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Ordförandens kommentar

I Polishunden
4-2010

kan du läsa om:

SM för polis-
hundar 2010

Jag och övriga styrelsen vill rikta ett stort tack till 
våra vänner i Västra Götaland, GPTK, för genom-
förandet av sommar-SM i Göteborg. Som vanligt 
ett grattis till alla bra prestationer från tävlande 
såväl som ett tack till domare och övriga funktio-
närer. Själv dömde jag, i år, lydnad station ett till-
sammans med Thomas Wiman. Ett arrangemang av 
denna storlek slukar många domare  och vi börjar 
lida brist på detsamma. Vi har för avsikt att hålla 
en domarutbildning under våren 2011 och intresse 
lämnas till undertecknad (grundkravet för anmä-
lan är instruktörsutbildning eller motsvarande civil 
kompetens). Visserligen var inte vädrets makter 
med oss dessa dagar i Göteborg men vi har bra 
kläder och arrangörerna lyckades hålla organisatio-
nen igång samt värdiga vinnare kunde koras. 

Ännu ett år  har gått och jag blev åter igen vald till 
förbundets ordförande. Jag vill passa på att tacka 
Manne och  Peter Lindberg för deras tid i styrelsen. 
Nya i styrelsen blev Roger Björne (kassör) och Ken-
neth Eriksson (suppleant). Till årets årsmöte hade 
det inkommit två motioner , regler för narkotika-

SM och ett utmärkt slut i räddningssök, och mötet 
godkände båda. Vi kan konstatera att de ordfö-
randekonferenser som genomförts de senaste 
åren (2-årsinervall) har resulterat i ett ökat enga-
gemang och styrelsen har därför bestämt (med 
årsmötets godkännande) att återigen satsa på en 
ordförande konferens, troligtvis mars 2011. 2 an-
sökningar om stipendium hade inkommit och det 
beslutades att de fick dela på stipendiesumman. 
Slutligen angående årsmötet så vill jag passa på att 
rikta ett särskilt tack för att valet av ny (gammal) 
valberedning gick så smidigt.

Som alla troligen känner till har förbundet utsett 
en arbetsgrupp i syfte att se över kostnader och 
lönebild för hundförare. Detta resulterade i en mo-
tion till representantskapet, SPF (B97 2010 105). 
Representantskapet biföll motionen varför vi med 
spänning ser fram mot RALS 2010. 
Med förhoppning om en inte alltför bister höst.

Lars Lindgren
Ordförande
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Informationsmöte

THOMAS WIMAN
Informerade om de nya reglerna i narkotika SM. Förslaget var 
utskickat i april till tjänstehundklubbarna och tre hade svarat.

Han gav information om orsakerna till det inställda narkotika 
SM.

Vinter SM 2011 arrangeras av V:a Götaland.
Sommar SM 2011 arrangeras av Dalarna och Hampus Eriks-
son passade på att hälsa alla välkomna till Mora.
Narkotika SM 2011 arrangeras av Skåne.

LARS LINDGREN
Presenterade de nya profileringsartiklarna för mötet.

SVEN NYBERG
Informerade om utvecklingen i Karlsborg. Han påtalade vik-
ten om att fortsätta hålla en god dialog för att alla parter skall 
utvecklas.
Handlingsplanen är godkänt och polishundtjänsten fick ige-
nom allt utom ambitionshöjningen i anskaffningen av hundar.
Sven upplever att de har gott stöd från RKP och RPS.
Ett utökat markområde håller på att stängslas in för polis-
hundtjänsten samt det finns planer för en utökning av kontors-
utrymmen främst för inkomenderad personal.
Tillsist vill Sven påminna vikten att grundkurseleverna förbe-
reds inför grundkursen.

JERKER LAWESSON
Informerade om utbildningarna. En utökning av utbildning av 
besiktningsman mot farliga hundar.

LARS ERIKSSON
Tjänstehundsutredningen är på remisskrivning och han infor-
merade om projektet sedelsökande hund. Projektet visar gott 
resultat.

PER-ERIK KARLSSON
Informerade om de olika arbetsgrupperna.
Uniformen, man hoppas på att kunna vara med och påverka 
den framtida uniformeringen.
Nya hundbyxan finns att beställa. Skjortan kommer att finnas 
för hundförarna, men är f.n slut i lagret.
SPT fordon kommer att kosta ca 1 miljon styck och behovet 
är 10 – 12.
Pelle avslutade med en vädjan om fler kandidater till årets 
polishund.

GÖRAN LUNDSTRÖM
Han informerade om FAP:en och den är nu lämnad till POA 
för beslut.
Han tror att den kommer att gälla fullt ut från 2010-11-01.
Utbildning av instruktörer rörande nya FAP:en startas från 
vecka 38.
Göran informerade om att FRONTEX är intresserade av in-
struktörshjälp för utveckling av gränshundar. En förfrågan 
kommer att skickas ut till myndigheterna för lämpliga in-
struktörer.

Göteborg 2010-09-17
Martti Källmalm

Informationsmöte
Göteborg 2010-09-17

Polishund - ett spännande och farofyllt yrke
Vi har hjälpen för din bästa vän 

Valla Djurklinik, en modern och välutrustad klinik med jour kvällar 
och helger. Vi erbjuder din vän medicinsk och kirurgisk vård, 
friskvård och rehabilitering i egen pool samt foderbutik. 
Öppettider: må och ons, 8-20. Ti, to och fre 8-17. 
Jour: vardagar 8-21.30. Helger/storhelger 9-18.30.

Valla Djurklinik, Westmansgatan 21, 582 16 Linköping, 013-315440, info@valladjurklinik.se. 
Karta och mer info: www.valladjurklinik.se 
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Årsmötesprotokoll

Närvarande: 26 tjänstehundklubbar. Frånvarande: 6 tjänstehundklubbar.

