalj

Min sista tjänstehund kom från kollegan Bosse Nymans kennel och hette Triumphs Jordan. Han var hård, ganska svårtstyrd och en riktigt duktig spårhund. Med honom vann jag
spårhundsgruppen i Ronneby 2003.
Sedan fem år tillbaka lever jag nu livets glada dagar som
pensionär. Men en del hundträning blir det fortfarande. Jag
har en Ziegerkamps hund som lyssnar till Tabac. Med honom
kör jag framför allt spår och lite sök. Han är ganska lättstörd
så någon civil tävlingsdebut har det inte blivit.
Till sist vill jag passa på och hälsa till alla vänner runt om i
landet

Illustrationen till ”Gubbe på stubbe” är gjord av Robban Carlsson som avslutat sin utbildning i grafisk
design och kommunikation vid Linköpings Universitet� Är ni intresserade av att se mer av Robbans
alster så besök hans fina hemsida: www�robbancarlsson�com

BOCKES LÄDERVERKSTAD
‑ utrustning för arbetande hundar
www.bockes.se/webbshop

K9-spår
En special-anpassad spårsele, enkel att ta på i
alla situationer, trasslar sig inte i väskan, och med
nomeselens fina egenskaper i spårarbete. Passar
även mycket bra för skyddsarbete! Kan fås med
personlig text. Pris: 400 SEK inkl.moms.

IMF-koppel
Ett koppel framtaget för speciella
polis-insatser. Med sina många speciallösningar är detta ett koppel för
hundföraren i tjänst. Wireförstärkt.
Pris: 360 SEK inkl.moms.
BOCKES DOG TRAINING CENTRE
BOX 66, SE-62314 KLINTEHAMN
Tel. +46 498 656655, +46 709 205861
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Nyhet!
Ett kraftigt halsband för både arbete
och träning.
Tillverkat i två delar med liten d-ring för smidig
hantering. Pris: 390 SEK inkl.moms.

Munkorg- LC
En traditionellt beprövad munkorg i svart läder. En
kraftig och mycket välgjord läderkorg från Bockes.
Tillverkas till de flesta hundraser. Pris: 590 SEK inkl.
moms.

Motion ställd till Representantskapet
????????????
2010

Yrkande ang. ersättning
för polishundförare
inför RALS 2010
Bakgrund:

Efter många års missnöje inom Sveriges polishundförarkår,
har man nu bestämt sig för att göra ett grundligt arbete för att
på ett formellt och sakligt sätt framföra sin ståndpunkt. Man
har utsett fackliga representanter för att driva frågan nationellt.
Fackliga företrädare från Stockholm Rickard Jarl, Västra
Götaland Mikael Christiansen, och Skåne Claes-Arvid Malmberg har fått i uppdrag av landets polishundförare, att på ett
sakligt och väl underbyggt sätt, driva frågan om en relevant
ersättning. Med anledning av detta har en enkät skickats ut till
landets samtliga hundförare, ca 400st.

Svarsfrekvensen blev ca 60%.
89 % av dessa svarade att de inte var
nöjda med den ersättning de har idag,
och kan tänka sig att deltaga i någon
form av tillåten åtgärd för att få till en
förändring.
11 % funderar på att helt sluta som
hundförare, samt att ingen av de svarande var nöjd med dagens ersättning.
Vi som fått uppdraget känner en stor oro för konsekvenserna
av att så många hundförare är missnöjda och att ett större antal hundförare vill sluta.
Arbetsgivarens krav i uppgiften samt ianspråktagande av
både fritid och transporter ” kostar” för mycket i förhållande
till nuvarande ersättning för att kompetens och erfarenhet
skall stanna i vår yrkeskategori.
Om ett antal hundförare slutar, så tappar vi ovärderlig kompetens och erfarenhet samt att urvalet vid nyrekrytering blir
begränsat.
Våra yrkanden på ett nationellt hundföraravtal ligger väl i
tiden med tanke på att vi i framtiden eventuellt kommer att
bestå av en myndighet, således även en lönepolitik.
Inför avtalsrörelsen 2010 vill vi därför ligga i framkant med
att ha tagit fram ett väl underbyggt underlag, samt argument,
för att få till en förändring av dagens ersättning.
Krav i uppgiften:
* Arbetets innehåll och krav på utbildning.
* Befogenheter kopplat till brukandet av tjänstehund.

*
*
*
*

Arbetsgivarens krav på ianspråktagande av fritid enl. FAP.
Outtalat krav på privat bil för transport av tjänstehund.
Begränsade befordringsmöjligheter.
Låg rörlighet.

