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I skrivande stund är jag just hemkommen från de 
Nordiska Mästerskapen 2012. En artikel om mäster-
skapen finns längre in i tidningen men jag vill rikta ett 
stort tack till hela det svenska laget, inklusive domare, 
för en fin insats med god sammanhållning. Det är just 
så här det ska vara. Den egna insatsen är viktig, men 
kamratskapen och att stötta varandra för laget är nog 
så viktigt. Det är även gott att se sann uppskattning 
även för motståndarnas goda prestationer.

I linje med vad jag skrev ovan så kan jag inte undvika 
att kommentera våra SM. Mycket av förbundets arbe-
te och innehållet i vår tidning handlar om tävlingar. 
Detta beror på att vi tycker att tävlingsverksamheten 
är viktig och en sporre för nya prestationer. Vi ser 
dock en trend med att det blir allt svårare att få ar-
rangörer och att få enskilda att ta ”sitt ansvar” för 
gemenskapen. Deltagarantalet sviktar och i år (som 
många andra år) tvingas arrangören gå ut med en 
påminnelse om anmälan till sommar-SM. I dag (2012-
06-06 är det totalt 7 anmälda, 6 i skydd och 1 i spår). 
Förbundet står för närvarande utan arrangör av nar-
kotika-SM 2012. Personligen tycker jag att detta är

beklagligt för tävlingsverksamheten, då det som sagt 
är en viktig del av utvecklingen av polishunden. Det 
är en chans att få någon form av sammanhållning för 
de svenska polishundförarna, för det är vi i ärlighe-
tens namn dåliga på. Styrelsen arbetar febrilt med att 
skapa tävlingsprogram som ska passa så många som 
möjligt och att hålla prisnivån nere. Jag vet att det 
finns väldigt många duktiga hundförare i vårt land 
så, jag förundrar mig över, att inte fler tar chansen 
att visa detta på våra tävlingar och faktiskt ha kul till-
sammans och lära av varandra.

Nu ser vi fram mot SM 2012 i Katrineholm med för-
hoppningsvis många anmälda. Låt oss också hoppas 
att någon tar på sig att arrangera ett 
narkotika-SM.

Ha en trevlig sommar och tack till 
alla er som bidrar, för trots några 
pessimistiska rader ovan så är det 
många som gör det. 

Lars Lindgren
Ordförande
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Gubbe på stubbe

Kenneth Andersson
Text: Catarina Håkansson • Foto: Lars Nordgren

Illustration: Robban Carlsson

Plan A är en militär karriär, men en för sent 
inkommen ansökan sätter käpparna i hjulet 
för en framtid inom försvaret. Då tar han till 
plan B och söker till polisskolan. Vår 21-årige 
skåning kommer in och flyttlasset går till den 
kungliga huvudstaden.

Efter den teoretiska delen av utbildningen 
blir det sedan aspiranttjänstgöring i Kurt Wal-
landers polishus hemma i Ystad. Det är också 
här han börjar jobba som ”färdig” polis.

Idag, nästan 40 år senare är han en av 
”inventarierna” på Revinge Nygård, Skånes 
utbildningsplats. Här ansvarar han sedan 
flera år tillbaka för all sökhundsutbildning i 
myndigheten. Polishunden får härmed nöjet 
att presentera nästa ”Gubbe på stubbe” - Ken-
neth Andersson.

Jag började alltså på polisskolan i Stockholm 1973. Efter 

lumpen fanns det långtgående planer på att stanna inom det 

militära, men ansökan kom inte iväg i tid, så jag fick tänka om 

och det är inget jag ångrar, tvärt om. Efter avslutade teoretiska 

studier var det dags för aspiranttjänstgöring, som jag gjorde 

hemma i Ystad. Det var också här jag fick min första tjänst 

inom ordningspolisen.

Källstigens Robin
Efter ett par år hamnade jag i Trelleborg och då hände det titt 

som oftast att jag hjälpte till som figurant när hundförarkolle-

gorna hade träning. Jag är uppväxt med hund och hade därför 

både vana och intresse.

1977 sökte jag till grundkursen för hundförare, som på den 

tiden gick i Sollefteå. Jag hade ingen hund med mig upp, men 

väl på plats blev jag presenterad för en trevlig tvåårig schä-

ferhanne som hette Källstigens Robin han var ungefär två år 

gammal och testad och klar. Det var en bra hund som jag hade 

med mig hem igen. På den tiden fanns det lite andra ”hund-

kombinationer” och Robin var förutom ÖVS hund också god-

känd bombhund.

Vi fick många 

bra tjänsteår till-

sammans och när 

det var dags att 

pensionera honom 

fanns redan nästa 

hund på plats.

HS Pax
Jag blev 1984 

fodervärd åt en 

hanvalp från HS 

och när han kla-

rade alla tester var 

det bara att be-

hålla honom. Det 

blev en mycket 

bra lösning. Han 

hette Pax och han 

utvecklades till en riktigt, riktigt bra spårhund. Som ung var 

han sugen på vilt, men när han väl fick klart för sig att det var 

tvåbeningar vi jagade, så blev han otroligt målmedveten och 

fokuserad. När han väl fått upp ett spår vägrade han att ge 

upp. Vi tjänstgjorde bland annat under fotbolls EM i Malmö 

1992. Pax var även utbildad i sök efter narkotika.

Med Pax började jag tidigt att lägga spår på hårda underlag, 

vilket på den tiden inte var helt självklart och vanligt. Intres-

set för hund och hunddressyr växer och jag utbildar mig 1985 

till instruktör.

Utbildningsledare
Familjeskäl gjorde att jag gjorde ett ”hunduppehåll” under en 

tid, men intresset för hundverksamheten fick mig sedan att 

söka till Revinge, där jag sedan 20 år tillbaka fungerar som 

utbildningsledare för sökhundsverksamheten.

I Skåne finns idag sex renodlade narkotikahundar, en hel 

del kombihundar och fem stycken bombhundar. De sistnämn-

da tillhör visserligen tekniska roteln, men får sin utbildnings-

bit hos oss.

Arbetet med sökhundarna är väldigt stimulerande och ro-

ligt. Under mina år har just denna gren inom polisen utveck-

lats och förbättrats markant.

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
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Hundenheten vid Polismyndigheten Gotland är Sve-

riges minsta hundenhet och består av 5 hundförare 

samt länshundbefäl som för hund. Hundenheten är or-

ganisatoriskt förlagd under  ordningsavdelningen och 

är integrerad i ingripandeverksamheten. Hundförarna 

ingår, i dagsläget, i grundbemanningen. Tjänstgöring-

en planeras enligt periodplanering tillsammans med 

övriga medarbetare på ordningsavdelningen. Vissa 

pass, framförallt på helger, är dock vikta åt hundfö-

rare. Målet är att så många av enhetens ekipage som 

möjligt skall vara kombiekipage med tilläggsdressyr 

narkotika. Hundenheten på Gotland har ett nära sam-

arbete med hundenheten i Stockholm framförallt när 

det gäller utbildning. Länspolismästare Mats Löfving 

är chef för båda myndigheterna.

Vi söker nu en eller flera färdigutbildade hundfö-

rare för tjänstgöring hos oss. Samtidigt pågår ett in-

ternt rekryteringsförfarande. Gotland är unikt i många 

hänseenden inte minst när det gäller arbetet som polis 

och då som hundförare i synnerhet. Storleken och det 

geografiska läget ställer krav på kreativitet, uthållig-

het och flexibilitet.