§   1. Ordförande förklarade mötet för öppnat.

§   2. Till årsmötesordförande valdes Lars Lindgren, Skåne.

§   3. Till årsmötessekreterare valdes Martti Källmalm, Örebro.

§   4. Fråga om årsmötets behöriga utlysning, godkändes av årsmötet.

§   5. Dagordningen godkändes.

§   6. Till att justera årsmötesprotokollet och tillika rösträknare valdes Jerker Lawesson, Skåne och Ronny Holmberg, Blekinge.

§   7. Årsberättelsen godkändes med ändringarna att skyddslägret var inställt. Ordförande tryckte på om fler artiklar till tidningen.

§   8. Revisionsberättelsen lästes upp av kassören och årsmötet godkände revisionen.

§   9. Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen omfattar.

§ 10. Fastställande av budget. Lindgren informerade om det nya avtalet med Weinco. Lindgren föredrog budgetförslaget och
 årsmötet godkände den. Ett förslag från mötet var att förbundet tog domarkostnaderna vid våra mästerskap. Frågan bord-
 lades till kommande ordförandekonferens.

§ 11. Medlemsavgiften för kommande period blir oförändrad.

§ 12. Stadgeenliga val:
 a/ Ordförande 1 år Lars Lindgren Skåne
 b/ Kassör 2 år Roger Björne Västernorrland
 c/ Ledamot 2 år Peter Mathijs Skåne
 d/ Suppleant 2 år Petra Viklund Stockholm
 e/ Suppleant 1 år, fyllnadsval Kennet Eriksson Östergötland
 f/ Revisor 1 år Jerker Lawesson Skåne
 g/ Revisor 1 år Bengt Nyström Södermanland
 h/ Revisorssuppleant 1 år Mats Jönsson Skåne
 i/ Revisorssuppleant 1 år Johans Esbjörnsson Skåne

§ 13. Motioner
 Motion 1 rör en förändring i reglerna för narkotika SM. En remiss till tjänstehundklubbarna har varit ute och ett fåtal svar
  har inkommit. Styrelsen stödjer motionen. Årsmötet beslutade att godkänna motionen.
 Motion 2 rör en förändring i reglerna i räddningssöket för skyddshundar. Motionären vill att sökrutans slut skall vara
 utmärkt. Styrelsen stödjer motionen. Årsmötet godkände motionen med rösterna 9 mot 6.

§ 14. Ordförande informerade om det beviljade stipendiet och därefter avslutade han mötet.

Efter årsmötet valdes valberedningen: Ulf Backman, sammankallande, Örebro, Roberto Viscovich, Jönköping,
Manne Johansson, Södermanland.

Lars Lindgren Martti Källmalm Jerker Lawesson Ronny Holmberg
Ordförande Sekreterare Justerare Justerare
 Ej justerat

Årsmöte i polisens
hundförarförbund

Göteborg 2010-09-17
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Årsberättelse

STYRELSE
Ordförande Lars Lindgren Skåne
Vice ordförande Thomas Wiman V:a Götaland
Kassör Manne Johansson Södermanland
Sekreterare Martti Källmalm Örebro
Ledamot Peter Mathijs Skåne
Suppleant Peter T Lindberg Stockholm
Suppleant Petra Viklund Stockholm

MEDLEMMAR
Polisens hundförarförbund har under verksamhetsåret bestått 
av ca 540, både aktiva och passiva, medlemmar.
Styrelsen har haft fem st protokollförda möten.
Medlemslokalerna i Karlsborg använts flitigt av våra med-
lemmar och ett stort tack till polishundtjänsten som upplåter 
dessa till hundförarförbundet.

NORDISK POLISHUNDUNION
I nordisk polishundunion har Sverige representerats av Lars 
Lindgren och Martti Källmalm.
Suppleanter har Thomas Wiman och Manne Johansson varit.

TIDNINGEN POLISHUNDEN
Under det gångna verksamhetsåret har hundförarförbundet 
och Weinco ingått ett nytt avtal för tryck och distrubution av 
tidningen. Redaktionen har gjort ett fullgott arbete med att 
göra tidningen innehållsrik och läsvärd.
Tidningen blir vad ni gör den till, fortsätt att bidra med artiklar.

UTBILDNINGAR
Polisens hundförarförbund har genomfört två st utbildningar 
under verksamhetsåret.
Draghundsläger på Långberget samt skyddsläger i Karlsborg.

POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND – SPF
Förhandlingsgruppen har sammanställt den utskickade enkä-
ten samt skickat in en motion till SPF beträffande kostnadser-
sättningen.

STIPENDIUM
Inga ansökningar om stipendium har inkommit.

ÅRETS POLISHUND
Polisens hundförarförbund gratulerar Heratorpets Orax med 
förare Magnus Lundahl, Kalrmar, till utnämningen årets po-
lishund.

TÄVLINGAR
Sommar SM avhölls i Norrköping med Östergötland som 
värdar.
Vinster SM avhölls i Bruksvallarna med Stockholm som värdar.
Narkotika SM avhölls i Rosersberg, Stockholm med Stock-
holm som värdar.

NM avhölls i Sundsvall med Västernorrland som värdar.