Krav på individen:
* Nationell utbildning
* Nationell, årligen återkommande kvalitetssäkring.
* Grundläggande kompetenserfarenhet.

Nationellt avtal

Ersättning som utgår för vård, skötsel, träning etc. kallas för
foderlega eller kostnadsersättning.
Denna ersättning täcker inte hundförarnas faktiska nettoutgifter. Andra merkostnader som inköp av fordon, drivmedel,
hundbur, hundgård, slitage av fordon etc. ersätts inte av polismyndigheten.
Hundförarna i Sverige har idag olika former av ersättning i de
21 polismyndigheterna.
Hundförarna eftersträvar därför ett nationellt hundföraravtal
samt ersättning för transporter i privata fordon med tjänstehund likt andra statliga myndigheter och andra nordiska polishundsorganisationer.

Yrkande

Vi vill:
Att Polisförbundet kontaktar RPS, och inleder en principiell
diskussion om behovet av ett nationellt hundföraravtal.
Att PF och RPS analyserar lönebilden för hundförare i hela
landet och löneskillnaderna mellan myndigheterna i 7§
RALS 2007-2010.
Att PF och RPS diskuterar nivåsiffran i BESTA, 2 kontra 3.
Att PF fortsätter sin överläggning med RPS ang. reseersättning likt TULL ALFA, 3 kap 3§.
Detta med anledning av resor/transporter med egen bil,
till och från tjänsteställe. Ersättning bör även utgå vid resor till och från dressyrplats, på fritid med privat bil enl.
FAP 214 1 kap 4§ 3st.
Helsingborg 2010-01-29
Claes-Arvid Malmberg, Polismyndigheten i Skåne
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Åsa, Martin och Daniel är kvar i matchen

Nu är det hundträning
för hela slanten
Text och foto: Catarina Håkansson

I förra numret av Polishunden
träffade vi Åsa, Marin, Daniel,
Andreas och Carl Mikael, fem förhoppningsvis blivande hundförare i
Stockholm. Under ledning av Thomas Gutenlöv, Fredrik Andreasson
och Petra Viklund, hade de precis
avslutat den första av två introduktionsveckor. Då var det i mitten av
januari och snön låg halvmetersdjup
ute i Tullinge.
Nu är vi en bra bit in i april och våren tycks äntligen vara på väg, även
om det fortfarande ligger fläckvis
med snö ute i skogen. Gruppen är
något reducerad, från fem till tre.
-De föll ifrån tidigt, berättar Fredrik.
Men så var ju också tanken med
de första veckorna, att både vi och
dom, verkligen skulle känna efter så
det här är helt rätt.
Kvar på banan är tre entusiastiska,
nöjda och nu också hundförsedda
rekryter. Förutom polisutbildningen
har de ett förflutet som gymnasielärare, dykinstruktör respektive banktjänsteman. Åsa, Martin och Daniel
jobbar nu målmedvetet vidare mot
grundkursen i september.
Sedan vi träffades förra gången har
de först varit tillbaka en månad på
sina ordinarie enheter. Under mars
månad har de ingått i ett av hundenhetens sex turlag. Idag är de tillbaka
i Tullinge igen för ytterligare några
veckors intensiv utbildning.
Här kommer i tur och ordning deras
intryck och reflektioner så här långt.

10

P o l i s h u n d e n 2 2010

Åsa, Martin och Daniel är kvar i matchen

ÅSA

Jag har alltid haft ett stort djurintresse och när jag flyttade hemifrån skaffade jag min första hund, en schäfer, och gick med
i en brukshundklubb. Där kom jag för första gången i kontakt
med hundförare inom polisen. Jag har sedan dess alltid haft
en eller två hundar.
Jag utbildade mig sedan till gymnasielärare i biologi, men
jag tyckte alltid att hundförare måste vara det bästa jobbet
man skulle kunna ha.
Tre barn senare sökte jag och kom in på polishögskolan
som jag gick 05-06. Sedan dess har jag varit placerad på ordningspolisen i Stockholm City, först på Norrmalm och den senaste tiden på Södermalm. När yngsta dottern började skolan
och jag fick allt mer egen tid över, tyckte jag att det var dags
att börja söka till hundenheten och i samma veva så annonserade de sin rekrytering.
Så här långt har det varit roligt, lärorikt och överträffat
mina förväntningar, även om jag fått byta hund en gång. Den
första hunden jag fick var en urmysig hund på många sätt,
men den höll inte riktigt hela vägen. Men för en vecka sedan
flyttade Maråsens River in. Han är 15 månader och vi trivs
bra ihop, så så här långt verkar allt bra.