Du som söker skall:
• Ha genomgått grundutbildning hundförare

• Kunna arbeta självständigt och handlingskraftigt

• Vara flexibel, kreativ och serviceinriktad

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:

Mattias Södergren, Länshundbefäl 0730-22 29 50

Mats Östman, bitr. C OA 0730-22 29 58

Facklig företrädare är Mattias Wallin OFR/P 0730-42 

29 16 

Sänd ansökan, senast den 12 augusti 2012, till:

Polismyndigheten Gotland, Box 1153, 621 22 Visby

Märk ansökan med: A-712-1535/12.

Polismyndigheten
Gotland söker…

hundförare

Foto: Göte Karlström 
(Grogarnsberget,
Katthammarsvik
östra Gotland)
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Snåla enfaldiga
polismyndigheter

Och Fega, Asociala hundförare? Är det så vårt avlånga land 

ser ut? Asså jag måste ha avsaknad av självinsikt som frivil-

ligt ställer upp i ett Polishunds SM trots att jag är helt ny i 

tjänst och bara har fyllt 2 år. Eller så är det min Matte som är 

vare sig Feg eller Asocial. Min Matte tycker att det är en otro-

ligt rolig tillställning att åka på ett SM. Hon har berättat en 

massa om det där för mig så även jag har varit spänd inför att 

träffa o se så många duktiga polishundar. Jag vet att jag inte 

är bäst (för min Matte e som hon e) och jag har inte satsat på 

att vinna utan på att försöka göra så bra ifrån mig som Mattes 

och min träning tillåter. Helt enkelt göra så bra vi kan utifrån 

där vi står i dressyren OCH ha himla trevligt med att träffa 

kollegor på både två o fyra ben. Nu får ja höra att det bara är 

typ 8 ekipage anmälda! 7 i skyddet och 1 i spåret! 

Hallå va händer? Alla ni som är i tjänst har ju klarat av nya 

D1 och det är de enda ni behöver för att kunna komma o tävla 

ju! Visst tillkommer ett kryp men de lär ni in hyfsat över som-

maren. Det är inget överdjäv-

ligt att åka på SM säger Matte. 

Är man lite osäker o inte har 

både skyddet o räddningssöket 

anmäler man sig till spåret. 

Alla behöver inte få betyg 10 i 

allt. Alla är trevliga och brukar 

ha roligt. Det är som en hap-

pening där man knyter många 

nya bekantskaper och återser gamla trevliga sådana. De kan 

väl inte bero på att ni förare i grund o botten är fega och rädda 

för att göra bort er? Hur många finns det i landet? 450 ca? 

Skulle alla ni andra som inte är anmälda vara fegisar som har 

så mycket prestige att ni inte vågar åka på ett SM? E de så 

att alla måste vara hemma och jobba? Är ni asociala?  Näää 

de har ja svårt att tro för en hundförare räds ingen eller inget 

ju! Dessutom svarar vi ju endast inför Konungen o Gud har 

ja läst i hundförarens 10 budord! Varför är ni inte anmälda? 

Jag har ju hoppats på att träffa o se alla som Matte berättat så 

målande om! Kom igen nu! Svälj rädslan eller prestigen, lägg 

ner ett litet extra kol på träningen över sommaren för de har 

ni ändå igen när det blir dom årliga proven! Se de som en kul 

grej som man dessutom får ledigt för utan löneavdrag efter-

som det är en Polisnära gren (i alla fall i min myndighet). Jag 

viftar på svansen o ser så där söt ut som bara en uppfodrande 

hund kan o hoppas verkligen att någon eller några av er tar er 

i kragen o anmäler er till SM! Det är helt klart värt det!

Appropå ledighet utan löneavdrag – de för mig in på 

snålheten hos vissa myndigheter! Vi har ett lååångt land vil-

ket medför långa avstånd och skyhöga bensinräkningar för 

många. Varför kan inte ni snåla myndigheter som har ekipage 

som är villiga att åka på ett SM o göra reklam för just er 

myndighet (för de e de som görs på SM), sponsra dom eller 

de ekipagen med bil eller bensin/diesel? Förstår ni inte att 

dessa ekipage sätter just er myndighet på kartan bara genom 

att deltaga? Förstår ni inte att det pratas mycket hund och 

framförallt tjänst på ett SM? Det gör ju att just er myndighet 

får lite extra PR och det byts mycket erfarenheter o råd o dåd, 

kontakter knyts och mycket annat som i förlängningen kan 

vara just er myndighet till nytta! Hur kan ni vara så snåla att 

ni inte inser värdet i att låta dom som vill åka på ett SM göra 

det UTAN att det kostar skjortan ur egen plånbok? Mycket tid 

o pengar läggs ner på myndigheternas hundar av förarnas obe-

talda fritid och deras surt intjänade stålar MEN ändå förstår ni 

snålmyndigheter inte vinsten 

av att låta folk åka på ett SM? 

Ett SM är så mycket mer än en 

tävling och så mycket har jag 

fattat – förarna tränar lite extra 

inför ett SM = bättre utveck-

ling av tjänstehunden! Vinna 

Vinna situation kan man säga, 

fast va vet jag som e en hund?

Vårt jobb är så Seriöst och viktigt och alla är nog överens 

om att det inte nödvändigtvis är så att den som vinner ett SM 

är den som griper mest busar MEN vi kan väl också vara 

överens om att det är trevligt att träffa likasinnade polisnördar 

med ett genensamt intresse i att jobba och träna hund? Vi kan 

väl också vara överens om att om man har sin hund i tjänst, 

D1 eller D2, så har man alla moment (bortsett från nåt en-

staka) o därför kan man vara med på ett SM!! 

Kom och slå mig om ni kan för Matte står redan och tränar 

på prispallen högst upp o skakar 2:an o 3:an i hand…….vore 

väl bra o täppa igen hennes stora trut!?
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Brandhundar i Blekinge

Text och foto: Catarina Håkansson

De brinner
för sin verksamhet

I slutet på april, närmare bestämt vecka 16, sam-

lades hälften av landets brandhundar i Blekinge 

för sin regional – och prövningsvecka. På plats 

på flygflottiljen F 17 i Kallinge, fanns Stefan 

Haster, Värmland, Cathrine Sandgren, Väs-

tra Götaland, Åke Isaksson, Halland samt BG 

Carlsson och Anders Johansson från Blekinge.

Veckan bjöd på mängder av övningar där goda 

råd och erfarenheter utbyttes. Samtidigt passa-

de man på att göra den årliga dressyrkontrollen.

Polishunden passade på att göra en visit, 

knäppa lite bilder och konstatera att såväl 

förare som hundar verkligen ”brinner” för sin 

verksamhet.
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Brandhundar i Blekinge
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Sommarhälsning
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Sommarhälsningar från
Hundenheten Kronoberg

& HKP 942

Receptfritt läkemedel. För mer info: www.fass.se samt www.scalibor.se. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2010-05-19. 