Sommar SM
Skydd: 1. Ronny Holmberg, Lei-Ann´s Besk, Blekinge 1 348,75
 2. Dan Pellas, Jurassic Eros, Stockholm 1 249,25
 3, Martti Källmalm, Foggens Napoleon, Örebro 1 192,00

Spår: 1. Henrik Bodegrim, Wilses Allex, Dalarna 705,00
 2. Jonas Svensson, Kvasers Gera, V:a Götaland 698,50
 3. Torbjörn Carlsson, Försvarsmakt. Brumma 672,50

Vinter SM
Lina: 1. Bengt-Erik Ljunglöv, Stockholm 27,04
 2. Anne-Therese Sjödin, Västmanland 28,55
 3. Rolf Blomberg, NI 29,09
Pulka: –
Stafett: –

Narkotika SM
1. Susanne Lindblom, Isa, V:a Götaland 498,00
2. Åsa Isaksson, Alice, Västerbotten 431,50
3. Thomas Jörkander, Nubb, V:a Götaland 431,00

Nordiskt mästerskap
Patrull: 1. Stig Pedersen, Danmark 857,00
 2. Martti Källmalm, Sverige 852,00
 3. Lars Moe, Norge 776,00

Narkotika: 1. Susanne Lindblom, Sverige 594,00
 2. Asle Lökke, Norge 588,00
 3. Hans Lydigsen, Damark 468,00
Lag: 1. Sverige 2 793,00
 2. Norge 2 611,00
 3. Danmark 2 456,00

Svenska laget bestod av Sussanne Lindblom, narkotika, 
Mimmi Lindgren, Joakim Berlin samt Martti Källmalm, 
patrull hund.
Reserver var Åsa Isaksson, narkotika och Jens Gustavsson, 
patrullhund.
Domare Per-Erik Karlsson, assisterande Roberto Viscovich.
Överdomare Göran Lundström.
Sist men inte minst var Thomas Wiman lagledare för gänget.

Lars Lindgren Thomas Wiman Manne Johansson
Ordförande Vice ordförande Kassör

Martti Källmalm Peter Mathijs
Sekreterare Ledamot

Peter T Lindberg Petra Viklund
Suppleant Suppleant

Årsberättelse för polisens
hundförarförbund
2009-09-18 – 2010-09-17
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Text: Catarina Håkansson • Foto: Catarina Håkansson och Lars Nordgren

Toppen-SM i Västra Götaland

Västra Götaland i SM-toppen

När hemmaekipaget Martin och Brumma går 
in i den tuffa uppletanderutan vet han vad 
som krävs. De måste hitta minst ett föremål, 
om de ska hålla undan för Anna-Karin och 
Alice och därmed säkra segern i spårhunds-
gruppen.

När hemmaekipaget Susanne och Isa går in 
på skyddsplanen vet hon vad som krävs. De 
får inte nolla något moment, om de ska hålla 
undan för Ronny och Besk och därmed säkra 
segern i skyddshundsgruppen.

Årets upplaga av Svenska Mästerskapen för polishundar av-
görs i polismyndigheten i Västra Götaland, närmare bestämt 

vid Skatås motionscenter i Göteborg. Nästan 50 hundförare 
från Helsingborg i Skåne till Luleå i Norrland, samlas för att 
tävla, men också umgås under trevliga former.

Tyvärr har arrangörerna i Göteborgspolisens Tjänstehund-
klubb ingen vidare tumme med vädergudarna. Regnmolnen 
ligger tunga över Västkusten under så gott som hela helgen. 
Man kan faktiskt säga att ett mer eller mindre ihållande regn 
varvas med rejäla skurar. Men trots det är det en relativt stor 
publik som tar sig till tävlingsplatsen, framförallt under sön-
dagen.

Spårvagnar från 20-talet
Många kommer till Lisebergsbyn redan under onsdagskväl-
len. Här finns, på behändigt avstånd till planer, serveringstält 
och uppletanderutor, olika typer av boende. Några bor på 

SM i Göteborg
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 hotellet, andra på vandrarhemmet, i husvagn eller i en stuga.
Själva arrangemanget startar på torsdagseftermiddagen med 

en kortege längs avenyn. Extra festligt blir det eftersom alla, 
både två - som fyrbenta, får skjuts till stan med spårvagnar 
från början av 1920-talet. Efter marschen med såväl musikkår 
som ridande poliser, kan Lars Lindgren, ordförande i Polisens 
hundförarförbund, inviga Svenska Mästerskapen 2010.

Väl tillbaka på tävlingsplatsen drar det ihop sig för plats-
liggning, ett moment som alltid är lite pirrigt. Hundarna läggs 
ner, med startnummer ett, Bockegårdens Cox på ena flanken 
och startnummer 28, Divahedens Birro på den andra. Där-
emellan finns hela startfältet i skyddshundsgruppen. Någon 
hund lämnar ganska direkt och några sätter sig upp, vilket i 
de här sammanhangen ger en nolla i betyg. Sammanlagt är 
det sju ekipage som inte får några poäng med sig från första 
tävlingsdagen.

Direkt efter är det dags för spårhundarnas plats. I denna 
grupp tävlar ju ofta yngre och mer orutinerade hundar, varför 
det inte är ovanligt att det blir en del nollor. Det här året är 
inget undantag och mindre än hälften får full pott, det vill 
säga 50 poäng. 

Torsdagskvällen avslutas med en trevlig kamratafton som 
bjuder på god mat, trevlig musikunderhållning och ett lotteri 
med många fina priser.

Svårt att hitta ryggsäcken
Fredagen börjar tidigt för polishundens civila, mobila repor-
ter, som följer med domarparet Jerker Lawesson och Sven 
Nyberg ut till personsöket. Rutan är riktigt fin och öppen, 
även om det på högersidan bitvis är hyfsat brant.

Den öppna figuranten är placerad, om än inte i hörnet, så 
alldeles i början på vänstersidan. Samtliga hundar i första 
gruppen hittar ut men några är väl burdusa och får nerdrag. 

Mer knepigt visar det sig att vara att hitta föremålet. Hun-
darna måste komma precis rätt i vind för att lokalisera rygg-
säcken som står knappt hundra meter in i rutan, precis vid 
foten av en bergskam. De fem första hundarna missar och det 
är inte förrän Ronny Holmberg och Lei-Anns Besk kommer 
in i rutan som den första anskällningen kommer.