MARTIN

Jag kommer ursprungligen från Halland, närmare bestämt
Varberg. Jag flyttade till Stockholm 2001 och jobbade i några
år som dykinstruktör och ordningsvakt innan jag gick ut

polishögskolan i januari 06. Sedan dess har jag varit på ordningspolisen på Norrmalm.
Trots ett sedan många år tillbaka stort intresse, har jag faktiskt aldrig haft egen hund. Flera av mina kompisar har hund
och efter att också ha åkt med på ett par arbetspass med olika
hundförare, blev jag efterhand mer och mer intresserad av att
utbilda mig till hundförare. Så när jag fick veta att man skulle
nyrekrytera anmälde jag mig direkt.
Och nu har vi, jag och min sambo Beatrice alltså ”blivit
med hund”. Jag tror förresten det är viktigt att resten av familjen också är med på noterna. Jag kommer ju att behöva en hel
del hjälp framöver, bland annat med rastning efter nattpass.
Kubaz Asko, som hunden heter, är en schäferhane som är
19 månader. Jag fick honom i början på mars och hoppas förstås att han ska gå genom kommande L-test. Nu ser jag fram
mot en vår full men nya utmaningar. Så här långt kan jag bara
säga att allt verkligen är toppen.

DANIEL

Jag kommer från Vilhelmina och gick ut polisskolan i Umeå
för fyra år sedan. Hundintresset har funnits sedan tidigt och
jag har faktiskt tre schäfrar hemma just nu. Den gamle är elva
år och med honom har jag tävlat lite grand och också utbildat
till bevakningshund.
Det är väl fel att säga att jag ville bli polis för att så småningom kunna bli hundförare, men det har nog funnits där i
bakhuvudet hela tiden. För två och ett halvt år sedan köpte
jag en till schäferhane, från Sockersmulans kennel hemma i
Norrland.
Han L-testades i samband med våra första introduktionsveckor i januari och till min glädje ansågs han lämplig att
prövas som polishund. Jag har faktiskt ytterligare en yngre
halvbror till honom. Om Alcatraz, som han heter, inte gått
igenom, hade jag varit tvungen att försöka omplacera någon
av dom.
De första båda veckorna i Tullinge gav mycket, liksom
den månaden då vi fick åka med ett av turlagen. Nu när snön
äntligen försvunnit ser jag fram mot mycket spårning. Vi
kommer ju att syssla med hundträning i stort sett ända fram
till sommaren och det är hur värdefullt som helst. Det känns
verkligen som kommer att vara väl förberedda inför grundkursen till hösten.
Polishunden 2 2010
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Vår i Karlsborg

Eva-Lisa trivs i rollen som instruktör:

- Jag har världens
bästa jobb
Text: Catarina Håkansson • Foto: Ronny Holmberg med flera

- Det är fantastiskt roligt. Jag har världens bästa jobb och känner mig så lyckligt lottad!
Elever till en pedagog med den inställningen kan man bara
till att gratulera. Det känns svårt, ja nästan omöjligt, att tro att
någon inte ska ryckas med av Eva-Lisa Berglunds positiva inställning. För fyra år sedan åker hon sammanlagt flera hundra
12
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mil för att gå grundkursen. Förra våren blir det nya resor till
instruktörsutbildningen. Nu är hon på plats i Karlsborg igen,
den här gången som instruktör.
Polishunden ”fångar” Lisa hemma i Hörnefors, drygt två
mil söder om Umeå. Hon är tillbaka i Västerbotten efter den
första etappen av den sammanlagt åtta veckor långa kursen.

Vår i Karlsborg
Så här långt är hon enbart glad över att hon tackade ja, när
Göran Lundström frågade om hon var intresserad av att hålla
vårens kurs tillsammans med Niklas Gripenblad från Östergötland och Ronny Holmberg från Blekinge.