5-6 månaders fästing- och myggskydd 
Halsband – bekväm och enkel behandling 
Receptfritt läkemedel på apotek 
Endast en aktiv substans 

         www.scalibor.se

Långvarigt fästingskydd till hund
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Grundkurs Karlsborg

Text och foto: Elisabeth Thorstensson

Grundkurs Hundförarutbildning

Karlsborg våren 2012

Vecka 1
Så var vi äntligen här i Karlsborg! På grundkursen (GK) för 

polisens blivande hundförare. 16 hugade elever stod taggade 

& redo att under första måndagen få ta del av vad som komma 

skulle!

Första veckan badade vi i vårens riktigt första värme och 

strålande sol, fast det var ju bara mars ännu vilket vi senare 

klart blev påminda om.

Måndagen blev en mjukstart med sedvanliga presentationer 

av kursledning, instruktörer och oss elever. För första gången 

i historien, så var det fint fördelat med hälften tjejer och killar 

i gruppen. Klassen delades upp i fyra personer/grupp med till-

hörande instruktör.  Denne instruktör hade redan några veckor 

tidigare ringt och presenterat sig för oss elever. 

Senare under dagen hade smågrupperna en mer ingående 

presentation av oss själva. I denna artikels skrivande grupp 
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4, ingick Marie, Bettan, Jörgen, Jacob och instruktören Bo 

”BOLA” Larsson. En skara bestående av folk ifrån Skåne, 

Västmanland, Dalarna och Norrland, så landet Sverige var till 

stora delar presenterat i denna grupp.

Vidare under första dagen så blev det veterinärbesiktning 

av våra doggar, guidning i närområdena bland annat F6, Fäst-

ningen, Vaberget, Kråk och Flugebyn av respektive instruktör. 

Områden som skulle gnuggas flitigt senare!

Dag två så inleddes hundträningen på allvar i form av väl-

behövlig lydnadsnötning. Lydnadsträningen fortsatte konti-

nuerligt under veckans resterande dagar. Redan under andra 

träningsdagen så körde denna eminenta grupp 4 grupplydnad, 

enligt BOLA:s utsago så var detta första gången i hans his-

toria som ett gäng grundkurselever körde grupplydnad så 

tidigt!! Eller var det ett taktiskt förhållningssätt han utövade 

med sitt uttalande???

Parallellt med denna grundkurs, så befann sig även 8 andra 

hundentusiaster här på sin instruktörsutbildning! Nu visade 

det sig att denna grupp skulle anordna första veckans obliga-

toriska onsdagsaktivitet med tillhörande pubkväll. 

Denna onsdag fick GK eleverna i uppgift att samlas 

kl. 16:15 utanför logementet med följande tillbehör: pinne 

3,25 meter lång, en hink, 10 liter vatten, ett reservdäck, en 

spårlina och en snäll & snabb hund!? Självklart var det fys.

kläder som gällde! Vad månde bliva???
Jo, grupperna i GK tävlade två och två emot varandra och 

ALLA gruppmedlemmar inklusive ovan uppräknade tillbehör 

utom hunden skulle med runt hela banan!! Över stock & sten…

Avslutningen när alla kommit i mål var att en ur varje 

grupp(den som hade hunden med sig)skulle lämna sin hund, 

gå en sträcka, äta 10 Mariekex så fort som möjligt och däref-

ter vissla på sin hund… ja ni vet kanske hur omöjligt det är!

Det var riktigt slitigt men roligt och vinnarna utsågs senare 

i puben under kvällen och ja, ni gissade inte fel. Det var vi i 

grupp 4 som vann till instruktör BOLA:s stolthet!! 

Resterande två dagar ägnades lydnad och dressyrlära, samt 

mycket nyttig orientering under torsdagen, teorin hölls av 

Göran Lundström, sen blev det orientering i skogarna kring 

Perstorp på eftermiddagen, en liten uppmjukningstur på cirka 

7–8 km med hund, för de stela musklerna från onsdagens 

kvällsaktivitet! 

Första veckan hade nått sitt slut och de flesta av oss for 

hemåt för en kortare visit för att återigen vara på plats under 

söndagskvällen.

Vecka 2
Denna vecka så drogs vi igång i den del av hunderiet som vi 

används mestadels inom, nämligen spårdressyren.

Under större delen av vecka två, så hann vi med spårinven-

tering av våra hundar, spårdressyr, spårteori & praktik. Under 

tisdag eftermiddag så var det dags för att bege oss iväg till den 

vildmarksövning som var inplanerad tisdag eftermiddag–ons-

dag förmiddag.

Övningen började med lätt orientering till förläggningsplat-

sen där tältplatsen och området skulle iordningställas inför 

natten. När detta var klart, så fick vi en genomgång av basala 

överlevnadstips om bland annat mat, kläder, vatten och på 

vilka olika sätt man kan göra upp eld, av Kn Johanna Sjöberg 

ifrån Försvarets Överlevnadsskola. Vi gjorde upp eld och till-

lagade våran kvällsmat över denna. Under natten så sov de 

flesta eleverna i tälten samt några hundar, övriga hundar låg 

uppbundna ute. Tacknämligt att temperaturen fortfarande var 

så pass god!

Vidare under veckan så visade instruktörseleverna upp vilka 

lydnadsmoment som ingår i D1, och det blev fortsatt spår och 

lydnadstränande! Onsdagens obligatoriska kvällsaktivitet blev 

inställd, då de flesta ifrån GK 1 var lite trötta efter vildmarksöv-

ningen. Denna vecka gick än fortare, nu väntade två veckors 

hemmavistelse och jobb innan kursen fortsatte vecka15.

Vecka 3
Vi fick en dag extra hemma eftersom måndagen var söndag! 

Kursuppställning på tisdag istället alltså. Alla var sugna på att 
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komma igång med 3:e veckan. Tisdagen började med teori om 

påvisandemarkeringar som leddes av Thomas Gutenlöv. Han 

visade hur vi på olika sätt kunde träna in och få våra hundar 

att markera föremål. 

Efter teorin var det dags att köra praktiskt. Därefter träna-

des både spår och lydnad. Tisdagen innebar som vanligt också 

kvällstjänst, denna gång med mörkerspår. Spåren lades ut och 

skulle tas vid mörkrets inbrott, och utan lampa. Vi undrade 

hur många som skulle komma tillbaka med blessyrer!  Men 

alla kom tillbaka välbehållna på sånär några små blåmärken 

och rispor.

Onsdag fortsättning med påvisandemarkeringar och lydnad, 

samt en teorilektion om hunden och lagen. Grupp 3 höll i 

kvällsaktiviteten som bestod av ölbrännboll. Det småregnade 

och det var bara ett par plusgrader, men det glömdes bort i det 

glada gänget! Kvällen avslutades i puben.

Under resterande två dagar så drillades vi på i spår och 

lydnad, men vi fick även en teorilektion om anskällning med 

efterföljande praktisk träning. Sen var det ånyo dags för hem-

färd för en kort hemmavistelse under helgen.

 

Vecka 4
Tillbaka i Karlsborg med kursuppställning på måndagmorgo-

nen, där dagen gick i spår/lydnad och anskällningens tecken 

hela dagen. Tisdagen fortsattes med den nyttiga spår och lyd-

nadsnötningen. Kvällstjänsten bestod i att köra hårda spår  i 

Tibro för våran och grupp 1:s del. Onsdagens förmiddag bjöd 

på anskällningsövningar/spår och under eftermiddagen så tog 

Niklas Gripenblad och förkovrade oss i inlärningsmetodikens 

mysterier. 