Den dolda figuranten ligger i en låda i slutet av rutan på 

höger sida. Denna vållar inga större problem även om några 
hundar gör ”inbrottsförsök”. 

Det händer mycket på en gång under ett SM och det är 
svårt, för att inte säga omöjligt att se allt. Helst hade man 
velat vara både i sökrutan, vid uppletandet, vid spårpåsläppen 
och vid lydnadsplanen…

Bra påsläpp för alla
När första gruppen sökhundar, från Glenn Andersson, Mal-

lekrafts D´Tim, till Anna Ljungnér, med Bockegårdens Besta 
har är klara, får Polishunden trevligt sällskap och skjuts till 
spårhundarnas marker av Lasse Eriksson. Domarduon Tho-
mas Pettersson och Ulf Backman har varit i gång i många 
timmar och det återstår bara ett par tre påsläpp innan dagens 
övningar är avslutade.

-Samtliga ekipage har kommit iväg bra, säger Thomas. Nu 
hoppas vi bara att lika många kommer till slutet.

Under dagen avverkar hälften av skyddshundsekipagen 
avsök och uppletande, medan den andra hälften kör spår och 
lydnad. För spårhundarnas del gäller antingen spår eller lyd-
nad. Det är därför omöjligt att redan efter fredagens övningar 
få en uppfattning om vem som leder tävlingen.

Lördagen bjuder på ett fortsatt regnande och vi åker med 
norrut, till Kungälv, dit skyddshundarnas spår är förlagda. 
Det blir samling och lottning i Svenska Schäferhundklubbens 
stuga. Här bjuds också på varmt gott kaffe och mackor. Det 
är Göran Lindström och Pelle Karlsson som fått uppdraget 
att döma och de kan till sin, vår och framför allt de tävlandes 
glädje dela ut många höga poäng vid upptagen.

Bra start för Annika och Birro
När dagens tävlingsmoment är slut och alla har avverkat 
samma moment, kan man för första gången få en överblick av 
resultatet. Vad det gäller spårhundsgruppen så kan man kon-
statera att knappt hälften hundarna inte kommit runt spåret. 
Vad det beror på kan man väl låta vara osagt, det finns säkert 
många förklaringar. Överst på listan hittar vi hemmaföraren 
Martin Nordblom med Försvarsmaktens Brumma. Med fullt 
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på spåret och en stabil lydnad utan nollar, har han en ganska 
betryggande ledning.

I skyddshundsgruppen har spårarbetet gått betydligt bättre. 
Bara ett fåtal har bommat. En notering man gärna gör är att 
Annika Modéen med Divahedens Birro så här lång haft en 
rik tigt bra tävling. Birro har fullt i spåret och är den enda hun-
den som hittar samtliga fyra föremål i uppletandet.

Klar ledare i skyddshundsgruppen är Susanne Lindblom med 
Simlunds Isa. Om man studerar resultattavlan lite noggrannare 
kan man konstatera att Susanne och rutinerade Isa gjort täv-
lingarnas fjärde bästa lydnadsresultat, andra bästa spårresultat, 
tredje bästa uppletande och näst bästa räddningssök.

Under söndagen kommer, trots ett fortsatt busväder, en 
relativt stor publik till tävlingsområdet. Polishundens tjänste-
fordon, en oväxlad, röd DBS från slutet av 80-talet, går i skyt-
teltrafik mellan skyddsplanen och uppletanderutan (uppför i 
båda riktningarna).

Utslagsgivande uppletande
Uppletandet är förlagt till en backhoppningsbacke och det är 
många hundar som får stora svårigheter att lokalisera föremå-
len. 10 ekipage måste lämna rutan med en nolla i betyg. Lite 
synd att man inte kan få ett sökbetyg om man inte har några 
föremål. Många hundar gör ett riktigt bra jobb och sliter på i 
de tio minuterna. Men så är reglerna. Bäst lyckas Anna-Karin 
Axelsson och Passats Alice med 113 poäng, följda av Elisa-
beth Andersson och Nangijalas BG Anton, med 92,25 poäng. 

Till sist är det så Martin och Brummas tur. Martin vet att 
han måste hitta minst ett föremål om han ska vinna. Han 
börjar i vänsterkanten av rutan och Brumma jobbar utåt och 
framför allt uppåt. Men hon kommer tillbaka igen utan att 
få någon träff. Martin flyttar sig åt vänster och skickar om. 
Spänningen stiger och tiden tickar på. Då äntligen stannar 
Brumma till och börjar ringa. Vilken skön känsla när hon läg-
ger sig ner och visar att hon hittat metallskruven. Segern är 
säkrad. 

Helikopter i bejublad show
Samtidigt börjar det så smått dra ihop sig på skyddsplanen. 
Men innan det är dags för de sista ekipagen, bjuds publiken 
på en bejublad show med polishelikopter, biljakt och en mo-
dig polishund som givetvis fångar in de båda ”bankrånarna”.

Så är det äntligen dags för finalen och upplösningen av 
Svenska Mästerskapen för polishundar 2010. Ska Susanne 
och Isa hålla undan ? Kan titelförsvararna Ronny och Besk 
hämta hem cirka 50 poäng ? 

Vi svarar på den sista frågan först. Blekingeekipaget svarar 
för ett fint och genomarbetat skyddsprogram som ger totalt 
327 poäng. Det är bara Glenn Andersson och Mallekrafts 
D´Tim som får högre poäng, nämligen 338. Ronny och Besk 
avancerar i resultatlistan och tar sig från femte plats till led-
ning när det är Susanne och Isas tur.

Men visst kan Västra Götaland få sin andra guldmedaljör 
den här septembereftermiddagen. Susanne och Isa visar på 
rutin och goda tävlingsnerver. De får betyg i samtliga mo-
ment och med nio poäng till godo kan de lämna planen som 
Svenska Mästare.

