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Nordiska Mästerskapen 2011 genomfördes i 
Pandrup, Danmark, 25 – 29 maj. Mer om detta 
finns att läsa inne i tidningen. Jag vill dock passa 
på att tacka de tävlande, domare och lagledarna 
för deras insats. Jag riktar också ett stort tack till 
arrangörerna för, vad jag anser, ett av de mest rätt-
visa och väl genomförda mästerskapen på många 
år. Ronny Holmberg med
Lei-Anns Besk förtjänar ett stort grattis som nybliv-
na Nordiska Mästare.

Vi planerar nu som bäst för årets SM och vill här-
med hälsa Dig och Din hund samt alla funktionärer 
välkomna till Polishunds SM 2011 i Karlsborg. 

Även om upplägget blev lite konstigt så ser jag 
det som viktigt att mästerskapet genomförs och är 
förhoppningsfull över att vi ska kunna genomföra 
rättvisa tävlingar samt kunna ta ut ett lag till nästa 
års NM. Vi kommer (på plats) att ta ut en avgift 
på 700:- för anmälan/bankett samt boende och 
detta gäller även om ni inte har för avsikt att gå 
på banketten.Vi hoppas att även Ni som inte har 
för avsikt att tävla vill komma och titta på, heja på 
era kamrater och bidra till en trevlig inramning. Är 
det andra än tävlande och funktionärer som har 
för avsikt att bevista banketten vill Jag ha ett GW 

eller e-mail om detta senast 22 juli och för detta 
tar vi (även detta på plats) ut en avgift om 200:-. 
Torsdag fixar vi grillning till ett överkomligt pris, 
fredag kväll är det årsmöte där vi fixar pytt i panna 
eller liknande och på lördag är det bankett/prisut-
delning. Övrig mat får var och en fixa själva. Och 
jag poängterar ”ta med eget sänglinne och hand-
dukar”, gäller även funktionärer. En annan viktig 
detalj är att rummen ska vara tömda senast 09.00 
på söndagen, detta med anledning av att rummen 
ska vara städade tills grundkursen kommer in un-
der dagen. Observera att inga efteranmälningar 
mottas för varken tävlande eller bankett.

Som ni kunnat konstatera genomför vi under SM-
et vårt årsmöte. Glöm inte att utse och 
skicka delegater. Inga motioner 
eller ansökningar om stipendiet 
har inkommit detta år (igen). 
Kallelse och dagordning finns i 
denna tidning samt hemsidan 
”polishund.se”

Lars Lindgren
Ordförande
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Spårdressyr

Utbildning i spårdressyr
för polisen i Nordrhein-Westfalen

Under vecka 17 (tis-fre) höll undertecknad 
och Roger Zetterberg, Polismyndigheten i 
Uppsala Län, en utbildning i spårdressyr för 
instruktörer vid polishundskolan i Schloss 
Holte-Stukenbrock.

Bakgrund
Polisen i delstaten Nordrhein-Westfalen har ca 400 hundar, 
merparten är patrullhundar och ca 80% av rasen malinois (ca 
10% schäfer).

Patrullhunden är utbildad i skyddsdressyr och brottsplatsun-
dersökning (sakletning). Ca 150 patrullhundar är även utbil-
dade att söka efter narkotika och ca 40 att söka efter bomber/
vapen.

Tidigare har träningen varit starkt influerad av tävlingsfor-

men Schutzhund. Tyvärr inkräktade detta alltför mycket på 
tjänsten och då bland annat en hund blev dödad i tjänsten hän-
fördes även detta till alltför tävlingsinriktad träning. Allt civilt 
tävlande med polisens hundar förbjöds därför 2006. Även en 
del moment i träningen förbjöds.

Med influenser och stöd från Schweiz och USA genom-
fördes 2006-2008 ett projekt avseende ID-spårning (man-
trailing). Projektet var lyckat och 5 stycken hundförare är nu 
centralt placerade vid polishundskolan med ID-spårhundar.

Med dessa erfarenheter började enskilda hundförare och 
instruktörer att fundera om inte också patrullhundarna skulle 
kunna nyttjas för kortare insatser i spår. Några av hundförarna 
har nu börjat prova sig fram medan andra är mycket skeptiska 
till detta nya.

Polisledningen har nu beslutat att samtliga patrullhundar 
skall dresseras att följa kortare (400 m) och yngre (1 tim) 
spår.

ID-spårhund av rasen Bayersk viltspårhund
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Spårdressyr

Utbildning i spårdressyr
Text och foto: Lasse Eriksson, Polishundtjänsten

Polizeihauptkommissar Hermann Döpke, som är chef för 
polishundskolans centralt placerade hundar, har tillbringat 
några sommarveckor i Sverige de senaste 30 åren. Han talar 
en del svenska, samt har besökt både hundenheten i Uppsala 
Län och ett Polis-SM. Vid dessa tillfällen hade särskilt spår-
ningen imponerat. Han kontaktade därför Roger Zetterberg, 
som i sin tur kontaktade Polishundtjänsten och det bestämdes 

snabbt att vi skulle åka ned till Tyskland och hålla en kortare 
utbildning. 

Syfte
Skolans instruktörer som i sin tur utbildar instruktörerna (48) 
ute i distrikten skulle få en kortare inblick i hur svensk polis 

Deltagare och instruktörer



4 Po l i s h u n d e n 3 -  2011

dresserar och nyttjar sina hundar i spårarbete.
En kort tid efter utbildningen ska utbildningarna starta och 

exakt genomförande är i dagsläget osäkert.

Utfall
Uppdraget kom med mycket kort varsel. Vi ville prioritera 
praktik, men hade också dagliga teoretiska genomgångar. Vi 
lade största vikt vid tre moment: Hur vi börjar dressyren med 
en ny hund, hur vi arbetar med tappteknik samt hur vi startar 
dressyren i tätort.

Vi blev oerhört väl bemötta och välkomnade. Eleverna var 
både intresserade och duktiga som dressörer. Efteråt upplevde 
både vi och eleverna att start av dressyren fungerade väl både 
i terräng och tätort. På grund av den korta tiden nådde vi dock 
förmodligen inte hela vägen fram vad gäller tappteknik.

Vi erbjöd också våra värdar att i samband med höstens 
instruktörsutbildning (spårblocket) skicka några observatörer 
till Karlsborg för ytterligare fortbildning. 

Övrigt intressant från resan
Centralt placerade sökhundar
Vid polishundskolan finns centralt placerade brand- och kri-
minalsökhundar. De utgår från polishundskolan.

Centralt placerade ID-spårhundar
Sedan några år finns särskilt dresserade ID-spårhundar place-
rade vid polishundskolan. Det är 5 hundförare med i stort sett 
2 hundar vardera (2 blodhundar, 1 hannoveransk viltspårhund 
och resten bayerska viltspårhundar). De utgår från polishund-
skolan.

Det anmäldes 640 uppdrag under 2010, men vid merparten 
användes civila hundar (Röda Korset o dyl). Polishundskolan 

har nu äskat om medel och vill dubbla antalet ID-spårekipage. 
Alltså 10 hundförare och nästan 20 hundar.

Då vi i Sverige inte har några spårspecialister är denna 
utveckling mycket intressant att följa – antal och typ av upp-
drag, lyckanden etc.

ID-hundar
ID-hundsverksamheten håller på att avvecklas pga alltför få 
arbetsuppgifter, samt att man mer och mer kan nyttja DNA-
teknik. I Tyskland kommer det då att fortsatt finnas några ID-
hundar i Stuttgart, men kanske inte så länge till.

Anskaffning
Polishundskolan har också ett ansvar för anskaffning av hun-
dar. Sedan 1987 har man en egen uppfödning av malinois. 
Den täcker ca 50% av det egna behovet. Valparna placeras 
hos hundförare med äldre hund. Vid några enstaka tillfällen 
saknas placering för valp. Det finns hela tiden en efterfrågan 
på polisens hundar från tävlingsintresserade privatpersoner 
och kasserade hundar/valpar säljs till dessa. Polishundtjänsten 
skulle vid intresse hamna långt fram i kön, då man först och 
främst vill att hundarna ska gå i tjänst.

Man har i sin uppfödning målmedvetet försökt få fram nå-
got större storlek och mentalt stabilare hundar än genomsnit-
tet i rasen. Vi kunde konstatera att man lyckats väl med detta. 
Sedan start har man haft ca 1 100 valpar och för närvarande 
har man ca 7 kullar/år. 

Övriga behovet täcks med valpar från privata uppfödare. De 
kostar 400-900 Euro. En del hundar, framförallt till nya hund-
förare, köps in när de blivit runt ett år gamla. Dessa kostar då 
2 000-2 500 euro.

Tyvärr vittnade man om mycket stora svårigheter att finna 
schäferhundar med lämpliga egenskaper för deras tjänst.

3-årig ID-spårhund

7-årig tysk patrullhund
fortbildas

Spårdressyr
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Glad sommar önskar
redaktionen på Polishunden
Glad sommar önskar
redaktionen på Polishunden

Kallelse årsmöte

Dagordning

Fastställande av röstlängd
Upprop av förbundsrådsledamöter

§ 1. årsmötets öppnande
§ 2. val av årsmötesordförande
§ 3. val av årsmötessekreterare
§ 4. fråga om årsmötets behöriga utlysning
§ 5. fastställande av dagordning
§ 6. val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
§ 7. årsberättelse
§ 8. revisionsberättelse
§ 9. fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen 
 omfattar

§ 10. fastställande av budget
§ 11. fastställande av medlemsavgift
§ 12. stadgeenliga val:
 a) val av ordförande 1 år
 b) val av sekreterare 2 år
 c) val av ledamot 2 år
 d) val av 1 suppleant 2 år
 e) val av 2 revisorer 1 år
 f) val av 2 revisorssuppleanter 1 år
  (val av 2 representanter i nphu)
  (val av valberedning)
§ 13. behandling av motioner 
§ 14. årsmötets avslutande

Efter årsmötet följer ett informationsmöte

Kal le l se  t i l l

ÅRSMÖTE i POLISENS
HUNDFÖRARFÖRBUND

Karlsborg 2011-08-26 KL 18.00.
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Boktips

Våren 2008 var Lena Matthijs 
hos Nationella Hundtjänsten i 
Karlsborg för att hålla en före-
läsning om hundjuridik och be-
visspårning för de nya hundfö-
rarna. Sedan 1997 har polisin-
tendenten från Västra Götaland 
bistått hundverksamheten med 
att föreläsa på grundutbildning 
och fortbildning och intresset 
för hundarnas förmågor och 
hundförarnas idoga slit med 
att förädla dessa förmågor, har 
vuxit hos Lena för varje år. 

Denna gång träffade hon på ett par kollegor, som förevisade 
en filmsekvens från ett skarpt hundjobb som gjorts i samband 
med ett eftersökande på Hallandsåsen 2007, av ett försvunnet 
par i övre medelåldern. Väl hemma i bostaden i Ulricehamn 
på kvällen, började hon skriva på sin första deckare, som 
sedan några månader tillbaka finns tillgänglig att beställa på 
olika hemsidor på nätet.