Ge verktyg

-Först var jag ärligt talat lite tveksam, förklarar hon. Det
kändes som om jag hade ”lite för lite på fötterna”. Det är ju
inte mer än fyra år sedan jag gick grundkursen själv. Men nu
känns det bara bra. Det är riktigt roligt att få dela med sig av
sina kunskaper. Jag märker också att man själv utvecklas som
dressör. Det handlar ju mycket om problemlösning av olika
slag, där man tar till vara på varandras erfarenheter.
Några av de fjorton eleverna på grundkursen har sysslat en
hel del med hund tidigare, andra är mer oerfarna. Lisa tycker
att hennes jobb först och främst är att ge verktyg, att skapa
goda förutsättningar för att eleverna själva ska kunna utbilda
sina hundar.
- Det är viktigt att vi instruktörer förmedlar hur man skapar
en god relation till hunden. En relation som bygger på tydligt
ledarskap och ett ömsesidigt förtroende, säger hon.

Belöningssystem

Lisa, Niklas och Ronny träffades redan i januari för en så kallad planeringsvecka. De två första veckorna, 11-12, skulle ha
handlat mycket om spårning. Men snön har ställt till det lite

så man har blivit tvungna att kasta om en del i schemat. Istället har det blivit en hel del lydnadsträning och grundövningar
inför påvisande markeringar. Mycket fokus läggs på olika
belöningssystem
-Något annat vi har pratat mycket om är det man kallar allmänlydnad, fortsätter Lisa. Våra blivande hundförare måste ju
lära sig att föra sina hundar ute bland andra människor på ett
bra sätt.
Dagarna i Karlsborg startar klockan åtta på morgonen med
samling i lektionssalen. Då blir det alltid en ”backspegel”, det
vill säga en återblick och utvärdering av gårdagens övningar.
Därefter jobbar man mycket i tre mindre grupper, där Lisa har
ansvar för fyra elever.

700 mil

När vi pratar med Lisa är hon hemma och har en veckas semester som hon tillbringar tillsammans med familjen. Men
sedan drar det igång med hunderiet på allvar igen. Under
veckorna 15-17 är hon tillbaka i Karlsborg och hon hinner bara hem och packa om innan det är den årliga regionalveckan.
Sedan är det ytterligare tre veckor på grundkursen, som avslutas i början på juni.
Avståndet mellan Hörnefors och Karlsborg är 85 mil enkel
resa. Även om hon inte åker hem över helgerna, blir det en
sammanlagd resväg på 700 mil. Men det tar hon på norrlänningars vis med ro.
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Otillräcklig försäkring för hundförare

En tankeställare
- vilket skydd
har du!!
Text: Karl-Erik Alatalo / hundförare i Polismyndigheten i Norrbotten

Sommaren 2009 fick en hundförare anställd vid polismyndigheten i Norrbotten sina glasögon förstörda av sin tjänstehund
under hennes lediga tid. Då hon blev nekad ersättning av sitt
privata försäkringsbolag vände hon sig till sin arbetsgivare
för att få hjälp för sina kostnader. I detta fallet en kostnad på
9.500 kr för nya glasögon. Hundförarens yrkande avslogs av
myndigheten. Enligt arbetsgivaren var hennes enda möjlighet
att försöka få hjälp via hennes egen hemförsäkring, något som
således ej var möjligt i detta fallet och som också påpekades.
Arbetsgivarens beslut i frågan fick mig att häpna. Då jag
gick ut till försäkringsbranschen och frågade vad som gäller i
liknande fall, fick jag till svar från samtliga försäkringsbolag
utom i ett, att bolagen ej utger ersättning i sådana eller liknande försäkringsfall. Flera bolag sa klart ut att de såg hund
i hemmet och i bilen som ett riskmoment, varför sådana försäkringsfall helt uteslutits ur deras försäkringar. Alltså, om jag
väljer att skaffa mig hund och låter den röra sig i mitt hem,
åka i min bil o s v, har jag som försäkringstagare också tagit
på mig risken och får stå för den.
Det flesta hundförare i landet har idag ett s k A-avtal tecknat med sin arbetsgivare. I detta avtal har arbetsgivare friskrivit sig det strikta ägaransvaret som det innebär att äga hund
och i avtalet överlåtit detta ansvar under ledig tid på ”fodervärden” d v s hundföraren själv. I avtalet finns omnämnt att
”fodervärden” därför bör ha tecknat en hemförsäkring med en
ansvarsdel. Ansvarsdelen täcker dock inte skador som hunden
orsakar på min privata egendom, utan enbart ersätter tredje
man.