SM i Göteborg
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Skyddshundgruppen
Plats	Startnr	 Förare	 Hund	 Myndighet	 Platsligg.	 Lvdnad	 Spår	 Sakstöv	 Personsök	 Skydd	 Poäng
1	 4	 Susanne	Lindblom	 Simlunds	Isa	 Västra	Götaland	 50,0	 245,5	 300,0	 125,5	 244,0	 293,25	 1258,25
2	 18	 Ronny	Holmberg	 Lei-Anns	Besk	 Blekinge	 50,0	 242,0	 300,0	 96,0	 234,0	 327,0	 1249,0
3	 7	 Peter	Hallberg	 Daneskjölds	Hex	 Skåne	 45,0	 240,0	 268,5	 138,5	 238,0	 313,75	 1243,75
4	 3	 Bengt	Ljunglöf	 Wiggo	 Stockholm	 50,0	 235,75	 300,0	 97,25	 250,0	 303,75	 1236,75
5	 1	 Ulrika	Lichtenberg	 Bockegårdens	Cox	 Blekinge	 50,0	 190,0	 270,0	 138,0	 216,0	 278,75	 1142,75
6	 28	 Annika	Modeen	 Divahedens	Birro	 Värmland	 50,0	 210,5	 330,0	 164,25	 148,0	 201,75	 1104,5
7	 13	 Peter	Matthijs	 Janalands	Elton	 Skåne	 50,0	 178,0	 300,0	 106,5	 192,0	 268,25	 1094,75
8	 10	 Annie	Edström	 Lindjax	Babe	 Uppsala	 50,0	 199,5	 330,0	 71,75	 174,0	 269,25	 1094,5
9	 20	 Kjell	Florén	 Bockegårdens	Boss	 Västra	Götaland	 45,0	 205,25	 267,0	 101,5	 212,0	 249,25	 1080,0
10	 16	 Jens	Gustafsson	 Lindjax	Buzz	 Södermanland	 50,0	 246,0	 255,0	 88,5	 168,0	 254,5	 1062,0
11	 22	 Janne	Borggren	 Mallekrafts	C’Calle	 Skåne	 50,0	 247,5	 267,0	 64,5	 124,0	 303,75	 1056,75
12	 11	 Mimmi	Lindgren	 Ullhedens	Humla	 Östergötland	 0,0	 219,0	 268,5	 78,75	 196,0	 285,5	 1047,75
13	 6	 Petter	Fransson	 Du	Haut	De	L’arise	Ulli	 Västra	Götaland	 50,0	 232,75	 210,0	 80,75	 212,0	 243,75	 1029,25
14	 21	 Anna	Ljungnér	 Bockegårdens	Besta	 Värmland	 50,0	 194,5	 270,0	 84,75	 122,0	 271,75	 993,0
15	 23	 Ida	Pawal	 Simlunds	Vallbys	Astro	 Gotland	 0,0	 190,0	 264,0	 71,0	 190,0	 252,0	 967,0
16	 8	 Ylva	Lindström	 Polarmarkens	Krut	 Stockholm	 0,0	 209,0	 330,0	 0,0	 156,0	 247,75	 942,75
17	 26	 Jonny	Pettersson	 Grimlocks	Gollum	(Olle)	 Västra	Götaland	 0,0	 149,25	 330,0	 70,0	 144,0	 244,5	 937,75
18	 15	 Glenn	Andersson	 Mallekrafts	D’Tim	 Skåne	 50,0	 213,25	 0,0	 78,5	 226,0	 338,0	 905,75
19	 9	 Peter	Mårtensson	 Togas	Nicko	 Skåne	 0,0	 166,5	 303,0	 0,0	 156,0	 254,0	 879,5
20	 12	 Lars-Åke	Blom	 Heratorpets	Valdo	 Västra	Götaland	 50,0	 141,0	 225,0	 79,0	 166,0	 179,0	 840,0
21	 17	 Magnus	Wikström	 Raskenstams	Aber	(Sambo)	Uppsala	 50,0	 256,75	 0,0	 72,0	 170,0	 290,75	 839,5
22	 19	 Niklas	Gripenblad	 Wilses	Asterix	 Östergötland	 50,0	 208,5	 0,0	 119,5	 188,0	 228,25	 794,25
23	 2	 Peter	Holmström	 Jurrasics	Folke	 Stockholm	 0,0	 134,0	 325,5	 76,0	 0,0	 240,75	 776,25
24	 27	 Anders	Gustafsson	 Ullhedens	Caxi	 Västra	Götaland	 0,0	 162,5	 0,0	 118,0	 218,0	 274,0	 772,5
25	 24	 Johan	Petersson	 Wilses	Yoker	 Östergötland	 50,0	 213,0	 300,0	 27,5	 140,0	 18,75	 749,25
26	 5	 Jonas	Svensson		 Kvarsers	Gera	 Västra	Götaland	 *STRUKEN*-
27	 14	 Joakim	Berlin	 Lindjax	Blenda	(Sirpa)	 Västmanland	 *STRUKEN*-
28	 25	 Petra	Viklund	 Mallekrafts	Detox		 Stockholm	 *BRUTIT*