”Killing your Darlings” är en pusseldeckare med realistiska 
beskrivningar av såväl utredningsarbete som domstolsproces-
sande, men där polishunden lyfts fram på många olika sätt. 
Kriminalsökhundarnas förmåga att markera likdoft får stor 
betydelse i Lenas bok och det är tydligt att hon har ett stort in-
tresse för bevisvärdering och hundverksamhet. Försvinnande 
på Hallandsåsen utgjorde bara en inspirationskälla för bokens 
tillkomst och berättelsen om kriminalkommissarien Hasse 
Nelander-Wein och kollegorna vid länskriminalen i Borås, 
drar iväg i sina alldeles egna banor, långt från den ursprungli-
ga brottshistorien som inte var färdigbehandlad i domstolarna 
förrän hösten 2010.

Vi har träffat Lena för att ställa några frågor om hennes bok.
”Vad var det som gjorde att du plötsligt började att skriva 

en deckare?”
”Jag har skrivit på utkast till böcker tidigare men aldrig 

kommit så långt så att jag fullbordat en bok eller publicerat 
den. Den här gången var det nog att historien kring den verk-
liga händelsen fascinerade mig så och hundförarnas filmsek-
vens inspirerade mig att sätta igång. När jag väl gjort det var 
det svårt att sluta.”

”Du har tillägnat boken till de svenska polishundförarna, 
varför?”

”Jag är gift med en hundförare (Peter Matthijs, reds anm.) 
och det har alltid blivit mycket prat om hund hemma hos oss. 
Tidigt förstod jag vilket enormt arbete som ligger bakom att 
få fram en bra fungerande tjänstehund och jag har känt ett 
behov av att lyfta fram dessa kollegors fina arbete som i så 
många skilda sammanhang verkligen utgör skillnad. Det kan 
handla om att rädda liv men också likaväl att få en utredning 
framåt och en gärningsman fälld. Jag tror att kunskapen om 
hundarnas förmåga i allmänhet är låg hos poliser och vi borde 
försöka utveckla verksamheten ännu mer. Jag ser inga be-
gränsningar i användandet av hund.”

”Kan man känna igen någon polisman i din bok och då 
särskilt, finns det någon hundförare som har anledning att läsa 
extra noga?”

”Det kan nog finnas en eller två som kan komma att känna 
igen sig men jag har försökt undvika att skriva utpekande om 
kollegor för det finns risk att det kan uppfattas negativt. Till 
utseendet finns det i alla fall några som borde känna igen sig.”

”Blir det någon mer bok från din penna?”
”Jag har precis gjort grovutkastet till nästa bok, också en 

ruskig mordhistoria i Borås med flera offer, men har inte 
kommit igång med själva kapitelskrivandet ännu. Denna gång 
kommer nog polisens brottsplatstekniker lyftas fram mer”

”Hur får man tag i din bok, Killing your Darlings”
”Sök på mitt namn på google så kan du hitta flera olika nät-

bokhandlar som säljer den.”
”Och namnet på boken, är den på engelska?”
”Oh nej, absolut inte. Det framgår när du läser boken vad 

titeln kommer ifrån. Jag vill inte avslöja för mycket.” skrattar 
Lena och vi avslutar vår intervju.

Lena Matthijs arbetar till vardag som biträdande områ-
deschef i Älvsborg men är sedan ett halvår tillbaka tillfälligt 
placerad på Länsordningspolisen i Västra Götaland för att bli 
varm i kläderna som kommenderingschef inom SPT-koncep-
tet. Under sjutton år var hon polis i Malmö och hann med så-
väl radiobilstjänst som fem år vid piketen. Under sina fyra år 
på polisutbildningen i Växjö på 2000-talet fick hon förmånen 
att vara med och utbilda över 1200 nya poliser, så det finns 
nog många som kommer tycka det är roligt att läsa sin gamla 
polislärares debutbok.

Hundförarnas arbete
inspirerade till deckare

Text: Lars Lindgren
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Dux och Danne

Dux på
regionalvecka

Text och foto: Danne Pellas

Tiden efter mentaltestet har förflutit 
lugnt och fint. Vi har tränat en del sedan 
sist. 

Träningen går bra och det är som 
jag tidigare skrivit, Dux är en mycket 
positiv hund att hålla på med. Han vill 
alltid jobba och vill gärna vara till lags. 
Det märks att han tycker att han börjar 
bli stor. Han har börjat visa sidor som 
jag inte sett så mycket att tidigare. Han 
vaktar gärna bilen och tomten på landet. 
Han visar tydligt att han inte vill att nå-
gon ska komma i närheten. 

Vecka 21 var det dags för den årliga 
regionalveckan. För min del innebar det 

att jag hade förmånen att vara instruktör 
för några av hundförarna från Stock-
holm. Dux som ännu inte kvalificerat 
sig bland de stora fick denna vecka nöja 
sig med en hel del träning och även en 
del kortare övningar. 

Med på vår dressyrvecka var den helt 
oförglömlige Harry Nilsson. Harry tog 
omgående taktpinnen när det var dags 
för grupplydnad. Tack Harry! Inte ett 
öga torrt.

Anskällning
Denna vecka lade jag mest vikt på 

att lägga lite längre spår. Framför allt 
så var det spår med nya spårläggare för 

Dux. Spårdelen känns mycket bra. Han 
har ett naturligt intresse som jag ska 
försöka förvalta på bästa sätt. Vi lade 
även ner en del tid på anskällning på 
föremål. Jag jobbar även en del på den 
sociala anskällningen på mig.

På kvällarna så bedrevs det en del 
övningar på olika stationer. Övningarna 
var riktade mot den nya Fapen med 
dressyrnivå 1 och 2 med tillhörande 
tjänstbarhetsprov.

Mellan alla dessa härliga övningar 
passade jag på att prova Dux i lite olika 
miljöer där han fick spontanmarkera en 
person som gömt sig. (Tack Peter H ). 
Vi gick även vidare med sök i lokal där 
han fick vara lös. Dux förstod omgåen-
de vad som förväntades av honom. Han 
sprang glatt ut och hittade den gömda 
personen inne på en toalett. Detta var 
en hittaövning då Dux ännu inte är klar 
med anskällningen på dolda figuranter.

Vi gjorde om övningen med figuran-
ten på ny plats och denna gång skällde 
han mycket fint trots att han inte borde 
kunna detta. Det kanske hjälpte till att 
det var en halvmörk lokal med mycket 
konstiga utrymmen. Figuranten belö-
nade honom med en trasa men den lätt 
han vara då han var mer intresserad av 
figuranten…

Det som väntar framöver är mer 
träning både rent dressyrmässigt och 
fysiskt. Dux är tokig i vatten så det blir 
nog en hel del simträning framöver.Tan-
ken var att jag skulle L-testa Dux nu i 
juni men det kan bli så att jag väntar till 
efter semestern för att passa på att testa 
Dux och hans kullsyster samtidigt. 

Ha en riktigt trevlig sommar
runt om i Sverige.

önskar Danne & Dux



8 Po l i s h u n d e n 3 -  2011

Inbjudan SM i Narkotikasök

Skånes tjänstehundklubb inbjuder till SM för polisens narkotikahundar.
Behörig startande är narkotika eller kombinationshundar vid polisen.
Varje länsklubb äger rätt att anmäla ett ekipage per 10 utbildade narkotikahundar.

Tid:  Torsdagen 13/10 – Söndagen 16/10 2011. Prisutdelning på lördag 15/10.

Tävlingsplats:  Frostavallens Hotell och Konferens, Höör

Logi: Enkelrum är bokade på Frostavallens Hotell och Konferens i Höör.
 Egen dusch och toalett. Hund är tillåtet på rummet.

Hitta hit: Väg 13 och väg 23 tar er till Skånes mitt och Höör. Där finns det skyltat
 vidare till Frostavallens Hotell och Konferens.

Pris: 2474 kr för mat och logi, torsdag till söndag. Rum finns bokade för vår
 räkning så ni behöver inte boka själva.

Tävlings-
bestämmelser:  Enligt Polisens Hundförarförbunds SM-regler för narkotikasök.

Klädsel:  För tjänst som hundförare.

Anmäl-  250 kr. Sätts in SENAST 2011-09-1
ningsavgift: BG 8079-6, 74017171-5
 Betalningsmottagare Skånepolisens Hundförarförening.
 Uppge namn, tjänsteställe, mobilnr samt hundens namn.
 
 Anmälan sker via Groupwise till: 
 Anja Hamrin, Kassör Skånepolisens Hundförarförening
 Anja.Hamrin@polisen.se
  Uppgifter på förare, myndighet, hund, kennel, ras, födelsedatum.

Frågor: Kontakta Lars Lindgren 046-622 81, 0733-48 31 74

Inb judan

SVENSKA MÄSTERSKAP i
NARKOTIKASÖK för POLISHUNDAR
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Per och Dyx

Text: Catarina Håkansson

Lyckat spårjobb för
skånska Per och Dyx

Klockan är strax före 
två på fredagsnat-
ten och Per och Dyx 
rullar ner i garaget 
för att lämna polis-
bilen och gå av sitt 
pass. Då hör han på 
radion att en patrull 
kallas till ett pågåen-
de bilinbrott alldeles 
i närheten.

– Jag kommer 
också, ropar Per 
direkt, som ser chan-

sen att få ge sin hund ett spårjobb med en livs levande buse på 
slutet.

Per som varit polis i drygt sex år gick grundkursen till 
hundförare i höstas. Med sig till Karlsborg hade han den då 
24 månader gamla schäferhanen Försvarsmaktens Dyx. En 
hund som enligt Per är en livlig men social och trevlig kille, 
som även kan ta till lite allvar när det behövs.

Sydlig utpost
Efter avslutad grundkurs, L-test och uppkörning i december, 
är ekipaget ett av Skånes senaste tillskott på hundenheten. De 
jobbar i polisområde syd, där de utgår från kuststaden Ystad, 
en av landets sydligaste utposter.

– När vi kom fram till den aktuella bilen som hade motorn 
igång, hade förövarna hunnit fly från platsen, berättar Per. Jag 
selade på Dyx som genast fick ett utgående spår på asfalten.

Efter lite drygt 600 meter i rask fart kommer de fram till en 
gångstig som delar sig i ett T-kors. Då ser Per en grupp om tre 
personer som står och trycker i ett buskage en bit bort.

– Dyx drar sig ditåt och när han kommer närmare gör han en 
klockren vindmarkering samtidigt som han morrar in i mörk-
ret, säger Per som nu bara har bestämt sig. Dessa ska vi ta!

Flyktspår
Per ropar an, samtidigt som han ser hur de tre figurerna för-
svinner springandes från platsen. Eftersom Dyx ”bara” är i 

ettan, får han inte skicka honom, så det får bli ett pur färskt 
flyktspår istället.

Spåret, eller rättare sagt spåren, fortsätter genom ytterligare 
ett tätt buskage för att sedan fortsätta ut på ett större grön-
område. Nu har Dyx och Per synkontakt med busarna som 
springer för allt vad tyget håller.