Kvällsaktiviteten skulle vår grupp 4 stå för denna gång. 

Samlingen var utanför förläggningen kl. 16:15 och oöm kläd-

sel skulle bäras, dessutom fick inte eleverna någon middag i 

matsalen vilket ställde till lite oro i leden!!

Aktiviteten bestod av transport ner till Fallskärmsjägarnas 

(FJS) övningshopptorn där tre instruktörer från FJS tog emot 

oss. Där gavs tydliga instruktioner om hur man skulle göra 

och inte! Så det blev dags att sela på fallskärmsutrustningen, 

gå upp i trapporna 12 meter upp, bli fastspänd i spännena till 

vajrarna och efter nedräkning kliva ut från kanten och hoppa! 

Härlig känsla!!

Maten då, jodå den hade vi beställt och det blev en av veck-

ornas flera lyckade grillaftnar med supergod mat och efterrätt! 

Avslutningen blev som vanligt i puben, men denna onsdagsafton 

var puben den mest välbesökta under dessa veckor. Måste vara 

för att det var grupp 4 som anordnade den lyckade kvällen!! 

Under torsdagsförmiddagen så hade Gripenblad det inte lätt 

när han fortsatte sin teori om inlärningsmetodik, somliga var 

mer trötta än andra…

Resterande tid under veckans självande timmar torsdag 

eftermidag–fredag förmiddag, ägnades mestadels åt fortsatta 

spår- och lydnadsträning. Självklart varierade träningarna från 

grupp till grupp eftersom utbildningsnivån hos hundarna på 

kursen skilde sig åt!

Sen var det åter hemfärd av både mentalt och fysiskt trötta 

hundar och förare, veckorna går fort och det är mycket att ta 

in för båda kategorierna!

Vecka 5
Så dags för mellanperiodens sista vecka som inleddes med 

fortsatt spårträning i varierad miljö och terräng. Efter lunch så 

fick Göran återigen ha lite teori med oss i FAP:ens riktlinjer. 

Dagen avslutades med fys. som ofta företogs på olika håll och 

med olika inriktningar.

Denna vecka så skulle vi även introduceras i skyddets 

ädla art! Det inleddes av teori som hölls av Fredrik ”Linkan” 

Lindqvist, med efterföljande skyddsinventering under efter-
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middagen. Kvällstjänsten bestod av miljöträning/inventering 

i gamla köket inne på F6. Efterföljande dag ägnades helt åt 

skyddsträning.

Onsdagskvällens aktivitet bestod i av skytte som Militärpo-

lisen höll i. Där fick alla prova på att skjuta Glock, AK5 samt 

K-pist modell 45. Här följde även 2:a grillkvällen under kur-

sen, men supergod mat!! Tyvärr hade vi inte vädrets makter 

med oss denna vecka, det var kallt, blåsigt och regnigt med 

cirka 5+ grader på dagarna.

Torsdag och fredag ägnades fortsatt åt spår, lydnad, påvi-

sandemarkeringar samt åt de saker som varje gruppmedlem 

behövde träna individuellt på.

Nu väntade åter två veckor på hemmamyndigheten, där 

flera av oss skulle deltaga i regionalveckan.

Vecka 6
Denna vecka så blev introduktionen i räddningssökets ädla 

konst, Jens Gustafsson höll ett kortare teoripass om. Den för-

sta praktiska sökövningen företogs under måndagskvällen i 

ett gammalt radiohus ute på Kråk. Övriga måndagen ägnades 

åt fortsatt skyddsträning. Under tisdagen påbörjades anskäll-

ningsövningar och påföljande vindmarkeringsträning på efter-

middagen. Onsdagsaktiviteten blev flyttad till tisdagskvällen 

och anordnades av instruktörskursen. Aktiviteten bestod i den 

mycket trevliga Fästningsturen, med efterföljande grillning!

Onsdagen ägnades helt åt skyddsträning, därefter blev det 

hemfärd efter en mycket kort vecka!

Vecka 7
Morgonen började med en MSO-föreläsning och därefter en 

föreläsning om kriminalsökshunden.  Under eftermiddagen 

så drillades vi ännu en gång i skyddsarbetet. Det fina vädret 

gjorde sig påmint och man kunde ana att kvällarna blev längre 

och längre.

Följande dag så bestod morgonens övningar av lydnad 

och saksök vid Göta Kanal, hundarna brydde sig mindre och 

mindre om de störningar som de tidigare hade utsatts för. Vid 

10-tiden var det dags för Lena Mathijs och hennes föreläsning 

om våldsanvändningen med hund och den tillkommande av-

rapportering avseende detta.

Eftermiddagen bestod av egentid i form av fysisk träning.

Kvällstjänsten denna tisdag skulle förläggas till skogen och 

MSO-föreläsningen skulle omsättas  i praktiken. En figurant 

och ett klädesplagg skulle hittas, en varm, svettig och tröttsam 

övning då temperaturen nådde dryga 25 +grader!

Onsdagen började med att Jerker Lawesson berättade om 

hundens mentala hälsa, denna förläsning var väldigt intres-

sant och förmodligen fick alla med sig något matnyttigt när 

vi lämnade lektionssalen. Eftermiddagen bestod av ytterligare 

MSO-övning. Pubkvällen var som alltid uppskattad och anta-

let deltagare var stor men inte fullt lika stor som när grupp 4 

anordnade!

Nästkommande dag så hade alla otroligt stora förväntningar 

på att denna roliga övning skulle bli av!! Ljudet från helikop-

tern var öronbedövande, ut från maskinen som skulle flyga 

oss till fältet i Flugebyn, steg piloten som var som tagen ur 

filmen TOP GUN(fast lite äldre!) så även hans blonda kvinn-

liga operatör.

I 2-manna patruller tillsammans med hundarna påbörjade 

vi spåren vid en flyktbil efter att han blivit avsläppta från 

helikoptern och hundarna blev överlyckliga då dom fick var 

sin buse i spåret. Efter lyckad insats blev det mer hundträning 
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och glass i solskenet. Det visade sig att gårdagens pubkväll, 

all hundträning och solskenet gjorde sig påmint och de flesta 

stupade i säng efter att man hade konstaterat att Loreen hade 

gått vidare till final.

Veckan avslutades med att Leif Carlsson från V. Götaland 

tog oss igenom historien om ”Farliga hundar”, oerhört intres-

sant och spännande. När vi lämnade Karlsborg efter lunch in-

såg vi att vi endast har en vecka kvar av äventyret i Karlsborg 

och att verkligheten närmade sig med stormsteg.

Vecka 8
Sista veckan var här. Måndagens förmiddag gick i anskäll-

ningens tecken och på eftermiddagen blev det återigen hårda 

spår på ett av Tibros industri och köpcentrum.

På tisdag förmiddag blev det mystikövning i en av de 

mörka gångarna på Karlsborgs fästning. Därefter följde en ny 

sökövning i byggnad för ekipagen i grupp 4.

Under tisdag eftermiddag var det dags för jaktspår efter mi-

litärpersonal.  Militärpersonalen ingick 

i en av styrkorna som så småningom 

skulle till Afghanistan och detta är en 

obligatorisk övning som alla av dem 

måste genomgå. Utfallet i jaktspåren var 

blandat, några kom ikapp dem och andra 

tappade dem på vägen! Men övningen 

var otroligt nyttig!