Spårhundgruppen
Plats	Startnr	 Förare	 Hund	 Myndighet	 Platsligg.	 Lydnad	 Spår	 Sakstöv	 Poäng
1	 54	 Martin	Nordblom	 Försvarsmaktens	Brumma	 Västra	Götaland	 50,0	 203,25	 345,0	 70,0	 668,25
2	 70	 Anna-Karin	Axelsson	 Passats	Alice	 Västra	Götaland	 0,0	 180,5	 313,75	 113,0	 607,25
3	 55	 Susanna	Sunila	 Qurares	Bosco	 Skåne	 50,0	 222,25	 310,0	 0,0	 582,25
4	 57	 Madeleine	Kihlagård	 Havrevingens	Aros	 Halland	 0,0	 112,5	 390,0	 74,0	 576,5
5	 64	 Madelene	Lind	 Qurare	Cox	 Stockholm	 0,0	 190,0	 345,0	 0,0	 535,0
6	 56	 Hannah	Bergelin	 Bockegårdens	Cinda	(Vilda)	 Västra	Götaland	 45,0	 167,5	 305,0	 0,0	 517,5
7	 68	 Dan	Pellas	 Jurrassics	Erox	 Stockholm	 0,0	 221,25	 290,0	 0,0	 511,25
8	 65	 Åsa	Lindström	 Flindt’s	Dixon	 Skåne	 50,0	 132,5	 285,0	 0,0	 467,5
9	 59	 Malin	Palmkvist	 Qurares	Jerry	 Stockholm	 0,0	 178,5	 282,5	 0,0	 461,0
10	 60	 Anna	Jerkvall	 Rapports	Kira	 Västra	Götaland	 50,0	 163,5	 237,5	 0,0	 451,0
11	 72	 Martti	Källman	 Foggens	Napoleon	 Örebro	 0,0	 172,5	 171,25	 78,0	 421,75
12	 51	 Leif	Malmgren	 Lei-Anns	Ölina	(Lina)	 Stockholm	 0,0	 241,0	 0,0	 78,0	 319,0
13	 53	 Elisabeth	Andersson	 Nangijalas	BG	Anton	 Västra	Götaland	 40,0	 169,5	 0,0	 92,25	 301,75
14	 73	 Bosse	Larsson	 Athenagårdens	lik	 Västra	Götaland	 50,0	 225,5	 0,0	 0,0	 275,5
15	 52	 Daniel	Högosta	 Enduros	Accsa	 Gävleborg	 50,0	 184,0	 0,0	 0,0	 234,0
16	 63	 Maria	Mörtberg	 Raskenstams	Atos	 Norrbotten	 50,0	 180,5	 0,0	 0,0	 230,5
17	 71	 Matias	Södergren	 Leeka’s	Fräcke	Fredrick	(Zorro)	 Gotland	 0,0	 109,5	 0,0	 58,0	 167,5
18	 58	 Tomas	Gutenlöv	 Lappfjällens	Drazzo	 Stockholm	 *BRUTIT*
19	 61	 Torbjörn	Carlsson	 Passats	Arrak		 Stockholm	 *BRUTIT*
20	 62	 Patrik	Eriksson	 Lei-Anns	Bert	 Stockholm	 *STRUKEN*
21	 66	 Magnus	Liljenberg	 Försvarsmaktens	Craft	 Västra	Götaland	 *STRUKEN*
22	 67	 Richard	Jarl	 Qurare	Drutten	 Stockholm	 *BRUTIT*
23	 69	 Jessica	Solner	 Haut	De	L	Arizes	Bodil	 Stockholm	 *STRUKEN*

Resultat Spårhund- och Skyddshundgruppen
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-Vi vill göra ett riktigt bra SM. Nu ska 
två års idéer, tankar och visioner för-
verkligas. Säcken ska knytas ihop

Det är ganska sent på måndagskväl-
len, bara 24 timmar innan Svenska 
Mästerskapen för polishundar drar 
igång. Polishunden ringer upp och tar 
pulsen på Peter Nordgren, en av frontfi-
gurerna och framför allt ansvarig för all 
sponsring. Visserligen är det inte förrän 
på torsdag som den officiella invigning-
en sker, men de flesta dyker som bekant 
upp redan på onsdag.

Men om man nu tror att Peter och de 
andra två i styrgruppen, Tobias Sten-
ström och Thomas Wiman, ligger sömn-

lösa så här dan före dan, så tar man fel. 
Allt verkar vara under kontroll.

-Ja, det är lugnt, försäkrar Peter, som 
beskriver sig själv som något av en 
”popcornmaskin” där nya idéer ständigt 
poppar upp. Medan vi pratar kommer 
han faktiskt på några saker till som han 
ska fundera på.

Tack till SBK
Peters stora ansvarsområde har varit 
att jaga sponsorer. Någon gång har det 
varit motigt och frustrerande, men nio 
gånger av tio tycker han att han blivit 
oerhört vänligt och positivt bemött. 

-Jag har träffat på en sån massa trev-
liga och hjälpsamma människor under 
den här resan, förklarar han. I det här 
sammanhanget vill han passa på att ge 
en stor eloge till de ideella krafter inom 
Svenska Brukshundklubben som ställt 
upp på olika sätt.

-Utan deras engagemang , kunskap 
och hjälpsamhet hade vi helt enkelt inte 
kunnat genomföra något SM, hävdar 
han bestämt.

Han vill också rikta ett tack till kol-
legornas sambos och äkta hälftar som 
haft överseende och förståelse för alla 
de extra fritidstimmar som krävts för att 
ro arrangemanget i land.

Text och foto:
Catarina Håkansson

SM i Göteborg

www.alphaohm.se                    Tel: 0121 - 138 39

Rehabilitering och friskvård för hundar

Dan
före

dan…
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Förra årets räddningssök 
bjöd på många trevliga upp-
visningar. En av dom Polis-
hunden särskilt minns, stod 
en ung mallehane med en 
ung norrlandskille för, eller 
kanske tvärt om. Tillsam-
mans utgjorde de ett riktigt 
team och man förstod att de 
ska kunna vara med och faj-
tas i toppstriden på framtida 
mästerskap.