– Vi kommer ut i någon slags träskmark, säger Per som 
sakta men säkert håller på att komma i fatt busarna som vim-
sar runt som yra höns.

Jakten går först över ett stängsel och sedan över ytterligare 
ett, och plötsligt lämnar en av personerna gruppen och far 
iväg åt ett helt annat håll.

Dyx har siktet inställt på de två andra som nu rusar in i en 
villaträdgård och vidare över en nästan tre meter hög mur.

Game over
Här tar det ett litet tag innan Dyx, med hjälp av ett bord och 
Per, med hjälp av ett träd, också är över.

På andra sidan muren fortsätter spåret ut på en villagata och 
in i nästa trädgård och här tar det tvärstopp när Dyx går in i 
en rejäl anskällning. När Per kommer fram kan han konstatera 
att hunden står ovanpå en kille som ligger på marken. Game 
Over.

Nej inte riktigt, för när Per har fått assistans av tillskyndan-
de kollegor, går han tillbaka till platsen där de flyende hade 
delat på sig och visst finns där ett utgående spår som hunden 
omedelbart får fäste i.

Efter kanske en kilometer på växlande underlag, asfalt, grus 
och gräs, är de framme vid en gård där det står en hästtran-
sport på gården. Ägarna till fastigheten kommer ut och kan 
intyga att de hört oväsen för någon kvart sedan.

Tyvärr är Dyx nu riktigt trött och då det inte finns någon an-
nan hundpatrull i närheten som kan byta av, tvingas Per sela 
av och åka tillbaka till stationen för avrapportering.

Efter ett tag går det ut ett nytt larm om en mopedstöld all-
deles i närheten där Dyx fick ge sig, så det är helt klart att han 
var på rätt spår igen.

– Det är jättekul. Detta kommer jag att minnas bra länge, 
säger en nöjd hundförare

Polishunden gratulerar till det första, men helt säkert inte 
sista, lyckade spårjobbet.
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Pelle Ericsson

I hela mitt liv har jag varit intresserad av djur, alla sorter och 
när jag var liten ville jag bli antingen veterinär eller jägmäs-
tare. Att syssla med djur i någon form var drömmen. 

År 1971 blev jag polis, och som ni alla vet så finns det 
poliser som arbetar med djur. Eftersom jag gjorde min mili-
tärtjänst vid kavalleriet så dröjde det inte länge innan jag hade 
tjänst vid ridande polisen i Stockholm. Där stannade jag till 
1979, jag hade då träffat min nuvarande hustru och då vi hade 
egna hästar hemma så tyckte jag att det var bättre att engagera 
sig i dem i stället för hästen på jobbet. Vi hade ett stall där det 
fanns 10 hästar, 3 egna och resten inackorderingar. Stallet låg 
i Sigtuna och gården drivs numera av en gammal hundförare, 
Folke Lundgren, som tyvärr lämnat hundförarleden för en kar-
riär inom trafikpolisen (hur man nu kan göra ett sådant byte).

Jag fick tjänst i Uppsala och det dröjde inte länge alls innan 
det blev en hundtjänst ledig. Den fick jag och snart bar det av 
till Sollefteå. Med mig hade jag min egen rottweiler, Basse, 
som testats av den gode Ivar Fäldt i Västerås. Ivar var för öv-
rigt med i hundförarförbundets första styrelse, han var en av 
pionjärerna. Fäldtkampen, en tävling mellan Uppsala, Söder-
manland och Västmanland startades av honom. I princip tävlar 
man där efter de nordiska reglerna och den tävlingen existerar 
fortfarande så vitt jag vet.

Basse var en liten och nätt rottweiler med mycket pondus 
och han var min första egna hund. Det dröjde dock inte länge 
förrän vi kunde se att han haltade till och från. Vid en röntgen 
visade det sig att han hade pålagringar i tassarna. Hans karriär 
som blivande polishund blev därför kort.

Kurschef i Sollefteå var hedersmannen Folke Isaksson, in-
struktörer var Ove Tellström, Hans Fogdö och Clas Hemberg. 
Hemberg blev mycket illa biten av en hund när vi första dagen 
skulle veterinärbesiktiga hundarna. Det var ju så på den tiden 
att om man inte hade hund med sig så stod det en och väntade 
i hundstallet. Föraren som fått sig hunden tilldelad kände den 
alltså lika lite som Hemberg.

Hundmaterialet var skiftande, där fanns hundar som efter 
någon vecka blev utslagna och utbildade till hangar eller vakt-
hundar. Jag minns särskilt en hund, föraren var en kille ifrån 
Värmland, den hunden blev färdig hangarhund efter en dags 

utbildning. Gula ögon, små öron och en rättuppstående svans 
kunde inte bli annat, enligt Axel Pålsson. Denne man var en 
legend, han hade tillbringat hela sitt vuxna liv tillsammans 
med hundar. I våra ögon var han en trollkarl, en man som bara 
genom att titta på en hund visste vad den gick för (gula ögon 
och små öron----inte bra?).

Eftersom Basse inte kunde bli färdig polishund fick jag en 
ny hund, Jyckebo’s Ajax. Den hunden kom upp till Sollefteå i 
sällskap med en hundförare ifrån Halland vid namn Timo Tak-
kanen. Timo berättade att Ajax gick till angrepp mot honom 
när han hämtade ut honom ifrån hundgården där hemma. En-
ligt honom var det en hund med stor integritet.

Ajax och jag blev snabbt goda vänner. Han hade den egen-
heten att han den första dagen när vi gick och rastade bet loss 
en tuva gräs efter varje fotsteg jag tog. Jag tyckte att det var 
underligt men vad sjutton, hunden såg trevlig ut. Han var lite 
risig i pälsen och på morgonen när jag kom ut i hundstallet, (vi 
var tvingade på den tiden att ha hundarna i stallet, de fick inte 
sova med oss), så såg jag att han hade haft uppkastningar. Jag 
misstänkte att hunden hade mask. En dunderkur avmaskning 
på djursjukhuset gav resultat. När hunden sket dagen efter såg 
det ut som en stor portion spagetti i avföringen.

Ajax slutade att äta gräset i mina fotsteg och han artade sig 
mycket bra. Hunden skulle testas och det var med spänd för-
väntan som jag förde min nya arbetskamrat genom testbanan. 
Testledare var den numera bortgångne Gösta Lindh. 

Jag fick med mig Ajax hem till Uppsala. Mina instruktörer 
Olle Thulin och Bo Olsson gav mig förhållningsorder att inte 
träna skydd förrän lydnaden och andra moment var befästa. 
Det var bara att lyda, ingen sa emot dessa två herrar. Allra 
minst en nyutbildad hundförare med en hund som i alla fall 
enligt Olle hade en del frågetecken. De rätades ut när han fick 
se att hunden var stabilare än vad ryktet sa.

Grundkursen var uppdelad i två delar, fyra veckor på hösten 
och tre veckor på våren. Inför del två hade jag inte fått känna 
på skyddarbetet alls. Spår, saksök och lydnad var vad jag trä-
nade. Förarskydd hade jag så det räckte, det hade man kollat. 
En vecka innan andra delen av kursen skulle börja åkte vi ut till 
Bosse Olsson i Ärentuna. De ville kolla att hunden kunde släp-

Illustrationen till ”Gubbe på stubbe” är gjord av Robban Carlsson, som är utbildad 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

Gubbe på stubbe

När Polishunden ringer upp för att frågan 
om Per Ericsson kan tänka sig att ställa upp 
som gubbe på stubbe, kommer svaret direkt

-Det gör jag gärna, men jag vill skriva själv

Så får det självklart bli och här kommer 
hans trevliga, välskrivna och tänkvärda sam-
manfattning av ett 40-årigt polisliv.
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pa, på lite avstånd och utan koppel. Olsson sprang iväg och jag 
fick sända hunden. Ajax hade bra klipp så fasttagandet var det 
inga problem med. Släppandet då – när jag ropade ”stå stilla” 
fick hunden en väl tajmad putsning med en kort kätting av in-
struktör Bo. Hunden släppte och allt var frid och fröjd. När jag 
kom till nattpasset dagarna efter överräckte min patrullkamrat, 
den erfarne hundföraren Anders Lundmark, en femlänkars kät-
ting med en liten läderrem ditknuten, ”nu tillhör du dom stora 
grabbarna, när du kör skydd så har du nytta av den här”.

Ajax fick inte vara polishund så länge, han mötte sitt öde på 
banvallen mellan Lammhult och Alvesta. Han hade hittat rester-
na av en påkörd älg och stod och åt av dem när nästa tåg kom.

De här orterna ligger i Småland dit vi flyttade. I Växjö fick 
jag en hundtjänst och jag hittade också en mycket bra hund. 
En schäfer vid namn Emil, utan stamtavla men trevlig ändå. 
Hans starka sida var skyddsarbetet. Spårningen var lite si så 
där, kan det bero på att föraren tyckte att det var roligare att 
träna skydd?

Växjötiden var utvecklande, hundförarna med Pär Axel To-
biasson och Kent Blomfeldt m.fl. brann för verksamheten. De 
hade en förmåga att prova egna idéer och skapa hundar som 
inte backade för något. Skärpa var ett ledord och sätten var 
många att ta fram och utveckla just den egenskapen. Jag kan 
förstå tanken då man inte var så många poliser i tjänst under 
passen och ingen förstärkning att tillgå. Emil och jag kämpade 
mot nazister i Växjö, raggare på Öland och en och annan fot-
bollshuligan på Värendsvallen.

Tyvärr så trivdes inte min hustru i Småland och det var med 
sorg i hjärtat som jag flyttade tillbaks till Uppsala. Återigen 
hamnade jag under Olsson/Thulins vakande ögon. Jag fick 
visa upp min hund i ett tjänstbarhetsprov. När vi kom till 
skyddet visade Emil sina bästa sidor. Figuranten, Björn Pet-
tersson sedermera Novén, figurerade. Sändande efter flyende 
i munkorg, Björn sprang och när jag sände hunden tyckte jag 
synd om honom. Emil gick väldigt högt och munkorgsstöten i 
nacken var inte att leka med. Summeringen blev att Emil fick 
ett tjänstecertifikat, vilket var roligt.

Vid den här tiden år 1988 var det något turbulent i Uppsala. 
Jag och många med mig trivdes inte där längre. Jag sökte där-
för tillbaks till Stockholm där jag en gång i tiden hade startat 
min polisiära bana.

Dagarna efter det att jag lämnat in min ansökan till Stock-
holm drabbades Emil av magomvridning och han gick inte att 
rädda trots att vi var mycket tidigt inne på Veterinärhögskolan 
i Uppsala.

Efter att ha arbetat i Stockholm i två månader ringde man 
och frågade om jag kunde tänka mig att prova en rottweiler 
som tjänstehund. Naturligtvis ville jag det och Faunus Gasto 
blev min nya arbetskamrat. Det var en mycket bra rottweiler. 
Kraftfull i skyddet, bra sök och spårhund. Tillsammans gjorde 
vi en hel del bra spår och sökuppdrag – efter rånare och bandi-
ter förstås. Räddningssök i den bemärkelsen som vi pratar om 
nuförtiden var mycket sällsynta. Vi tävlade också en del. Vi re-
presenterade Stockholmspolisen i Sveriges äldsta hundtävling 
den mot Stockholms brukshundklubb ett par gånger. Vi deltog 

också i den första Norgekampen mellan Stockolmspolisen, 
Stockholms län, Aske Berum och Oslo ifrån Norge.