Onsdagen bestod av övning hela da-

gen, övningarna var eminent planerade 

av instruktörskursen. Hälften av grund-

kursarna agerade poliser under förmid-

dagen och figuranter på eftermiddagen 

och vise versa för den andra halvan. 

Övningarna var kanonbra, både sett 

hur hundperspektiv där vi fick chan-

sen att stärka hundarna rejält i vissa av 

momenten och för oss förare som fick 

med oss många bra ovärderliga taktiska 

råd!!  Kvällen avslutades med en härlig 

bankett med god mat på Mässen inne på 

Fästningen.

Torsdagen var en lugn dag, men för-

middagen som inleddes av förståeliga 

skäl lite senare började med grupplydnad 

för samtliga grupper. Lydnaden leddes 

av Göran Lundström under överinseende 

av samtliga instruktörer för kursen! 

Var de nöjda eller inte? Hade deras råd 

och drillningar implementerats i ekipa-

gen??!! Frågan är obesvarad… Framti-

den får visa!

Vidare under dagen så följde utvärde-

ring och enskilda samtal, samt städning 

av gemensamhetsutrymmen! 

Fredagen avslutades på tidig förmid-

dag med sedvanliga slutord, diplomutdelning och avskedskra-

mar!

Dessa åtta veckor har gått otroligt fort och det känns vemo-

digt att lämna sina nyvunna kamrater för att återigen kasta sig 

ut i verkligheten! Men med förnyade och uppdaterade kun-

skaper så är nog de flesta av oss otroligt taggade att få börja 

jobba ute som hundförare!

För några av eleverna väntar redan uppkörning inom en 

vecka och för andra väntar L-test av hundarna och förhopp-

ningsvis så småningom D1 innan sommarens riktiga början!

Ett stort tack till kursledningen, instruktörerna, instruktörs-

kursen och grundkursarna för dessa otroligt roliga & givande 

8 veckor! See you out there!!!

Grupp 4
Jakob, Jörgen, Marie, Bettan
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Nordiska mästerskap

Text: Magnus Söderberg och Lars Lindgren, lagledare Svenska laget

Nordiska Mästerskapen 
för Polishundar 2012

De Nordiska Mästerskapen för Polishundar 2012 avgjordes 

i Raufoss/Gjovik i Norge den 31/5 – 3/6. Det svenska laget 

bestod av:

Domare:
Glenn Andersson, Skåne län och

Roberto Vescovi, Jönköpings län.

Lagledare Patrullhundar:
Magnus Söderberg, Västra Götaland

Tävlande:
Roger Nilsson med hunden Blackneck’s A’Kitch, Västman-

lands län. Peter Hallberg med hunden Daneskjolds Hex, 

Skåne län. Madeleine Kihlagård med hunden Havreringens 

Aros, Hallands län. 

Madeleine hade klivit in som reserv då Magnus Wikström 

från Uppsala tyvärr fått sin hund skadad och opererad veckan 

innan mästerskapet. 

Lagledare Narkotikahundar:
Lars Lindgren, Skåne län. 

Tävlande:
Peter Matthijs med hunden Janalands Elton, Skåne län.

Reserv:
Karl Persson med hunden Dubies Hanna, Hallands län.
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Nordiska mästerskap

Avresa till Norge skedde på onsdagen då Roberto, Madde och 

Kalle mötte upp Magnus i Göteborg för vidare färd norrut. 

Strax norr om Uddevalla intogs lunch och gänget från Skåne 

anslöt. Roger med fru åkte annan väg från Västmanland till 

Norge.  

Väl på plats i Raufoss så inkvarterade vi oss på Badeland 

Gjestegård där även kamratafton och bankett genomfördes. 

En anläggning som byggdes och nyttjades i samband med OS 

i Lillehammer 1994. 

Tävlingarna startade på torsdagen med Domarmöte som 

följdes av invigning med marsch genom Gjövik på eftermid-

dagen. Ett tal hölls av polismästaren och därefter var det egen 

träning i skogarna runt anläggningen samt ”mingel” på kväl-

len tillsammans med de andra nordiska ländernas deltagare. 

Fredagen startade med rondering (räddningssök) för en 

del av de tävlande och Spår för andra i patrullhundsklassen. 

Narkotikahundarna genomförde spår och feltsök. Det svenska 

laget var jämna i spåren. Alla kom iväg bra och de flesta 

kom tillbaka med flertalet av spårapporterna. I ronderingen 

var det blandat resultat med överlag klart godkända resultat. 

Peter hade en bra dag i narkotikaklassen. Han hade näst bästa 

fältsök och bästa spår- lager- och lägenhetssök. Fredagens 

tävlingar avslutades med förevisning av provhund inför lyd-

nads och skyddsarbetet nästkommande dag. På kvällen var det 

”Kamratafton” där det bjöds på god mat och en stämning som 

var på topp. Det var också prisutdelning för bästa resultat i 

respektive gren från dagens tävlingar.

Lördagens morgon och förmiddag tävlade patrullhundarna 

i feltsök (uppletande av föremål) samt lydnad. Narkotikahun-

darna genomförde även dom lydnadsmomenten på morgonen 

för att därefter åka till Civilförsvarets anläggning och genom-

föra bilsök och bagagesök. Peter hade bästa lydnad och titule-

rar sig numer som lydnadsstrateg.

Bägge klasserna genomförde platsliggningen gemensamt 

som sista moment innan patrullhundarnas skydd. Efter lydna-

den och platsliggningen var det mycket spännande och osä-

kert vilket lag som ledde tävlingarna. Det var klart att skyddet 

skulle vara helt avgörande för vilket land som skulle titulera 

sig Nordiska mästare 2012. 

Skyddet blev en rysare. När sedan resultatet presenterades 

var de flesta på helspänn. Individuellt blev Peter Matthijs 

Nordisk mästare i narkotikasök och Roger Nilsson för patrull-

hundarna (Roger hade dessutom dagens bästa skydd). Jubel 

i det svenska lägret. Spänningen var påtaglig. Det visade sig 

dock att Norge vann lagtävlingen även i år med enbart 11 

poäng före Sverige. Danmark kom på en hedrande 3:e plats. 

Men… Vi knappar in då det förra året skiljde hela 25 poäng 

mellan Sverige och Norge. Även då vann Norge. 11 poäng är 

inte mycket då totalsumman är ca 2800 poäng.

Det är lätt att i efterhand gräma sig för att hunden gjorde si 

eller så men ALLA i laget gjorde en fantastisk insats och det 

är det här som är tävling. Ett fantastiskt roligt NM med bara 

glada deltagare och supportrar i alla läger.

Nordiska mästerskap
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Nordisk samträning

Måndagen den 5:e mars kl. 15.00 avgick färden från Göte-

borg mot Tavastehus i Finland och deras polishundskola i 

Hämeenlinna. Samträning med kriminalsökhundar från våra 

nordiska länder stod för dörren.

Färjan avgick från Kapellskär mot Åbo vid 23-tiden och 

följande morgon var vi framme i ett svinkallt Finland. Vi 

lämnade Sverige med plusgrader och barmark och kom fram 

till Finland med 18 minusgrader och en halvmeter snö!    