Så i år, när är dags att 
”välja ut” ett ekipage att fo-
kusera lite extra på, faller 
valet därför ganska naturligt 
på Magnus Wikström och 
Bröderna Raskenstams Aber 
(Sambo) tillhörande Polis-
myndigheten i Uppsala län.

Det visar sig vara ett mycket klokt val. 
Magnus är på många sätt en god repre-
sentant för dagens nya generation av  
hundförare. Det är delvis hans tidiga in-
tresse för hundar och hundträning som 
får honom att söka till Polishögskolan i 
Umeå. Han kommer in, bara 20 år gam-
mal, och sedan går det av bara farten. 

Återbud till Karlstad
-Jag började söka hundförartjänster så 
fort som möjligt, berättar han. Jag hörde 
av mig till olika myndigheter runt om i 
landet, men just då var det bara Uppsala 
som rekryterarade. 

Magnus var anmäld till Karlstad 
2008, men han tvingades lämna återbud 
då Sambo strax innan blev illa biten 
av två kamphundar i samband med ett 
jobb. Men i Norrköping var de som sagt 
på plats och SM- debuten slutade med 
en niondeplacering i skyddshundsgrup-
pen.

Årets övningar börjar med en stabil 
platsliggning som ger full pott och de 
första viktiga 50 poängen är säkrade. 
Magnus och Sambo har startnummer 
17, vilket betyder att de inleder freda-

gen med personsök. Första figuranten, 
Robban, som ligger i ett öppet värn på 
vänstersidan, hittas snabbt och lätt. Dä-
remot missar de ryggsäcken på höjden 
till höger. Efter en kort överläggning 
enas Lawesson och Nyberg om att dela 
ut sammanlagt 170 poäng.

Nästa punkt på programmet är upple-
tande. Många hundar har svårt att hitta 
sakerna i den öppna och fina skogsru-
tan. Sambo jobbar på bra och lyckas få 
med sig ett föremål och 72 poäng.

Bästa lydnaden
På lördagsmorgonen bär det av ut till 
spårmarkerna. Magnus och Sambo 
kommer iväg riktigt bra, men tyvärr 
kommer de inte fram till slutet.

Text och foto: Catarina Håkansson

SM i Göteborg

Bästa lydnaden
för Magnus och hans Sambo
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-Det är helt och hållet mitt fel, säger Magnus som är duktigt 
irriterad, inte alls på Sambo, men på sig själv. Jag får för mig 
att han går på vilt och plockar bort honom från spåret, säger 
han. Efteråt pratar jag med spårläggaren som kan intyga att vi 
var precis rätt. Så är det.

Men besvikelsen över det missade spåret påverkar inte ef-
termiddagens lydnad, tvärt om. Magnus och Sambo avverkar 
det ena momentet efter det andra och domarna hissar med all 
rätt de höga siffrorna. Sammanlagt får de ihop SM:ets bästa 
lydnadsresultat med 256 välförtjänta poäng. Magnus får för 
övrigt en eloge för den fina insatsen under kvällens bankett.

Magnus avslutar tävlingen med en prydlig skyddsuppvis-
ning, den sjätte bästa med 290,75 poäng. Det betyder att de till 
sist får ihop 839,5 poäng, vilket leder till en 21:a placering.

SM i Göteborg

Bilbärgning – Jour dygnet runt

JÖNKÖPING
– GRÄNNA

036-18 20 00

GISLAVED
– ANDERSTORP
0371-981 41

VETLANDA
– SÄVSJÖ

0383-170 66
EKSJÖ

0381-146 50

Vi tar de flesta konto-, och bensinkort.All räddningsförsäkring gäller!
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Han debuterade 2002 i Östersund och 
har sedan med något undantag varit på 
plats i eller vid speakervagnen. Men 
i Örebro var det på vippen att han var 
tvungen att lämna över mikrofonen till 
någon annan.

-På onsdagskvällen, när vi kommit 
fram, skulle jag tvätta av husvagnen, 
berättar han. Då plötsligt slog jag upp 
mitt diskbrock och blev liggande i grä-
set. 

The show must go on
Harry fick åka till akutmottagningen där 
han bestämt förklarade för läkarna att 
han var tvungen att vara på benen igen 
nästa dag. Och det var han också, om 
än på kryckor och med morfinsprutor i 
kroppen. The show must go on.

- Jag har en liten fusklapp där förarna 
skrivit upp lite om sig själv, sina tidi-
gare SM-starter och annan intressant 
fakta, förklarar Harry. Men oftast behö-
ver jag inte titta. Jag kan mina tävlande.

Att Harry gör ett fantastiskt bra jobb 
är det många som kommer fram och po-
ängterar under tävlingsdagarna. Fram-
för allt blir man imponerad av hans 
förmåga att prata ”lagom mycket”

-Det kan vara en konst, erkänner 
han. Samtidigt som man vill få med så 
mycket som möjligt vill man ju inte stö-
ra. Extra knepigt är det under lydnaden 

då det är två ekipage på gång samtidigt.
Även om det är Harry som syns, 

och framför allt hörs, så får man inte 
glömma att han har en liten stab med 
duktiga medarbetare runt sig. Redan 
innan ekipagen lämnar planen har se-
kretariatet gjort en preliminär beräkning 
av resultaten.

Viktigt med SM
Harry tycker att Svenska Mästerskapen 
för polishundar är mycket värdefulla. 
Som han ser det är det inte speciellt 

viktigt vem som på söndagen står överst 
på pallen. Nej kamratskapen, utbytande 
av erfarenheter och sist men inte minst 
chansen att få visa upp sig för allmän-
heten är det som betyder mest.

Under åren 1995 – 2000 var Harry 
utbildningsansvarig vid den dåvarande 
centrala hundenheten i Tullinge. Och 
träningsmetoder och dressyrpolicy är 
något han fortfarande brinner för.