Gasto blev efter några år ganska sliten rent fysiskt och jag 
såg mig om efter en ny hund. Siwert Andersson i Kalmar hade 
en 11 månader schäferhund som han fått ifrån Djurens Vänner. 
Hunden var uppfödd av Arne Imsen, en känd Maranatapastor 
ifrån Stockholm. Enligt Siwert var det en bra hund. Jag och 
hustrun åkte ner till Kalmar och jag såg direkt att ”Olle” hade 
potential. Även den här hunden var en bastard, inga papper, 
och eftersom jag bodde i Björklinge utanför Uppsala regist-
rerades han som ”Björklinges Olle”. Det visade sig vara en 
mycket bra hund. Olle åkte med i baksätet fram till dess att 
han var 18 månader då han testades och genomförde tjp 1 
samma dag.

Gasto skänktes till en veterinär på Veterinärhögskolan och 
han var en av de första hundarna i Sverige som fick nya konst-
gjorda tänder eftersom originalen blev utsparkade av en häst.

Olle var 19 månader gammal när han var med om sin för-
sta batalj vid Iraks ambassad. Han lärde sig snabbt att anfall 
är bästa försvar och han var mycket effektiv när det gällde 
ordningshållning. Då han i så unga år kastades in i strid blev 
han med tiden väldigt laddad så fort vi hundförare ställde upp 
med hjälmar och kravallutrustning. Någon gav honom epitetet 
”rattling Ollie” eftersom han ibland skakade av förväntan inför 
den kommande urladdningen.

Som ni märker så handlar mycket om ren ordningshållning. 
Vid den här tiden, första halvan av nittiotalet var hundar, piket 
och hästar spjutspetsen som sattes in ganska friskt vid de ota-
liga ordningsstörningar som uppstod. Det är klart att hundarna 
även användes i samband med både narkotikasök och spår-
ningar. Jag minns särskilt ett ärende när jag och en kollega, 
Håkan Åkerblom (i Stockholm åkte vi ofta i dubbelpatrull, två 
hundförare) kallades till Sockenvägen i södra delen av staden. 
Man hade haft jakt på en stulen bil och till råga på allt var det 
en kollega ifrån Huddinge som ägde bilen. Bilen var slängd 
och jag tog ut Olle för att spåra. Det dröjde inte länge förrän vi 
fick den första ”busen” som överlämnades till annan polisper-
sonal. Vi fortsatte att spåra över ett stort antal villatomter runt, 
runt vi visste inte egentligen vart spåret ledde men då Olle 
hängde i så hängde vi på. Efter ca en timmes spårning kom vi 
ut på Sockenvägen igen. Klockan var nu efter två på natten, 
hunden gick över vägen och följde trottoaren. Framför oss ca 
200 meter bort stod en ensam yngling på en busshållplats. Han 
hade en vit jacka på sig och enligt signalementet skulle han 
ha en svart. Vi kom fram till honom och vid närmare kontroll 
visade det sig att han vänt jackan ut och in. Vid ett annat till-
fälle jobbade jag kvällspass med en annan kollega, Magnus 
Rygaard. Redan kl 1800 hade vi spårat upp en rattfyllerist i 
Vällingby. Passet fortsatte och eftersom det var ont om hund-
patruller fortsatte vi ända till morgonen. Tillsammans lyckades 
vi att gripa 10 stycken ”busar” både på spår och personsök. 

Olle var en mycket lyckad hund, glad och positiv men 
samtidigt ganska vass när det gällde. Vi tävlade ett SM till-
sammans, i Härnösand. Det är det enda Smet jag deltagit i. Vi 
lyckades att skrapa ihop över 1000 poäng och hamnade bland 
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de första 9 av 42 startande. Olle fick också ett tjänstecertifikat.
Tyvärr så drabbades Ollle av det vanliga problemet med 

schäfrar, pålagringar i kota L7s1.
Han efterträddes av ännu en rottweiler, Cobra allmänt kall-

lad ”Cobra plutt” snäll och trevlig men med mycket stora 
”drifter”. Det mesta var ”stort” och det var tur att han tyckte 
om människor annars hade han varit synnerligen besvärlig att 
hantera. Hunden var så kraftfull att jag inte använde honom i 
ordningshållning än mindre i samband med andra uppdrag där 
han kunde få anledning att bita någon.

Vid den här tiden, jag hade arbetat i skift i 26 år och uppnått 
en ålder av 46 år fann jag att det inte var läge att arbeta ute på 
fältet längre. En händelse i Alby gjorde att jag klev av som 
patrullhundförare. Jag började helt enkelt få svårt att tygla mitt 
humör och därför började jag på NÄPO i Ekerö, året var 1996.

NÄPO var inte min stil och jag blev mycket glad när då-
varande chefen på hundenheten, Per Granath, bara efter två 
månader ringde och erbjöd mig en tjänst som bombhundfö-
rare. I tjänsten ingick också att tillsammans med min gamla 
arbetskamrat B Olsson ansvara för all dressyr av sökhundar i 
Stockholms län alltså även alla narkotikautbildade hundar. 

Jaktspanieln ”Jaktfalkens Raggie” kom in i mitt liv. Det var 
den första rena jaktspanieln i polisens tjänst i Sverige. Vi fick 
alla en aha-upplevelse, naturligtvis den här motorn överskred 
allt vad vi tidigare sett. Showspaniels var vad man ditintills an-
vänt men numera, om man vill ha en spaniel som sökhund är 
det jaktspaniel som gäller. ”Reggie” och jag arbetade tillsam-
mans i 5 år. Vi sökte både slott och koja. Han hade tyvärr ett 
stort problem, att åka bil. Den här fobin eskalerade och vid 7 
års ålder fick han lämna jordelivet till förmån för den holländ-
ske importen, ”schäfern” Rocky eller som han kallades hos 
polisen i Östergötland ” Curry”.

Vi arbetade ihop i 8 och ett halvt år. Någon bättre sökhund 
kommer jag aldrig att få. Absolut miljösäker, mycket balanse-
rad och förig. Med tiden blev vi ”ett” inga onödiga åthävor be-
hövdes, vi visste vad som krävdes och i princip räckte det med 
en tanke så förstod han vad jag ville. Jag minns ett jobb där vi 
hjälpte krogkommissionen i en husrannsakan. Rocky marke-
rade på samma plats tre gånger utan att vi förstod vad han ville 
visa oss. Till slut när han i ren frustration krafsade i en springa 
mellan två stora plåtskåp fattade jag. Det fanns nå´t där bak-
om. När jag särade på skåpen så kände jag kolven av ett skjut-
vapen. Det visade sig vara en AK 47, Kalaschnikov som var 
invirad i ett badlakan och instoppad i en svart plastsäck.

Bombhundar hittar sällan ”bomber”. Vid husrannsakningar 
kan man hitta sprängämnen eller vapen. Det händer också 
att hundarna används i samband med någon form av skott-
lossningar för att söka patronhylsor. I Skåne använder man 
regelmässigt bombhundarna vid sådana uppdrag. Det är lite si 
och så med den saken i Stockholm men det händer. Det är lite 
frustrerande att träna och träna utan att få hitta i verkligheten. 
Man får se det positiva i stället, Sverige är inte Belfast eller Tel 
Aviv och vi ska vara glada att vår verklighet är något lugnare.

Med åren har jag insett att vi ska fokusera på vad hunden 
ska göra mer än att det ska se vackert ut. En sökhund ska t.ex. 

söka som sjutton, hitta och tala om för sin förare att ”här ligger 
det”. Hur han talar om är egentligen oviktigt. Det behöver inte 
se vackert ut, huvudsaken är att föraren vet att nu markerar 
hunden. Det vackra handlar enbart om att tillfredställa någon 
som står vid sidan om och tittar, en för att citera en gammal 
erfaren hundförare ”legitimerad kritiker”. Erfarenheten säger 
att det vackra inte alltid blir vackert i verkligheten. 

Jag har också insett att det handlar om att göra det så enkelt 
som möjligt för hunden att förstå vad vi vill att den ska göra. 
Många hundförare har en tendens att prata med sina hundar 
som om de kunde förstå det svenska språket. Det kan vara ut-
tryck som ”har jag inte sagt till dig att du ska göra si eller så” 
eller ”hör du inte vad jag säger” m.m. En hund är en hund och 
en människa är en människa och det blir betydligt enklare om 
man ransonerar uttrycken.

Att lära ett djur handlar om att sänka sig mycket lågt, att 
förstå hur hunden reagerar på de enklaste signaler. Kort sagt 
göra det så enkelt som möjligt för hunden att förstå. Små steg 
i taget och inte träna efter målet utan träna på väg mot målet. 
Då blir det mindre risk att hamna fel.

Jag har varit med ända sedan ”kättingens” tid. Vi fick hun-
darna att fungera efter de förutsättningar som fanns då och 
numera får vi hundarna att fungera efter de förutsättningar 
som finns nu.

Jag har alltid haft som rättesnöre att ”det är inte metoderna 
som räknas det är målen” och når vi dit så har vi lyckats.

Min absolut bästa arbetskamrat Rocky fick somna in i mitt 
knä i januari månad i år vid en ålder av snart 11 år. Hans efter-
trädare jaktspanieln Fågeljägarens Koltrast, kallad ”lille Bus” 
är min nuvarande tjänstehund och han kommer att vara med 
intill dess att jag/vi pensionerar oss och det kommer att ske 
inom en mycket snar framtid. 

Det finns mycket mer att berätta om men det här får inte 
bli för långt. Jag vill dock säga att vi ”gamla” gubbar måste 
se till att nya duktiga instruktörer och hundförare ”tar över”, 
vi ska inte hänga kvar för länge. Hundverksamheten kommer 
att fortsätta att utvecklas trots att vi inte är med längre, sanna 
mina ord.
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Text: Kenneth Eriksson • Foto: Ulrika Lichtenberg och Roger Björne

Onsdagen:
En vindpinad morgon i slutet på maj träffades ca 15 personer 
vid Stena Lines terminal i Göteborg.

Färjan från Göteborg till Fredrikshavn skulle avgå 08.50 
och samtliga deltagare var på plats i god tid. Det var lugnt i 
lägret och alla såg med tillförsikt fram mot kommande dagar.

Med på resan var:
Tävlande patrullhundar: 
Susanne Lindblom V:a Götaland
Ronny Holmberg Blekinge
Peter Hallberg Skåne samt
Ulrika Lichtenberg Blekinge (reserv)

Tävlande narkotikahundar:
Torbjörn Carlsson ordinarie samt Thomas Jörkander (reserv), 
båda två otroligt goa gubbar, mycket glädje!