Bilfärden påbörjades mot hundskolan, men vi behövde 

tanka, vilket visade sig inte vara helt lätt med svensk OKQ8 

kort. Det blev till att betala med medhavda Euro.

Ankomst
Väl framme på plats blev vi väl emottagna utav Jarmo Hap-

po som är en av de fast anställda på skolan. Ulf och Micke 

blev hänvisade till ett logiment i gammal god ”lumpen”stil 

och Christina fick ett eget krypin i anläggningens källare.

 3 danskar med 2 hundar, vi 3 svenskar med 2 hundar 

samt 5–6 finska kollegor med hundar. Norrmännen hade 

Nordisk samträning för  
i Hämeenlinna, Finland
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Nordisk samträning

tyvärr fått förhinder och kunde inte komma.

Efter avslutat välkomsttal bar det av ut i terränglådan i 

anslutning till skolan. I en byggnad hade man placerat ut 

ett antal likgömmor som man hade tvättat med ett såkal-

lat ”fymedel”.

Medlet används som decificeringsmedel mot dålig 

lukt och det hade troligtvis använts vid städning efter ett 

mord. Man var nu nyfiken på resultatet av detta sök.

Vi fick söka på gömmorna och kunde konstatera att 

medlet inte hade någon effekt på hundarna som glatt 

markerade.

På kvällen var det gemensam middag som lagades av 

våra finska kollegor. Potatismos och helstekt Siklöja. 

Lite udda för oss att äta hela fiskar med huvud, fenor och 

allt, men det smakade ”småfisk”. 

Kvällen avslutades givetvis, som alla de följande kväl-

larna, med bastu, renskav och en kall öl.

Mycket trevligt och ”storfiskarskrönor” utdelades och 

berättades med stor inlevelse.

Dag två
Följande dag genomfördes sök i snöhögar, modell större. 

Högarna hade tidigare använts som legor vid lavinsök, 

varpå man nu hade lagt ut ”snusk” djupt ner i högarna.

kriminalsökhundar
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Inga större problem för någon hund. Danskarna har vad de 

kallar för grävhundar och de kände nog igen sig i metoden att 

ta sig fram till gömman!

Finnarnas hundar är kombihundar med preparaten lik och 

blod. Danskarna hade precis kört igång sitt kriminalsök. De 

jobbar dock lite annorlunda, då de satsar på att hitta sådant 

som är nedgrävt. Vad vi förstod så letade de allt nedgrävt och 

hade nu lagt till likdoft också.

Dag tre
Nästa dag fick vi uppgiften att hjälpa till med ett skarpt jobb. 

En man saknades och befarades ha bragts om livet. 

Sökområdet var som våra vänner uttryckte det ”in the 

southern parts of Finland”. Vi lastade upp i bussarna och be-

gav oss söderut mot Helsingforsområdet.

Man hade ett antal platser som skulle sökas. Några av oss 

hamnade på en bilskrot, där samtliga bilar stod under minst 1 

meter snö och 

marken kunde 

i det närmaste 

beskrivas som 

sibirisk tundra 

med perma-

frost!!! Inte helt 

lätt, men tappra försök till sök gjordes.

Vid några av platserna som söktes anslöt även teknisk per-

sonal, samt kriminalpolisen.

Tyvärr hittades ingenting på någon av platserna. Det var 

dock lite spännande när radion i bilen ropade ut ett väpnat 

rån mot en guldsmedsbutik i Helsingfors och jakten på gär-

ningsmännen gick i riktning mot där vi befann oss.

Tyvärr vek jakten av och vi såg varken poliser eller tjuvar.

Tillbaka på anläggningen och vi svenskar stod för maten. 

En svensk klassiker, spagetti och köttfärssås. Finnarna satte 

på bastun och dukade upp renskav med dryck.

Nordisk samträning
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Dag fyra
På torsdagen kom en polis från finska centralpolisens (riks-

krim) DVI grupp och berättade om deras verksamhet. Sedan 

tsunamin i Thailand så har de nordiska samarbetet inom 

denna grupp ökat och i dag har man ett mycket bra samarbete 

och system i norden för att kunna fastställa omkomna perso-

ners id.

Harri Sojakka, också han fast anställd på hundskolan hade 

ett mycket intressant föredrag om id-hundsverksamheten i 

Finland. Man hade köpt utrustningen från danskarna som lagt 

ner sin id-hundsverksamhet. I dagsläget var man 3 st som 

körde id-hund och man hade vid ett antal tillfällen gått upp i 

rätten med vad man utryckte ”hard evidence”. Finnarna var 

mycket noggranna i denna verksamhet och hade skaffat sig 

Nordisk samträning
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bra kunskap och erfarenhet.

Finlands ekonomi är tyvärr inte på topp och finlands po-

liskår skall minska sin personalstyrka med 10% . Finska 

hundpolisens bidrag till besparingarna är att lägga ner id-

hundsverksamheten, tyvärr!! Mycket kompetens och kunskap 

som efter hand försvinner.

Sista dagen var det respektive land som skulle berätta om 

sin verksamhet, på engelska…..

Vi pratade om våra kriminalsökhundar och berättade att vi 

har både renodlade och kombihundar.

Danskarna berättade lite mer ingående om sina ”gravehun-

dar” vilket var intressant. De har varit framgångrika i narkoti-

kasamanhang och såg nu att man kunde ha nytta även av detta 

i att finna nergrävda människor. 

Jarmo Happo berättade om vattensök och hur vatten fung-

erar med strömmar och vattenskikt etc. etc. Väldigt komplice-

rat, men ganska viktigt för oss om vi ska köra vattensök och 

förstå när hundarna eventuellt markerar var doften kommer 

ifrån.

Sammanfattning
En vecka med mycket skratt och trevligt sällskap! Många 

erfarenheter utbyttes och vi har redan varit i kontakt med våra 

finska kollegor och bestämt att vi ska träffas till våren i Göte-

borg för träning under några dagar.

De finska kollegorna ringde även när de var i Kebnekaise 

och jobbade i samband med den svåra flygolyckan där. De 

pratade om vikten att vi samtränar och lär känna varandra för 

framtida eventuella cooperations i våra nordiska länder.

Vi vill tacka våra finska värdar för en mycket trevlig och läro-

rik vecka och vi vill även hälsa till våra danska vänner och tacka!

Nästa år kommer förhoppningsvis en ny samträningsvecka 

att anordnas och vi vill rekommendera eventuella intressenter 

att ta tillfället i akt och åka .

Kriminalsöksgruppen i Västra Götaland
Christina Lanserius

Ulf Lundström
Mikael Christiansen
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Nyrekrytering i Kalmar län

Blivande hundförare
i Kalmar län

I förra numret av polishunden berät-
tade vi om Kents, Magnus och Fredriks 
pågående projekt med att rekrytera 
nya hundförare till Kalmar. Nu har de 
bestämt sig. Till höstens grundkurs i 
Karlsborg åker Johanna Andersson 
och Andreas Rubertsson. Även Emrick 
Stockman är uttagen, men kommer att 
vänta med utbildningen till våren 2013.

– Det utkristalliserade sig ganska 
snart vilka vi skulle rekrytera, berättar 
Fredrik Lindkvist. Alla tre har goda för-
kunskaper om hund samt visade tydligt 
stort intresse och höga ambitioner. Un-
der vårens regionalveckor har de varit 
med och i praktiken tillhör de redan nu 
hundgruppen.