Jag vet nu inte om övriga polismyndigheter i landet resonerar så som polismyndigheten i Norrbotten gör. Kanske finns
det i andra myndigheter en mer generös hållning mot sina
anställda hundförare, om olyckan skulle vara framme med
den hund som myndigheterna i de flesta fall faktiskt står som
ägare för. De sk A-avtalen har sett ut detsamma under flera
års tid nu, men däremot vet vi att försäkringsbranschen ständigt är föränderlig med regler och undantag. Det finns säkert
anledning att se över de avtal som många av oss hundförare
har, beträffande våra tjänstehundar, innan olyckan är framme
nästa gång.
Arbetsgivaren har ställt en mängd krav på mig som hundförare. Jag ska under min lediga tid sköta, träna, transportera
och fodra m m den hund som getts mig som arbetsredskap.
Det minsta man kan begära är väl ändock att jag kan känna
mig försäkrad om att jag blir ersatt om min privata egendom
skulle bli förstörd p g a tjänstehundens framfart. I det ovan
nämnda fallet rörde sig skadan om ett par glasögon för 9.500
kr /mer än nog så illa/ nästa gång kan det handla om flera tiotusentals kronor, vid exempelvis en uppäten bilinredning.
(Kanske den ”frikostiga” foderlegan även ska täcka sådana
kostnader!!)
Detta är en situation som är mycket illa för hundförarna
i Norrbotten och jag jobbar med frågan, hur ser det ut i era
egna myndigheter??!!
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Phaspen

Instruktörshund!!

Phaspen
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Phaspen
Tänk er att börja som PolisHundsAspiranten (Phaspen) o nu gå en instruktörsutbildning!! Matte tror på fullaste allvar
att de e HON som går utbildningen men
låt henne tro det….Märkligt bara att
dom får lära sig massa saker om inlärning o sånt….först nu?? OM hon hade
haft bättre koll på allt sånt hade ju inte
ja behövt slita så hårt för att få henne i
tjänst lixom….Sen de här med PÅVISANDE markering!! Vilket trams!!! Va
ere för fel på att leta o sen hitta prylarna….glatt komma kutandes med dom i
munnen (de som e helt i alla fall) o sen
när man ska överlämna prylen kan man
ju roa sig med att bita fast extra hårt,
kanske springa iväg igen med prylen i
mun…ja jag kan tänka mig massa roliga anledningar till att INTE ha Påvisande markering!! Men nu ska jag minsann
formas om! Leta….hitta o sen LÄGGA
MIG!!?? Åhhh va roligt……NOT!!!
Fast helt ärligt har ja kommit på en hel

som man kan utveckla i de här: tvärnita
vid prylen, dutta nosen på prylen, skälla
på prylen, ta prylen i munnen, slå iväg
den med tassen, ja listan kan göras lång.
Man kan nog säga att ja typ drev Matte
till randens kant……..hon vrålade nåt
om OBS-klass o en massa ord som på
sätt o vis beskrev min intelligens…..
fast ej lämpliga ord att skriva här….Så
nu har ja börjat göra som hon vill – fast
ibland kan ja inte låta bli att skoja till
det!!! Matte e helt inne på att jag SKA
lära mig….avgörandet kom en kväll
när jag under promenaden for ut i en
snöhög o kom in med en stoor stridsvagnsmina hängandes i munnen! Matte
utbrast ”nu håller även jag med om att
vi SKA ha påvisande markering”!!
Sen hände tyvärr en liten olycklig
grej….o för en gångs skull kan ja nog
inte beskylla Matte…..de va jag som
råkade klanta till det….Jag lixom miss-

uppfattade en situation….trodde de va
”på riktigt”, att de va en riktig Filur som
skulle göra Matte illa o mitt motto e
ju ”INGEN – ja säger INGEN rör min
Matte!!” För att göra en lång historia
kort så råkade ja få ett hjärnsläpp som
renderade i att ja bet en god vän till
Matte i armen! Asså ja lovar….ja såg
inte att de va han…trodde att de va en
Filur som gömt sig bland nåra bilar o
gick mot oss….trodde han va ond….ja
satt bredvid Matte o när han kom fram
lite fööör nära……o Matte inte gjorde
något tänkte ja att de va bäst att ja
gjorde nåt ….så ja visade min extrema
snabbhet o bet honom i ena armen…..
Sen hajjade ja att de inte va lixom
rätt…..men skadan va redan skedd! Ja
vill på de här viset be så hemskt mycke
om ursäkt till Mattes vän…..och önska
honom och alla andra som går grundkursen lycka till!!
Full fart med Phaspen såklart!!

Resultat SM-drag 2010-04-13 LINKÖRNING
Plac.