Lagledare patrullhundar:
Kenneth Eriksson (suppleant förbundet)

Lagledare narkotikahundar:
Roger Björne (kassör förbundet)

Domare: Roberto Viscovitch,
Glenn Andersson, Lars Lindgren, Peter Matthijs

Polishundtjänsten: Sven Nyberg, Jerker Lawesson

Ledamot NPHU: Martti Källmalm (sekreterare förbundet).

Sjösjuk ekonom
Resan med färjan var beräknad till ca tre timmar men på 
grund av tekniskt fel så blev ankomsten försenad med ca fyr-

Nordiska Mästerskap
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tio minuter + hård vind vilket inte uppskattades av en av de 
resande, ”sjösjuk”. Berörd person har med ekonomi att göra.

Nordiska mästerskapen skulle i år gå av stapeln i Jammer-
bugt, Jylland med boende för de tävlande i Rödhus klit ferie-
by. Vid ankomsten blev vi välkomnade av en dansk delegation 
som var mycket gästvänliga.

Vi inkvarterade oss i stugor två och två, efter kön och even-
tuellt någon form av sjukdomsbild.

För övrigt på onsdagen var det domarmöte för de lärde och 
informationsmöte för oss andra men även en öppningscere-
moni med välkomsttal och stolt resning av den svenska fanan.

Kvällen förgylldes med en middag då samtliga närvarande 
var på mycket bra humör och det var idel leenden var man än 
tittade, härligt.

Ni som har en tanke på att Nordiska Mästerskapen är en se-
mesterresa och med inslag av spa, glöm det genast!

Torsdagen:
Klockan 05.45 ringer lagledaren till första startande i spår, 
Susanne Lindblom. Susanne var självfallet redan vaken och 
hade förmodligen redan tränat ett pass.

Spåren för våra svenska deltagare gick sådär under denna 
första tävlingsdag, två gick av spåret emedan Ronny Holm-
berg endast missade en apport. Bland övriga länders deltagare 
var det mycket blandade resultat, en del 0:ade och en del gick 
hem med några apporter.

Med en något medioker start i spåren så kände vi oss ändå 
lugna då paradgrenarna låg framför oss. Även vår deltagare i 
narkotikasök missade spåret vilket gjorde att stämningen vid 
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lunch var något dämpad. Underlaget i Danmark kan liknas vid 
Sahara med inslag av tall och eventuellt högväxt norrländsk 
ljung.

Redan nu, under den första tävlingsdagen uppstod ett, inte 
nytt fenomen men dock alltid lika fascinerande, babian-bak-
stjärten. Forskning har visat att detta tillstånd beror på nervo-
sitet/stress, intag av, för kroppen annorlunda föda samt i viss 
mån maltdrycker.

Vind i seglen
Nya tag! Efter lunch väntade feltsög, eller sakstövning på 
svenska. Narkotikahundarnas uppgift var lagersök. Feltsöget 
(saksöket) var lagt på öppen mark med ljung och annan ve-
getation ca en halvmeter högt. Susanne Lindblom var först ut 
och Isa markerade två apporter av fyra möjliga. En stor eloge 
till Susanne och Isa som lärt in påvisande markering under 
två månader innan tävling. Till detta ska sägas att Isa under 
momentet visade alla fyra föremål men som sagt, fick två 
godkända.

Peter Hallberg upprepade Susannes bedrift och fick två 
godkända markeringar.

Ronny Holmberg gick ut i startgrupp nummer tre och glän-
ste med fyra godkända markeringar, underbart. Nu kände alla 
att tävlingen började ändra form och att svenskarna började få 
vind i seglen. Torbjörn tog hem ett par gömmor i lagersöket 
och blev två i grenen.

Torsdagskvällen avslutades i god ordning med en kamrat-
middag, mycket god stämning och dansk mat med tillhörande 
dryck. Med en stor press och ansvarstagande avslutades emel-
lertid kvällen tidigt för kommande dags tävlingsmoment.

Fredagen:
Väckning som vanligt klockan 05.45 och det var alltid Su-
sanne som råkade illa ut då hon befann sig i startgrupp 1.

Momenten för dagen var; för patrullhundarna personsök 
och för narkotikahundarna feltsög.

Även denna dag belastades Danmarks reningsverk.
Susanne, Ronny och Peter gjorde mycket bra ifrån sig vid 

personsöket! Alla fick höga betyg i söket och fick samtliga fi-

Lei-Anns Besk med sin förare Ronny Holmberg, Polismyndigheten i Blekinge län.
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guranter samt betyg på dessa. Den goda trenden höll i sig och 
våra tävlanden var på topp och taggade.

Torbjörn lyckades i fältsöget få en godkänd markering. Svår 
ruta med nedgrävda preparat och att de hade placerat prepara-
ten nära varandra.

På eftermiddagen tävlade Torbjörn också i Lägenhetssök 
där han tog en hedrande topp-placering i gruppen.

Protest avslogs
På eftermiddagen besökte huvuddomaren ”svensk-lägret” och 
meddelade att Susannes markering på sista figuranten blivit 
bedömd som underkänd. Detta på grund av att Isa vidrört 
figuranten och att detta bedömts som angrepp. Svenska laget 
diskuterade detta fram och tillbaka och ingav en protest mot 
beslutet.

Protesten avslogs dessvärre och ett antal värdefulla poäng 
försvann. Vi svenskar tycker emellertid fortfarande att detta 
ändrade domarbeslut är fel. Nog om detta!

Fredagen avslutades på samma trevliga sätt som torsdagen 
med samkväm och senare en middag samt en lektion i norska 
och danska (svårt).

Lördagen:
Samma tidiga morgon med strävan efter en bra lydnad och 
ett bra skyddsarbete vilket stod på schemat denna gråkalla 
lördag.

Arenan var belägen ca 15 km från Rödhus klit feriecenter 
och dagen startade med uppställning vid anläggningen med 
fina tal av höga polischefer, kommunalråd m.m.

Trots regn och kyla fanns en känsla bland oss, som ungdo-
marna säger, ”VI ÄGER”.

Mycket riktigt, jag kan inte i ord beskriva Susannes, Ron-
nys och Peters insats denna dag.

Dessa tre tävlande håller så hög nivå i lydnad och skydd 
så man har svårt att hålla tillbaka tårarna! Jag tror att nästan 
samtliga moment i både lydnad och skydd belönades med 
lägst 8! Ronnys slutpoäng i skyddet 307, Peter 304, Susanne 
269. Tjusigt!

Torbjörn höll jämna steg med grannländerna i bilsök men 
tappade något i väsksöket.

Denna sista tävlingsdag var vi alla på helspänn inför slut-
resultatet i lagtävlingen. Visserligen hade vi förlorat två av 
terrängspåren men troligen hämtat hem massor med poäng i 
personsök, feltsög samt lydnad och skydd.

Spänningen var olidlig.
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Slutresultatet meddelades efter sista skyddet:
1:a Norge 2416 poäng
2:a Sverige 2394 poäng
3:a Danmark 2062 poäng

Ynka 22 poäng från första platsen! Det svider men känslan 
av gemytlighet och ett trevligt arrangemang överskuggar den 
knappa förlusten.

Tack Danmark och Norge! 
Tack framförallt den svenska delegationen för en trevlig täv-
ling och många fina resultat.
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Brandsöksutbildning
i Karlsborg

Text: Stefan Haster • Foto: Stefan Haster och Jan Klauser

Så var det då äntligen dags att mitt i svinkalla vintern bege sig 
ner till Karlsborg för en 2 veckors brandhundkurs. Kände bara 
till övriga deltagare till namn med undantag för Åke Isaksson 
och eftersom han fanns med så visste jag att det skulle bli en 
kurs med många skratt.

Förutom Åke så kände jag ju också till vår instruktör B-G 
Carlsson som jag träffat ett stort antal gånger innan

Vi som nu skulle tillbringa först 2 svinkalla veckor tillsam-
mans och sedan en vårvecka med uppkörning var :

Stefan Haster Polismyndigheten Värmland Troja
Åke Isaksson Polismyndigheten Halland Fritz
Anders Johansson Polismyndigheten Blekinge Deff
Christina Lanserius Polismyndigheten V:a Götaland Majsan
Cathrin Sandgren Polismyndigheten V:a Götaland Xena
 o Akka
Jan Klauser Räddningstjänsten Ängelholm Katla

Förutom oss på brandkursen fanns även ett gäng instruktörer 
på plats i Karlsborg som skulle utbildas till besiktningsmän.

Jag tror vi alla var evigt tacksamma mot BG eftersom det 
första tiden blev en hel del övningar med olika typer av burk-
banor nere i förläggningens källare. Ingen av oss på brand-
kursen var avundsjuk på de blivande besiktningsmännen som 
mestadels vistades utomhus i 25 gradig kyla och snålblåst,

Burkbanor
Som jag nämnde ovan så blev det en hel del preparatkän-
nedom första tiden och då med olika typer av burkbanor. De 
flesta hade väl redan lärt in en hel del preparat men för mig 
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var i alla fall burkbana en ny upplevelse. Får väl säga att det 
trots allt gick ganska fort att få hundarna att anamma denna 
typ av sök. Det som det blev mest diskussioner kring var nog 
vilken typ av markering man ville ha. 

Själv hade jag satsat på läggande eftersom det är vad jag 

kör i saksöket. Får dock ta mig en rejäl funderare på om inte 
stående frysmarkering istället är att föredra. På de skarpa jobb 
vi hitills varit med om har det inte alltid varit så lätt för hun-
den att lägga sig med tanke på hur en brandplats ofta ser ut.

Efter 2 veckor med burkbana samt diverse andra övningar 
kände vi oss nog alla ganska nöjda med hundarnas prestatio-
ner. Efter dessa 2 veckor hade faktiskt även Cathrin lärt sig att 
brännbar väska alltid fanns i burk 4 eller hur det nu var ?

Brandman
Som ni ser på kurslistan ovan hade vi förmånen att få ha en 
livs levande brandman med på kursen. Det var mycket värde-
fullt och vi fick en hel del ovärderlig information och utbild-
ning avseende eldens krafter och brandresternas oerhörda 
giftighet. Tyvärr så kunde Janne inte delta mer än en dag sista 
veckan men vi hoppas han får möjlighet att köra upp sin hund 
vid senare tillfälle. Bra också att du hade kamera med Janne 
så jag ensam slapp få allt ovett från ”flickorna” när det gällde 
fotografering.

Efter de första 2 veckorna var det sedan hem till respektive 
myndighet för fortsatta övningar och skarpa sök. Cathrin 
hade ju redan en färdig hund eftersom hon tagit över Christer 
Lundqvists redan utbildade hund. Detta gjorde att tjejerna 
från V:a Götaland togs i anspråk för ett par skarpa sök i Värm-
land.Vet också att de inom ”kommando väst” kört en hel del 
tillsammans med Åke i såväl Halland som V:a Götaland. An-
ders har ju BG att luta sig mot så jag får väl hoppas att även 
jag så småningom blir inbjuden i ”kommando väst ” eller att 
ytterligare en hund utbildas i region Bergslagen.
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Kvalitetssäkring
Sista kursveckan en riktig sommarvecka med grillkväll o.s.v. 
var avsedd för lite grundrepetition men i huvudsak var den 
tänkt för att kvalitetssäkra oss och våra hundar. Detta innebar 
ännu mer burkbana men nu blev det svårare för vissa eftersom 
inte längre burk nr. 4 var allena rådande avseende innehåll av 
brännbar vätska.