Vi har också lyckats hitta hundar till 
alla tre, så de ska vara mer än väl för-
beredda inför kommande kurs.

Polishundens tanke är att följa de 
tre, först Johanna och Andreas och se-
dan även Emrick under några nummer 
framöver. Här följer en liten presenta-
tion. 

Jag heter Emrik Stoeckmann och är 35 

år. Jag bor tillsammans med fru och två 

döttrar i ett hus på landet utanför Kal-

mar. Mina intressen är familjen, hund, 

jakt och båtliv. Jag har arbetat som 

polis i 4 år, samtliga på ordningen. Jag 

är uppväxt med hundar och har sysslat 

mycket med Wachtelhund.

Just nu har jag Försvarsmaktens Flint 

på prov.

Emrik Stoeckmann

Foto: Claes Stare

Emrick och Flint
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nomföra grundkursen i Karlsborg under 

hösten med godkänt resultat (vilket 

jag verkligen ser fram emot). Men att 

någon gång få utmärkelsen Årets polis-

hund eller vinna ett polishunds SM ska 

väl inte vara för mycket begärt ;)?

Med tanke på mitt intresse ägnar jag 

såklart mycket fritid åt hundträning i 

alla dess former. Mig tränar jag genom 

att springa, cykla, och leda Bodycom-

batpass på det lokala gymmet. 

Jag är ett obotligt kakmonster som 

gärna slappar i soffan men, en fin som-

markväll tillbringar jag helst ute i skär-

gården med god mat, familj och vänner.

Johanna Andersson

Jag heter Johanna Andersson är 26 år 

och bor i hus på landet med sambo Pat-

rik och en liten Leon på snart 1år. Jag 

har jobbat som utryckningspolis, näpo/

ungdomspolis i Västervik i snart 3,5 år 

efter examen i Växjö.

Jag sökte till polisutbildningen med 

tanken att någon gång i framtiden bli 

hundförare, att jag nu är så nära målet 

är lite overkligt men otroligt häftigt.

Jag började mitt aktiva hundliv med en 

Siberian huskytik, som jag hade mycket 

höga förväntningar på. Efter några vän-

dor på bruks insåg vi dock att det var i 

sele framför en pulka, cykel eller inlines 

som hon presterade bäst. 

När jag flyttade hemifrån köpte jag 

schäferhanen Ingo som följt mig fram 

till nu. Vi var med om många strapatser 

han och jag, av både bra och mindre bra 

karaktär. Ingo tyckte det var roligast när 

vi var ute i skogen och han fick spåra, 

SJÄLV eller nafsa lokaltrafikens chauf-

förer i hälsenorna. Lydnad var bara var 

roligt då det inte fanns något annat i 

hela världen som konkurrerade. En sak 

är säker och det är att jag har lärt mig 

oerhört mycket av den hunden. 

En helt ny värld
När Patrik och jag flyttade ihop fick 

jag träna med hans malle, Lycka (som 

då var väktarhund). En helt ny värld 

öppnade sig och det blev helt plötsligt 

roligt att träna lydnad. Första tävlingen 

genomförde vi på annan ort, i 20 mi-

nusgrader och med kraftigt gravidil-

lamående. Trots väder och vind, mitt 

tillstånd och att vi inte fick så bra poäng 

fick jag mersmak och tränade järnet 

under mammaledigheten för att tävla yt-

terligare några gånger. 

I familjen idag har vi två malinois, 

sambons tik Sennivikens Lycka och min 

egen blivande tjänstehund Blackneck’s 

B’Axter. 

B’Axter flyttade in hos oss för ca 

två månader sedan och nu lägger vi 

grunden med mycket relationsskapande 

aktiviteter. Jag är väldigt förtjust i Baxii 

(som han kallas hemma) och har stora 

planer för oss i framtiden. 

Vi ska i alla fall börja med att ge-

Johanna och Baxii
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Jag sökte hundförartjänst då detta varit 

mitt mål med polisyrket från det att jag 

sökte till PHS.

Allt började när jag gjorde min värn-

plikt på Bassäk i Karlskrona. Jag ge-

nomförde värnplikten som hundförare 

och blev i slutet av värnplikten erbjuden 

att som sergeant arbeta vidare i ett in-

struktörsuppdrag på Marinbasens hun-

denhet. Jag nappade och började under 

en visstidsanställning att hjälpa till med 

att utbilda värnpliktiga hundförare samt 

dressera tjänstehundar.

När denna anställning led mot sitt 

slut hade jag bestämt mig. Jag ville 

bli hundförare och trodde att polisen 

kunde passa mig bättre än försvars-

makten.

När jag var klar med skolan började 

jag arbeta i Linköping som ordningspo-

lis. Jag jobbade i Östergötland i drygt 

två år innan jag sökte mig till Kalmar 

län och ganska snart efter att jag börjat 

arbeta i Kalmar län utlyste de tjänster 

som hundförare.

Genomtänkta uttagningar
Uttagningarna kändes väl genomtänkta 

och höll på under en ganska lång tid. En 

del som jag tyckte var särskilt bra var 

att var och ens familjer bjöds in till en 

informationsträff. Våra respektive fick 

då chansen att höra teamchefen för hun-

denheten, Kenth Sjöberg, samt instruk-

törerna Fredrik Lindkvist och Magnus 

Lundahl informera om hundtjänsten och 

allt vad den kunde innebära. De var lika 

öppna mot våra familjer som mot oss, 

de skrädde inte orden. De förklarade att 

det inte alltid är lätt att ha att göra med 

tjänstehundar och att det krävs väldigt 

mycket av hundföraren, men även av 

familjen.

Jag ser fram emot grundkursen och 

tror att det kommer bli en väldigt lä-

rorik tid. Jag fick en fråga om vad jag 

förväntar mig av kursen. Jag förväntar 

mig att jag ska stå rustad att efter denna 

kunna genomföra dressyren av min nu 

tilldelade hund, Brix, så att vi snart där-

efter kan komma ut i verkligheten och 

fånga busar!

Brix är en treårig schäfer från kennel 

Sniffer´s.(Sniffer´s Mazter är hans rik-

tiga namn men den tidigare ägaren hade 

döpt om honom.) Brix är en rejäl hund 

och det är jättekul att jag fått förtroen-

det att ha honom. 

Andreas Rubertsson

Andreas och Brix
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Sörmlandspolisens tjänstehundklubb 
vill gärna se fler tävlande till SM i sep-
tember. Arbetet med föreberedelserna 
har pågått flera månader och det mesta 
börjar falla på plats. 

Boendet på Djulö Camping, www.djulocamping.se är 

väldigt trevligt i lugn och lantlig miljö. Det passar ut-

märkt för barnfamiljer då det är nära till bad och lek.

Reglerna är förändrade så att inget moment ska 

konkurrera med polisens gällande prövningsordning 

och exempelvis saksöket är utformat mer likt en 

brottsplats än en traditionell saksöksruta för att efter-

likna den verklighet vi arbetar i. 

Övrig information samt anmälningsformulär finns 

på hemsidan: www.polishundsm.se

OBS! Anmälningsavgiften på 300 kronor betalas 

innan, den 15 juni 2012, till pg 21619-2 (ange namn 

vid betalning.)