Startnr

Namn

Start

Mål

Tid

1

160

Bengt Ljunglöf, Stockholm

-10:09:00

10:36:04

00:27:04

2

163

Anne-Therese Sjödin, Västmanland

-10:12:00

10:40:55

00:28:55

3

168

Rolf Blomberg, NI

-10:17:00

10:46:09

00:29:09

4

167

Patrik Malmberg, Skåne

-10:16:00

10:45:32

00:29:32

5

155

Johan Karlsson, Sörmland

-10:04:00

10:33:45

00:29:45

6

162

Maria Johansson, Västerbotten

-10:11:00

10:40:57

00:29:57

7

172

Ulf Dalberg, Västerbotten

-10:21:00

10:52:53

00:31:53

8

154

Magnus Gallen, Stockholm

-10:03:00

10:34:55

00:31:55

9

157

Åsa Söderkvist, Östersund

-10:06:00

10:38:10

00:32:10

10

161

Lennart Eriksson, Dalarna

-10:10:00

10:42:55

00:32:51

11

156

Fredrik von Bahr, Värmland

-10:05:00

10:38:58

00:33:58

12

175

Manne Johansson, Sörmland

-10:24:00

10:58:31

00:34:31

13

170

Tomas Sandsten, Västra Götaland

-10:19:00

10:53:40

00:34:40

14

159

Leif Malmgren, Stockholm

-10:08:00

10:42:55

00:34:55

15

169

Tord Andersson, Uppsala Öppen klass

-10:18:00

10:53:29

00:35:29

16

174

Katarina Edlund, Sörmland

-10:23:00

10:58:29

00:35:29

17

164

C G Häljebo, Västra Götaland

-10:13:00

10:49:19

00:36:19

18

158

Hanna Bergelin, Västra Götaland

-10:07:00

10:44:12

00:37:12

19

166

Joakim Hansson, Skåne

-10:15:00

10:55:24

00:40:24

20

165

Fredrik Yxhammar, Värmland

-10:14:00

10:55:20

00:41:20

21

171

Mats Redefalk, Uppsala Öppen klass

-10:20:00

11:05:35

00:45:35

22

176

Martin Haglund, Skåne

-10:25:00

11:14:40

00:49:40

23

173

Lars Andersson, Dalarna

-10:22:00

11:13:03

00:51:03

Reportage om SM-drag i Linkörning kommer i nästa nummer av Polishunden
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V. Ordförande

Kassör

Sekreterare

Lars Lindgren

Thomas Wiman

Manne Johansson

Martti Källmalm

Bost�: Holmby 1206, 240 32 Flyinge
Tel� 046-520 12
Mobiltel� 0733-48 31 74
Fax bost� 046-280 25 88
E-mail: le-cops@telia�com

Bost�: Brattlyckev� 5, 448 33 Floda
Tel� 0302-307 10
Mobiltel� 0705-16 70 02, 0733-86 21 80
E-mail: tomas�wiman@telia�com

Bost�: Kärstalöt Rosenlund,
610 50 Jönåker
Mobiltel� 070-520 45 53
Polismyndigheten i Södermanlands län
E-mail: johansson�manne@gmail�com

Bost�: Ope 2608, 831 92 Östersund
Tel� 063-354 36
E-mail: martti�kallmalm@telia�com
Polismyndigheten i Örebro län
Tel� 0768-19 85 59

Valberedning
Sammankallande:
Roberto Viscovich, Jönköping
Roger Ivebring, Kalmar
Ulf Backman, Örebro

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Peter Matthijs

Petra Viklund

Peter Lindberg

Bost�: Fredriksbergsvägen 9,
523 31 Ulricehamn
Tel� 0321-103 85 bost�
Mobiltel� 0702-16 77 61
E-mail: matthijs@ueab�net

Bost�: Granskogsvägen 15,
161 75 Hässelby
Mobiltel� 0736-18 22 54
E-mail: p�edstrom@brevet�nu

Bost�: Lövnäsberg, 155 94 Nykvarn
Tel� 08-55 24 56 58
Mobiltel� 0733-53 93 40
E-mail: peterlindberg66@telia�com
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TRYCK:
FS Grafiska AB, Malmö 2010

LAYOUT:
Förlags AB Weinco

MANUSSTOPP 3/2010:
4 juni

UTEBLIVEN TIDNING, ADRESSÄNDRING:
Skriv eller ring till:
Manne Johansson
Kärstalöt Rosenlund, 610 50 Jönåker
Mobiltel� 070-520 45 53

För åsikter framförda i
publicerade artiklar svarar
resp. artikelförfattare.