Vi var även på riktiga brandplatser för att kolla av miljöbi-
tarna och körde även sök i miljöbanan på polishundtjänsten.

Samtliga våra hundar visade prov på mycket bra miljötålig-
het -god söklust och bra preparat kännedom vilket gjorde att 
alla godkändes och nu påbörjat sina karriärer som brandsök 
hundar.

Tror också att samtliga av oss varit på skarpa jobb där mar-
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keringar visat sig vara riktiga.
Vet att vi alla har våra teknikers stöd och med en ödmjuk 

inställning till vårt sökjobb hoppas vi få många brandplatsun-
dersökningar med förhoppningsvis lyckade resultat.

Goda träningsråd
Hoppas också alla lyder Jannes råd om att alltid använda 
skyddsmask och övrig skyddsutrustning. Andningsmasken 
förhindrar förhoppningsvis att vi blir sjuka och för vissa för-
bättras ju även utseendet !!!

Tack B-G för kursupplägget och dina goda träningsråd, tack 
Cathrin o Christina för många goda skratt o klickeråd , Janne 
för dina foton och din kunskap, Anders för att jag slapp vara 
ensam patrullhundförare och sist men inte minst Isak tack för 
alla garv och tack för senast.
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Text: Leif Carlsson, Hundförarpolisen Västra Götaland

Försöksprojekt Schämall
L-test och utvärdering

Projektet som initierades av Västra Göta-
lands polisdistrikt tillsammans med Bockes 
tjänstehundar på Gotland resulterade som vi 
tidigare berättat om i en kull innehållande 
10 individer. Detta är den första planerade 
och av SKK godkända korsningskull Schäfer-
Malinois.

Från början placerades 6 valpar hos polismyndigheter runt om 
i landet medan resterande var kvar på Gottland.

Crut
I slutet av november 2010 genomfördes L-test med delar av 
denna kull i Karlsborg.

Testledare var Karlsborgsgänget Jerker Lavesson, Pelle 
Karlsson, Lasse Eriksson samt Göran Lundström. Min för-
hoppning var att alla individer i kullen skulle testas för att få 
en heltäckande utvärdering, så blev dock inte fallet. Två indi-
vider testades innan detta tillfälle. Den första, Crut, testades 
i Jönköpings polisdistrikt i september månad. Hunden gjorde 
en stark L-test och godkändes för all polisiär tjänst.

Tomas Pellnors egna ord: Efter att ha genomfört en mycket 
bra L-test togs Crut i tjänst som patrullhund redan innan han 
var 18 månader. Han låg redan då långt fram i sin dressyr och 
gick igenom nya Fap-1 utan problem. Han har därefter mog-
nat in i rollen som polishund mycket bra och har redan hunnit 
med ett antal kvalificerade tjänsteuppdrag, flera mycket bra 
spårningar som slutat med gripande bl.a.

För övrigt är han en fantastiskt trevlig och social hund. 
Hans arbetskapacitet och nosarbete är helt otroligt. Han har 
även en allvarlig sida som han visar upp när det behövs. Så 
här långt är jag supernöjd med Crut och med lite rutin kan 
detta bli hur bra som helst. Närmast väntar utbildning till kri-
minalsök, något som borde passa honom utmärkt. 

Majsan, föredetta Arja
Veckan innan den stora testomgången testades Rkp Arja 

vilken varit placerad hos Per Arvelius SLU. Arja testades av 
samma gäng i Karlsborg vilka också stod som ägare till hun-
den vid tillfället. Utfallet blev att Arja inte riktigt räckte till 
som patrullhund, däremot visade hon sig utmärkt som renod-
lad sökhund vid kompletterande söktest Denna hund placera-
des hos Christina Lanserius i Västra Götaland som efter detta 
godkänt henne som brandhund och dessutom bytt namnet på 
henne till Majsan.

Christinas egna ord: Majsan är en härlig tik full av energi. 
Tanken är att hon skall bli brandhund och vi har tillsammans 
gått första delen av brandkursen i Karlsborg under ledning av 
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BG Carlsson. Senare i vår skall vi tillbaka och avlägga prov. 
Majsan jobbat jättefint i alla miljöer, markeringarna börjar 
likna något och hon kan de flesta preparaten. Det skall bli 
spännande att komma ut och jobba med henne. Nu skall hon 
bli specialsökshund men hennes kvalitéer är stora och jag 
hade inte tvekat att ha henne som ”vanlig” patrullhund.

Brynolf
Hanhunden Brynolf som först var hos Patrik Eriksson i Stock-
holm, lämnades dock tillbaks till Gotland. Efter att ha tränats 
under en tid med inriktning mot specialsök, lämnades Brynolf 
över till Göran Bjurström i Västra Götaland. Hunden genom-
gick en sökhundstest i Västra Götaland med godkänt resultat. 
Vid L-testen i december ansågs Brynolf ej hålla måttet som 
patrullhund.

Göran Bjurströms egna ord: Brynolf är glad, öppen, nyfiken 
och tillgänglig.

I arbete stressar han ej, utan visar prov på koncentration, sö-
ket är bra och han är även uthållig och har stor jaktkamplust.

Brynolf är sedan januari månad godkänd som narkotika-
hund. 

Mix
Hanhunden Mix placerades hos Thomas Pettersson i Ble-
kinge. Mix har gått från klarhet till klarhet och ligger utbild-
ningsmässigt långt fram. Vid testomgången i december visa-
des han upp och genomförde en bra test och är godkänd för 
alla kategorier av polisarbete. Mix är dock inte i tjänst ännu 
p.g.av att Thomas gamla hund fortfarande fungerar men kom-
mer på sikt att avlösa honom. 

Enzo
En hanhund Enzo, den enda långhåriga i kullen placerades 
först i Östersunds polisdistrikt. 

Då hunden passerat året lämnades även han tillbaks till 
Bockes för att påbörja utbildning mot specialsök.

Vid testillfället i december testades han för polisens räkning 
med Alex Siggelin från Bockes som förare. Enzo räckte inte 
till som patrullhund, däremot gjorde han en mycket bra test 
beträffande sökfunktionen. Han hade lite besvärligt på ex-
trema höjder men i övrigt mycket bra söklust och uthållighet. 
Det var dock ingen inom polismyndigheterna i landet som vi-
sade intresse för honom varför han gick tillbaks till Gottland 
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där han fungerar som narkotikahund på Hasselakollektivet. 

Prisma
Tiken Prisma placerades hos narkotikahundföraren Stefan 
Sund i Uppsala.

Denna hund visades upp i arbete vid instruktörsträffen i 
höstas där hon gav prov på mycket fint sökarbete och bra 
markeringar. Vid testomgången i december höll hon inte mått-
tet för patrullhund men godkändes som renodlad sökhund. 
Om hon inte redan genomgått prov och är i tjänst så är detta 
enligt uppgift på gång under den närmaste tiden.

Nova
Hunden Nova placerades via Bockes tjänstehundar hos Vilt-
skadecenter under beskydd av Tobias Gustavsson och Jens 
Karlsson. Hunden fanns på plats vid testtillfället i december 
men testades dock aldrig. Se separat reportage om Nova, di-
rekt efter denna artikel.

Bitsie
Tiken Bitsie placerades hos C.G. Häljebo med inriktning mot 
framför allt söksidan. Som ung visade sig Bitsie lovande. Vid 
en instuktörssamling i Karlsborg genomgick Bitsie en söktest 
vid 12 månaders ålder. Här visade hon sig ej mogen varför 
testen ej fullbordades

Vid testomgången i december befanns Bitsie ej lämplig för 
patrullbruk och vid kompletterande söktest befanns hon fort-
farande ha problem med vissa miljöer. Bitsie finns kvar hos 
Häljebo.

Två individer har placerats ut hos fodervärdar för att växa 
till sig och har ej provats i någon testform.

Sammanfattning
Denna kull bestod av 10 individer. 4 individer stod kvar hos 
Bockes på Gotland tills de var över 6 månader då ingen inom 
våra polismyndigheter visade intresse. 5 individer har ge-
nomgått godkända prov för arbete inom polismyndigheterna. 
Ytterligare 2 är i arbete utanför våra myndigheter. Hade de 
resterande placerats ut kanske ytterligare någon visat sig vara 
brukbar. Summa arbetande hundar i kullen 7 st. av 10 möjliga 
alltså 70%.
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Projektets syfte
Anledningen till att projektet startades är naturligtvis anskaff-
ningsproblematiken. Att Västra Götaland kom att stå som 
drivande berodde på att Tommy Hydfors dåvarande chef för 
Rikskriminalpolisen gav klara besked att Karlsborg och vår 
utbildningsenhet ej kunde stå för detta eftersom den statliga 

tjänstehundsutredningen ej var klar men samtidigt klartecken 
för enskilda polismyndigheter att prova. Idag är den statliga 
tjänsthundsutredningen klar och utredaren har avlämnat sitt 
utlåtande.

Man kan naturligtvis ej dra några slutsatser på en enda kull. 
För att kunna utvärdera detta borde ett större antal kombi-
nationer göras. Detta gjordes på 60 talet i Holland med stor 
framgång. Avkommor till dessa hundar har spridits som tjäns-
tehundar världen över och finns även i linjerna bakom dagen 
malinois av brukstyp.

Det finns inget som säger att blandrasavel är saliggörande. 
Man kan lika gärna gå in och göra riktad urvalsavel på våra 
rasrena hundar. Det krävs dock att vi med gemensamma kraf-
ter letar upp dem.

De civila tävlingsprogrammens sportinriktning styr av-
eln. Dessa inriktningar ligger inte alltid i riktning mot en 
fungerande tjänsthund. Utställningssidan har vinklat av i en 
inriktning som gör att dessa avkommor blivit mer eller min-
dre obrukbara för tjänsteändamål. Om vi i framtiden skall ha 
någon möjlighet att hitta ämnen för polisbruk så är det hög tid 
för oss att lägga oss i inriktningen på avelsarbete mot tjänst.