Välkomna!

Fler tävlande till
SM i Katrineholm
efterlyses!
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Hundjobbet

Text: Morgan Andersson & Martina Norrman • Foto: Martina Norrman

Teamwork i Kronoberg
gav resultat

Efter en ganska händelsefattig natt som bör-
jar gå mot sitt slut så går LKC ut med att en 
bil som varit aktuell med stölder och diesel-
slangning är synlig i en ort utanför Tingsryd. 
Jag, yttre befäl samt en patrull svarar och styr 
dit. Jag har en ganska lång framkörningstid 
då jag befinner mig i andra sidan av länet. 
Yttre befäl samt den andra patrullen anlän-
der tjugo-tjugofem minuter innan mig och 
jag hör på radion att föraren sitter i bilen och 
han grips på plats då vittnen har sett att dom 
gjort inbrott på ett åkeri. 

Yttre befäl kallar upp mig och berättar att en person sprungit 

från platsen. När jag kommer fram blir jag anvisad av vittnet 

var den andra gärningsmannen sprungit iväg, det syns även 

blöta skospår på den torra asfalten. Jag selar på Qrux och lå-

ter han söka spår. Han får genast upp spår på asfalten som går 

in på ett annat företags område. 

Gärningsmannen har sprungit fram till en brett vattendrag 

och där vikit av in på ett stort timmerlager. Vid den sista hög 

med sågat timmer lägger sig Qrux ner och trycker in nosen 

under bräderna. Jag tittar där under och det visar sig att 

gärningsmannen gömt ett par dieselluktande handskar och 

skruvmejseln som troligtvis använts som brytverktyg. Spåret 

går därefter vidare ut på en asfaltsväg och efter ett par hundra 

meter får vi tappt och kommer tyvärr inte vidare.

Pär-Axel stöttar upp
Lite besviken över att bara hitta föremål och ingen gärnings-

man så sätter vi oss i bilen för att köra mot Växjö och avrap-

portering av spåret. Hinner strax norr om Tingsryd då LKC 

går ut med att samma vittne sett gärningsmannen som kom 

undan tidigare och att denne sprungit ut i terrängen. 

Då natten gått över till dag så är det pågående patruller 

från utsättningen som svarar på detta och ingen hund går på 

dagen. Jag vänder och kör till platsen. Kommer på plats efter 

ungefär femton minuter och selar på igen. Söker spår och 
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efter ungefär femtio meter suger Qrux i och det bär av ut i ter-

rängen. 

Spåret går rakt ut i en sankmark och efter ett hundratal 

meter med vatten/dy upp till midjan kommer vi fram till lite 

fastare och torrare mark. Samtidigt hör jag att Pär-Axel (fd 

länshundbefälet i Kronoberg) anländer. Känns skönt att inte 

vara själv i jakten på gärningsmannen. 

Pär-Axel informerar mig om att han har visuell kontakt 

med den misstänkte men han vek ut i skogen innan han hann 

fram. Spåret går i den riktningen och jag kommer fram till en 

cykelväg i skogen där Pär-Axel möter upp. In med hunden 

och mig själv i baksätet och ungefär femhundra meter längre 

fram stannar Pär-Axel. På spåret igen. Informerar hela tiden åt 

vilket håll det går. 

In och ut i terrängen
Pär-Axel som känner till området väl håller sig hela tiden 

framför mig på skogsvägarna. Spåret går genom skogen och 

ut på ett hygge där Pär-Axel ännu en gång får visuell kontakt 

och även denna gång springer den misstänkte in i skogen 

igen. Spåret går vidare på hyggen, in i skogen och ut på grus-

vägar.

En patrull till anländer platsen och denna under Pär-Axels 

ledning säckar föredömlig in området. När vi kommer fram 

till en sjö så gör Qrux en ring, samtidigt som en annan pustar 

ut lite, och blir stående ute i vassen. Efter några sekunder så 

går han in i anskällning och när jag kommer fram till honom 

ligger den misstänkte, till häften under vatten, framför hans 

tassar. 

Jag har inte en aning om var jag är så jag ger LKC mina X 

och Y, det visar sig att femtio meter framför oss står Pär-Axel 

och patrullen och har föredömligt “säckat” av flyktvägen. Jag 

kollar GPSen som stod på 3.2 km när vi började spåret och 

nu står den på 10.92 km. Efter detta löppass på drygt sju ki-

lometer är både jag och Qrux ganska trötta så jag lämnar med 

varm hand över kontrollen av gripandeplatsen till den nyligen 

anlände Martina Norrman och hennes Hassemans Egon.

Morgan Andersson
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Jag fick samtal från LKC där de ringde och berättade att Mor-

gan var ute och spårade efter en person men att hans hund 

började ta slut och han behövde avlösning. Det var inte långt 

ifrån där jag bor så jag hade bara 10 minuter fram till platsen. 

Efter en kort stund och några kilometers körning ringde de 

tillbaka och sa att tjuven var gripen, jag kunde vända. Lättför-

tjänt övertid tänkte jag men valde ändå att ringa till Pär-Axel 

som höll i insatsen. Han hade lite olika ideer om vad jag 

kunde göra för nytta med min fräscha hund och jag började 

med spårsök och saksök på gripandeplatsen. Egon ansåg inte 

att där fanns varken utgående spår eller saker.

När jag var klar ringde jag till Pär-Axel och meddelade det. 

Under tiden hade han fått in ett inbrott på en större bilfirma 

som skett under natten. Jag åkte dit och gjorde saksök men 

hittade mest skruvar och muttrar som gärningsmännen lämnat 

på marken då de skruvat bort motorhuvar på lastbilarna som 

stod till försäljning.

Misstänkt skåpbil
Jag åkte sedan hem för att sova lite innan jag skulle göra 

natten. På eftermiddagen hade Pär.Axel ringt igen och ville 

då ha ytterligare ett saksök. Under natten då brotten begåtts 

hade några kollegor kontrollerat en skåpbil som stod parkerad 

längs länsvägen. Då man inte hittat stöldgodset var det ange-

läget att söka i området för att försöka hitta det. Inte heller där 

hittade jag och Egon något.

Nästan en vecka efter att vi hållit på med ärendet så hade 

vi reg.vecka i samma område. Stöldgodset från bilfirman var 

då hittat (några hundra meter från där jag letat). Egon och jag 

som visste var platsen var fick åka dit för att göra ytterligare 

saksök. Pär-Axel hade märkt ut platsen där godset hittats och 

vi påbörjade. Efter bara några minuter hamnade Egon bakom 

mig och när jag tittade efter honom stod han med viftande 

svans och letade i snåren. Det syntes tydligt att något dragit 

hans uppmärksamhet till sig. Jag gick tillbaka och då hade 

han lagt sig så gott det gick i snåren. Jag hittade inget och 

tänkte för mig själv att han blindmarkerade men Egon brukar 

alltid ha rätt så jag letade lite till. Då hittade jag en fimp efter 

en cigarill. Den var brun till färgen och hade åkt ner ganska 

långt i snåren och var väldigt svår att upptäcka.

Glatt lämnades den in till tekniska enheten för vidare hand-

läggning och nu är det bara att vänta på resultatet!!

Martina Norrman
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