Att sitta på baken och hoppas på att det skall bli tillräckligt 
många individer över från sporthundshundssidan är en utopi 
oavsett om de föds upp centralt eller inte. Hundraser föränd-
ras över tid så också deras hälsobild. Då hundar har en relativt 
kort livslängd och reproducerar sig snabbt så går förändringen 
med hastighet. Fortfarande finns material kvar där ute av våra 
tjänsthundsraser. Genom medveten urvalsavel så kan man 
förändra inriktning uppåt såväl som neråt. Ta vara på den kun-
skap och det material som fortfarande finns kvar. För att lösa 
detta krävs att vi ställer oss upp tar ett kliv framåt och vågar 
ha en åsikt som vi också står för. Sista vagnen har börjat rulla 
ut från perrongen. Frågan är om vi skall hoppa ombord eller 
stå kvar och se den försvinna.
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Text: Tobias Gustavsson och Jens Karlsson

Nova
med nosen på rätt ställe

ID-, besiktnings och avlivningshund
Nova utbildas för tre olika arbetsuppgifter. ID hund (varg), 
besiktningshund, avlivningshund (björn och lodjur). Som ID 
hund kommer hon på labb att peka ut vilka vargspillningar 
som kommer från samma vargindivid och därför inte be-
höver skickas för DNA analys. Särskilt de spillningar som 
samlas in i renskötselområdet eller i samband med beslut om 
eventuell skyddsjakt, och därför behöver analyseras akut, är 
kostsamma ca 10 000 kr per prov. Det finns således möjlig-
het att spara stora summor. Besiktningshundar används för att 
markera spår och spårtecken av stora rovdjur vid misstänkta 
rovdjursangrepp på tamdjur, hundar eller människor. Besikt-
ningshunden ska kunna markera vart en spårlöpa t ex går in i 
ett hägn och på kommando kunna följa spårlöpan framåt trots 
vanliga störningar som tamdjur, kadaver, vägar, stängsel mm. 
Besiktningshunden ska bara markera spår från varg, lodjur 
eller björn. I det sista utbildningssteget ska hunden dess-
utom ha skilda markeringar för de tre olika rovdjursarterna. 
En avlivningshund är precis vad det låter som, en hund som 
används för att avliva björn och lodjur. Behovet av en tränad 
avlivningshund uppstår vid några tillfällen varje år, oftast då 
upprepade angrepp på tamdjur resulterat i beslut om skydds-
jakt. För att öka sannolikheten att ”rätt” rovdjursindivid 
avlivas är det mest effektivt att ta upp spåret vid den senaste 
angreppsplatsen. De löshundar som finns tillgängliga hos fri-
tidsjägare är inte systematiskt tränade och kan dessvärre säl-
lan användas om det är tamdjur eller annat vilt i närheten. För 
att en avlivningshund ska vara användbar måste den lös eller 
i spårlina ta upp och följa upp till 24 timmar gamla spår av 
lodjur eller björn vid alla tillfällen, oavsett störning. Den ska 
också kunna kallas tillbaka på flera kilometers avstånd via ra-
dio. Vid kontakt med lodjur eller björn ska hunden försöka få 
stopp på rovdjuret samtidigt som det med skall avleder djurets 
uppmärksamhet från skytten. I avlivningshundens utbildning 
ingår träning på sändarförsedda björnar och lodjur där hunden 
är försedd med kamera för att dokumentera hur den interage-
rar med djuret.

Så började det
Vårt första möte med Nova gav bilden av en ganska försiktig 
individ som var lite osäker i sociala situationer och till viss 
del även i nya miljöer. Hon hanterade dock sin osäkerhet på 

ett sympatiskt sätt och valde 
att försöka ta kontakt med 
folk i stället för att dra sig 
undan. Detsamma i nya mil-
jöer där hennes nyfikenhet 
ändå gjorde att hon trots allt 
försökte att undersöka den 
nya miljön i stället för att 
undvika den. Ibland kunde 
man se att hennes osäkerhet 
för både folk och nya mil-
jöer störde henne i samband 
med träning. Hennes första 
kontakt med björndoft 
ledde till en flyktreaktion 
av sällan skådat mått. Hon 
reagerade mycket kraftfullt 
genom att fly och behövde 
upp till en halvtimme på sig för att våga sig fram till den lilla 
björnskinnbiten som låg på marken. Första steget i hennes 
utbildning var därför att öka på hennes självförtroende ordent-
ligt. Detta gjorde vi genom regelrätt bitarbete där hon alltid 
gick vinnande ur kamperna samt en hel del miljöträning. Efter 
någon månads träning ansåg vi att det fanns så pass mycket 
potential i henne att vi ville göra ett försök att träna henne till 
besiktningshund och möjligen löshund på björn och lodjur 
om vi såg att hon utvecklades i rätt riktning. Med målinriktad 
träning har hon nu utvecklats till en hund som är allt annat 
än försiktig. Hon är fortfarande inte påstridig i sociala möten 
med människor men alltid öppen och trevlig. I träningssitua-
tioner är hon däremot väldigt intensiv och framåt. Och björn-
skinnet som höll på att skrämma livet ur henne är nu hennes 
favoritbelöning.

Följ Novas utveckling
Nova har alltså visat den utveckling i träningen som vi hop-
pades på. Hon är uthållig, kampglad och nyfiken och tycker 
om att undersöka saker med nosen. Sammantaget har hon de 
egenskaper som vi behöver hos en hund som ska bli tjänste-
hund hos oss. 

De som vill följa Novas arbete kan titta på www.swdi.se 
samt www.viltskadecenter.se
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Utbildning i Karlsborg
till polishundförare

Text: Ann Gunnarsson, Polismyndigheten Örebro Län

Det var med spänd och lite nervös förväntan 
som jag anlände till Karlsborg den 7 mars.
Bilen var fullpackad och nu gällde det att 
hitta rätt rum att stuva in allt i.
“Välkommen! Samling i lektionssalen (högst 
upp) kl 08.00” var det meddelande som först 
mötte mig innanför entrédörrarna.
Ok… Nu börjar det!

24 st poliser från hela landet var samlade i lektionssalen. Fyra 
tjejer och tjugo killar!

Alla med olika polisär bakgrund och hunderfarenhet.

Alla med samma mål. Att få sälla sig till den skara som titu-
lerar sig polishundförare.

Att det är något speciellt med att vara hundförare fick vi 
genast klart för oss. Att vi skulle känna oss utvalda och att det 
fanns stora förhoppningar om att vi skulle stanna kvar länge 
inom detta specialområde.

Vi fick också berättat för oss att denna kurs är unik. Att den 
aldrig skulle komma åter och att vi alltid kommer att minnas 
den som något av det roligaste man kan uppleva.

Vi fick rådet att ta vara på och att njuta av tiden som nu 
komma skulle.

Därefter delades vi in i våra träningsgrupper och varje 
grupp tilldelades varsin välremitterad instruktör.

Efter sedvanlig presentation begav vi oss ut i Karlsborg 
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med omnejd för att utforska våra blivande träningsmarker.

Första veckan
Dagen efter var det första morgonuppställningen! 24 smått 
förvirrade hundar med tillhörande hundförare placerade sig på 
gräsmattan. Vissa tysta och lugna. Vissa, inklusive min, höll 
serenad så att de stackars Karlsborgsbor som unnat sig sov-
morgon förmodligen ramlade ur sina sängar.

Ceremonin fortsatte trots olåten och avslutades med att 
samtliga instruktörer hälsade god morgon med myndig stäm-
ma och ett fast handslag. 

– Sitt still nu snälla hunden och för allt i världen håll tyst!
Första veckan gick rasande fort. Vi fick mycket information 

om vad som komma skulle. 
Vi hade en del föreläsningar om hundar och träning av 

dessa samt att vi också började ta tag i lydnad och spårträ-
ning,

På onsdagen var det dags för kursens första pubkväll, 
Varje onsdag förväntades en grupp hålla i någon form av 
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aktivitet för resterande samt ansvara för försäljningen i puben 
på kvällen. Denna första vecka hade dock instruktörerna tagit 
på sig det ansvaret.

Stridhinderbanan!  Vår instruktör sa åt oss att vara försikti-
ga och ta det lite lugnt med tanke på att det fortfarande var en 
hel del snö ute och hindren var isiga och blöta. Det viktigaste 
var att vi inte blev skadade och att vi skulle ha roligt. Han 
avslutade sedan detta fina tal med att informera oss om vilka 
hemskheter som skulle drabba oss om vi skämde ut honom 
och inte såg till att vinna det hela 

Andra veckan
På tisdagen under andra veckan var det dags för den beryk-
tade vildmarksövningen med tillhörande övernattning. I tält… 
i minusgrader…och snö…

Uppdelade i nya grupper om 8 tågade vi starka ut i vildmar-
ken.

Väl framkomna och med tälten uppställda fick vi en lektion 
i hur vi ska överleva i vildmarken. Mat lagades över öppen eld 
och sen var det dags för att sova.

Ingen var värst sugen på att sova ännu då vi misstänkte 
att natten skulle bli lång nog ändå. Anledningen till att allas 
ryggsäckar var extra tunga packades upp och intogs tillsam-
mans med grillad korv som man snällt nog sett till att vi fått 
med oss. Denna övning förde oss helt klart lite närmre varan- dra, om inte annat pga kylan.

Vissa hade med sig varma sovsäckar som väl klarade kylan 
som var, vissa hade mindre varma säckar och så var det visst 
någon som glömt sin hemma. Fortfarande denna dag är det 
ingen som förstår varför i all världen han inte satte sig i bilen 
som stod parkerad med nyckeln i, för att användas i nödsitua-
tion. Tappert att sova ute i 10 minusgrader utan sovsäck.

Kallt var det, men en rolig upplevelse. Det var intressant att 
se hur alla hundar anpassade till den nya situationen och fann 
sig vid att sitta bundna vid varsitt träd. Jag hade förväntat mig 
protester från min, men han låg tyst , nästan hela natten i alla 
fall, vid sin gran. 

Tillbaka i Karlsborg
Två veckor hade passerat och det var nu dags för att skiljas 
för första uppehållet. Det kändes lite tomt att åka hem den 
fredagen men det var ju långt kvar till kursslut! Vi skulle 
hinna med massor!

Tillbaka i Karlsborg. Det kändes direkt att de första två 
veckorna bara varit uppvärmning och tid för att lära känna 
varandra och få prova på. Spåren avancerades med fler vink-
lar, virrvarr och lite svårare underlag. Vi började även med 
grunderna för anskällningar, passiva påvisande markeringar 
samt skyddsinventering.

Det var en stor grupp och våra träningsgrupper var även de 
stora. Det märktes tydligt då våra instruktörer fick slita hårt 
för att hinna med att hjälpa och kolla på alla. Detta innebar att 
vi själva fick ta ett stort ansvar för vår egen träning och även 
med att försöka hjälpa och stötta varandra när problemen upp-
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stod. I den bästa av världar hade det funnits betydligt fler in-
struktörer till denna stora grupp. Nu var fallet inte så och jag 
är övertygad om att det också medförde att vi lärde oss myck-
et. När vi väl blev tvungna att ta hjälp av varandra upptäckte 
vi också att det fanns mycket kunskap där. De flesta av oss 
hade varit på våra respektive hundgrupper under en tid innan 
kursen och uppenbarligen hade vi snappat upp en hel del. När 
det väl kommer till kritan så kommer verkligheten se ut just 
så. Vi måste klara detta på egen hand och ta hjälp av dem som 
finns runt oss. Det kommer inte alltid finnas en instruktör runt 
hörnet för att lösa alla problem.

Med detta sagt vill jag ändå förtydliga att ingen skugga ska 
falla över våra instruktörer. De slet hårt för att hinna med oss 
alla och lyckades på något vis alltid se till att vi fick den hjälp 
vi behövde.

Tävlingsmänniskor
Rutinerna i Karlsborg började sätta sig på allvar. Frukost 
kl 7.00 träna hund till lunch kl 12.00 mer hundträning till 
kl 17.00. Med lite tur hann man klämma in ett träningspass 
innan middag som serverades mellan 17.30-18.30.

Därefter fanns det alltid lite tid och ork över för innebandy 
(för dem som nu nyttjar denna drog) lite extra hundträning 
(för dem som nyttjar denna drog) och allmänt slappande. 
Därefter nyttjades samlingsrummet frekvent för kortspel, tv-
tittande och allmänt slappande innan det var dags att krypa till 
sängs.

Enda avbrottet i denna kvällsrutin var onsdagarna då för-
väntningarna på veckans aktivitet före pubkväll var stora.

En sak var helt säker, denna grupp bestod av ett stort antal 
tävlingsmänniskor. Ingen tävling är för liten eller obetydlig 
för att inte vara viktig att vinna. Spelade inte så stor roll om 
det handlade om spökboll, brännboll, femkamp eller music-
quiz. Allt skulle vinnas av någon och det krävdes stort mod 
av den som vågade sig på att agera domare i någon av dessa 
aktiviteter.

Den aktivitet som satte störst spår, i alla fall hos mig, var 
dock av en helt annan sort. Vi hade fått information av arrang-
erande grupp 4 att för kvällens aktivitet gällde detta.

Alla var tvungna att vara nyktra (??!!) Varje medlem skulle 
vara klädd i uniformsbyxor, för övrigt valfri klädsel. Alla 
skulle medtaga en innebandyklubba, spårlika och spårsele. 
Förutom detta skulle varje grupp ha med sig minst två hundar. 
Vad i all världen var nu detta, vi funderade hela dagen på vad 
som skulle komma och började ana att detta bara var för att 
förvirra oss om vad som verkligen skulle ske. Så rätt vi hade.

Tack Johan
Vi åkte alla till Fallskärmsjägarnas område vid Vättern. Där 
väntade ett 12 m högt torn och två instruktörer från just Fall-
skärmsjägarna. -Vi ska hoppa! Sa min gruppkamrat Peter 
lyckligt. Jag gjorde klart för honom att jag minsann inte alls 
tänkte hoppa någonstans och detta upprepade jag konstant 

från parkeringen till gräsmattan framför tornet.
Instruktörerna frågade vilka som ville hoppa. Alla räckte 

upp handen utom jag. Skit också! Jag hade inga planer på att 
vara den enda som inte hoppade så det var bara att anta utma-
ningen. 

Innan jag visste ordet av stod jag 12 meter upp i luften, 
iförd sele och fast krokad i den linbana som skulle förhindra 
att jag kraschade rakt ner i gräset och i stället gav mig en åk-
tur värd namnet.

Jag gjorde det! Två gånger till och med. Otroligt stolt över 
mig själv. Det var en skön känsla. Hade nog ångrat mig bittert 
om jag hade fegat ur. Tusen tack Johan! Utan ditt stöd hade 
jag stått kvar på marken.

Ölen smakade extra gott denna kväll.

Pubkvällar med en samling tävlingsmänniskor slutar givet-
vis med att det tävlas. Ex i biljard, kasta ring och/ellet dart. 
Alla dessa med ett pris eller snarare oftast med ett straff, för 
den som inte lyckades så bra.

En av dessa kvällar med tillhörande dartutmaning resul-
terade i att uppställningen dagen efter pryddes av en polis i 
uniformsjacka märkt POLITI med väldigt mycket guld på 
axlarna, en annan i kravallhjälm med tillhörande armbindel, 
ytterligare en i en urålderlig variant av kravallhjälm (tror jag) 
som bäst kan liknas med en svetsarhjälm och så en som i 
stället för hund poserade stolt med en golvlampa hållandes i 
sladden.

Snyggaste läggandet
Naturligtvis noterade våra instruktörer att något var annor-
lunda denna uppställning och misstänkte klokt nog att något 
inträffat kvällen innan.

Till deras stora lycka så dyker Jerker upp och de överlåter 
med varm hand till honom att hantera situationen. 

Jerker hälsade oss alla god morgon och deklarerade att det 
nu skulle bli grupplydnad. Anders som stod med sin golv-
lampa frågade snällt om han möjligtvis skulle byta ut sin 
nuvarande “hund” mot den han hade satt i bilen. Svaret blev 
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bara kort “håll ordning på den där vita”. Han hade helt klart 
det snyggaste läggandet någon sett denna kurs.

Tiden går fort när man har roligt är ett uttryck som kommer 
väl till pass. De tre veckorna i andra omgången gick försvin-
nande fort och det var återigen dags för att åka hem för uppe-
håll. Man började nu inse att kursen är alldeles för kort!!

Väl tillbaka i Karlsborg rullade allt på sin gilla gång.
Det märktes en viss skillnad på stämningen i gruppen. Det 

var en mer tryckt stämning som jag tror var en blandad känsla 
av ledsamhet att kursen snart var slut samt en viss lättnad 
över det samma. Många började känna av att man varit borta 
mycket från familjer och vänner hemma. Samtidigt som att 
våren och försommaren var i antågande. Samtliga har ju ett 
annat liv därhemma och sånt man borde hinna med blev lig-

gandes på hög för att klaras av när kursen väl tagit slut. En 
del var långt hemifrån och skulle inte ens komma hem över 
helgerna.

Samtidigt ville vi njuta av den tid som var kvar och få med 
oss så mycket som möjligt av den kunskap som fanns här.

Heldag i skogen
Under vecka två i perioden körde vi igång med MSO. Först i 
teorin och sedan även praktiskt. Det blev en heldag i skogen 
med stora segment att gå igenom. Detta var mycket nyttigt då 
jag i framtiden kommer protestera kraftigt om en insatsledare 
försöker ge mig ett segment på ett par tre kilometer.

Det var nyttigt att se hur det tog kraft från hunden och inte 
minst från min egen koncentration att gå och gå utan att något 
hände. Det var likaså väldigt roligt att se hundens reaktion när 
han tillsist fick vittringen av människa i nosen.

Under denna vecka fick vi även prova på riktigt långa spår 
samt spår med hundbyten så det blev många timmar i skogen.

Turligt nog så hade vi bra väder och det var ingen som kla-
gade när vi bestämde oss för att hoppa över lunchen på hotel-
let och i stället inhandlade korv med tillbehör och stannade i 
skogen hela dagen.

Tidigare under kursen hade två från varje grupp fått tillfälle 
att medverka i militärens jaktövning. Denna gick ut på att 
grupper om tre militärer med olika bakgrund och fysik gav sig 
ut i skogen för att ta sig från punkt A till B. Hundförarna fick 
starta ca en kvart efter och målet var givetvis att komma ikapp 
de gröna i skogen.

Vi fick ytterligare ett tillfälle att medverka i denna övning 
under sista perioden. Återigen lottades det ut två från varje 



34 Po l i s h u n d e n 3 -  2011

Grundkurs polishundförare

grupp. Tyvärr fick jag inte chansen att vara med. De som var 
med vittnade alla om att det var en mycket rolig övning. Även 
om slutresultatet varierade för varje ekipage.

Slutövning
Så kom onsdagen och på schemat stod det slutövning.

Halva gruppen var figuranter och de övriga polispatruller på 
förmiddagen och så tvärt om på eftermiddagen.

Vi åkte i patruller om två förare med tillhörande hundar och 
blev skickade på sex olika uppdrag.

Vi fick kortfattad information om jobben och fick sedan 
lösa det hela efter eget huvud.

Spår från stulen bil, flyende våldtäktsman, väktare som blev 
utsatt för hot mm

Allt detta resulterade i att vi fick testa våra hundar på i prin-
cip allt vi lärt oss under de veckor som varit.

Övningarna var bara arrangerade och det var en mycket gi-
vande och självförtroende höjande dag.

Det började nu kännas som att en hund i tjänst inte låg allt 
för långt borta.

Kvällen närmade sig med stormsteg och vi begav oss, något 

snyggare än vanligt, till hotellet för avslutningsmiddag. Tre 
rätter stod på menyn. Kaffet serverades mycket skickligt av en 
av de fyra tjejer som var med på kursen. Sen att det var mer 
kaffe på duken på tröjor och även i en och annan thékopp kan 
vi lämna därhän.

Vi flyttade oss vidare tillbaka till huset för sista pubkvällen!
Stämningen var på topp men ju längre kvällen gick och när 

flera redan gått och lagt sig var det en skara som inte kunde 
med att lämna.

Känslan kom krypande, vi kommer inte ses nått mer nu. 
Två dagar kvar och sedan skulle vi lämna Karlsborg och spri-
das över hela landet. Nyvunna vänner som inte längre skulle 
bo ihop och spendera kvällarna i varandras sällskap.

Jag var på väg att gå och lägga mig vid flera tillfällen men 
kunde på något sätt inte med att gå .

Klockan visade 4.30 när jag väl kom i säng och jag vet att 
flera stannade minst en timme till.

Trött torsdag
Torsdagen var vänligt nog lugn och passerades i trött anda.

Fredagen kom och det var dags för avslutande samling och 
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det var svårt att ta in att det verkligen var för sista gången. Det 
kändes ju som nyss vi kommit och satt med gruppen för första 
gången.

Vi fick våra diplom och satt oss sedan för ett avslutande 
samtal med instruktörer och träningsgrupp.

Torbjörn gav oss ett sista uppdrag. Två group wise skulle 
skickas till honom, Det första när vi kom i tjänst och det an-
dra när vi tagit vår första buse, hittat vår första försvunna eller 
om inte annat hittat det första kastade godset.

Det blev precis som alla sagt. Denna tid var fantastiskt 
rolig och givande. Jag trodde att jag förstod vad dom pratade 
om men hade ingen aning om att det skulle påverka mig så 
mycket som det gjorde.

Jag kommer sakna alla som varit med. Vi säger att vi ska 
ses igen men samtidigt vet jag att vissa kommer jag aldrig 
träffa igen.

Livet rullar på och går tillbaka till sin vanliga gång men vi 
kommer alltid ha denna upplevelse med oss.

Om jag fick bestämma skulle det ingå en obligatorisk åter-
träff på åtminstone en vecka eller två. För just nu skulle jag ge 
mycket för att uppleva en liten bit av detta, bara en gång till.

Under sista samlingen fick jag veta att man ville att jag 
skulle skriva till tidningen Polishunden om vår tid i Karls-
borg. Vet inte riktigt hur den uttagningen gick till  men jag 
antar att jag får ta det som en komplimang. Vill med detta 
säga att det som är skrivet här är baserat på min upplevelse av 
kursen. Jag hoppas och tror dock att många fler har upplevt 
detta på liknande sätt.

Jag vill som avslutning framföra mitt varmaste tack till alla 
deltagare i Grundkurs Hundförare Våren 2011 i Karlsborg 
som varit till stor hjälp och bjudit på många skratt. Ett extra 

tack till grupp 3, och till sist men inte minst till våra grymma 
instruktörer som stått ut med oss okunniga alla dessa veckor.

Tack vare er är vi nu en bit på väg till det slutmål som fick 
oss att börja denna kurs!

Nu kör vi!
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