-Det är så roligt att se att dagens 
hundförare fokuserar på glädje och 
beröm, inte på tvång och bestraffning, 
avslutar han.

Text och foto: Catarina Håkansson

SM i Göteborg

Personligt och positivt
när Harry ”spikar”

Med mikrofonen i handen och glimten i ögat 
lotsar han på sin trygga norrländska såväl 
tävlande som publik genom alla skydds- och 
lydnadsprogram. 

Även när det inte blir helt bra, och domar-
na måste ge betyg noll, kan han hitta någon 

positivt och trevlig kommentar. En halvtimme 
innan banketten, iförd kavaj och stilig lila 
slips, stiger länshundbefäl Harry Nilsson från 
Västerbotten län in i husvagnen för en prat-
stund. Men först försöker han köpa makens 
vita 945:a
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xxxxxxxxxxxxxPolishundtjänsten i Karlsborg

P
O
L I

SH
UND T JÄNSTEN

K A R L S B O R G

RKP,
Polishundtjänsten
informerar

Text: Pelle Karlsson

Allmän information
Verksamheten utvecklas och vi med den… 
Vi har nu tillskapat ett så kallat ”Arbetsrum” på Intrapolis. 
Tanken med detta arbetsrum är att länshundbefälen själva ska 
kunna lägga ut intressant information som kan delges lan-
dets hundförare. Polishundtjänsten har börjat med att lägga 
ut information och vi hoppas få hjälp av ER övriga att fylla 
på med intressant läsning. Det ska vara en levande sida med 
aktuella uppdateringar, men som sagt ni måste hjälpa oss att 
hålla sidan aktuell. Webansvarig är Pelle Karlsson.

Utbildningsansvarig
Höstens grundkurs pågår, 10 nya hundförare leds av instruk-
törerna Nicklas Karlsson och Patrik Malmberg från Skåne. Vi 
har hunnit genomföra utbildningen Fortbildning provledare 
patrullhund med en grupp, ytterligare tre grupper återstår 
under hösten. Vecka 40 genomfördes ett möte med arbets-
gruppen för Utveckling. Anmälningar till vårens grund och 
instruktörskurser har kommit in, stoppdatum är 2010-11-01. 
Hösten är det full fart med utbildningar, vi börjar i slutet på 
augusti och kör hårt, varje vecka, fram till lucia.

 

Utveckling
Vi har haft en utbildning ”Provledare Sök”, med de provle-
dare som missade utbildningen under våren,  med betoning på 
de nya dressyrnivåerna och tjänstbarhetsprov. 

 Lasse har ytterligare en gång varit på besök vid Säbyholm 
där en ny yrkesutbildning ska påbörjas i höst. Utbildningen 
heter ”Företagande i hundbranschen” och är en så kallad yr-
keshögskola. 

Anskaffning
Annonsen i Brukshunden ger varje månad ett antal samtal 
angående hundar. Allt från hundar som kan vara av intresse 
till mindre intressanta. Är det en hund som verkar intressant 
kontaktas en besiktningsman i aktuellt område för vidare 
hantering, Förtest eller en L-test direkt. Om den testande 
myndigheten har ett eget behov  och är intresserad av hunden, 

stannar hunden i myndigheten alternativt så skickas hunden ut 
via GW till den sk. Anskaffningsgruppen.

Det har påtalats förut men det kräver att påtalas återigen, 
uppföljningen av provhundar kan bli bättre, var vänliga åter-
rapportera till oss.

Fapen
Det senaste budet från RPS angående ett ikraftträdande av den 
nya hundfapen är 2010-11-01.

Under hösten kommer kursen provledare patrullhund att 
genomföras, se ovan. Det blir först då vi får se om pappers-
produkten svarar upp mot verkligheten.

Kenneth Eriksson, Östergötland och Magnus Söderberg, 
Västra Götaland tillsammans med personal från Polishund-
tjänsten kommer att genomföra kursen/erna.

Administration
Fortsatta diskussioner med RPS  och Polishögskolan om 
framtagandet av funktionsutbildning för hundförare med in-
riktning mot Särskild Polis Taktik. Nytt möte har genomförts 
i Karlsborg under hösten., fortsättning följer. Utbildningen 
riktar sig i första hand till polismyndigheterna i Stockholm, 
Västra Götaland och Skåne. Grundkraven på hundförarna är 
genomgången och godkänd Bas- och SPTutbildning.

Arbetsgruppen för Utrustning och Fordon har gjort en hem-
ställan till RPS om att få genomföra bärprov av skjorta m/08. 
RPS har avslagit vår hemställan men samtidigt gör man en 
skrivelse där de säger att numera är det OK för polismyndig-
heterna att beställa denna skjorta till kategorin hundförare. 

En enkät om förfrågan om vilka behov myndigheterna 
har när det gäller hundfordon är gjord. Sammanställning av 
resultatet är klart och skickat till länshundbefälen, ansvarig 
för sammanställningen har varit Tobias Stenström, Västra 
Götaland.

Arbetsgruppen kommer även att skicka ut en enkät gällande 
vilken typ av uniform som hundförarna önskar i framtiden.

RPS har informerat om att det fortfarande går att beställa 
den så kallade ”hundförarbyxan”.

Karlsborg 2010-10-01
Pelle Karlsson
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Gubbe på stubbe

Jag var 22 år gammal när jag åkte från kuststaden Mönsterås 
i norra Kalmarsund till den kungliga huvudstaden Stockholm. 
Året var 1973, jag skulle bli polis och rädda världen. Jag och 
hustrun Evy trivdes bra där uppe, köpte till och med ett rad-
hus i Täby och hade nog tänkt oss att bli kvar.

Men ödet ville annorlunda. Min svärfar dog 1977 och ett par 
tre år senare kände svärmor att hon inte ville bo kvar på den 50 
hektar stora gården längre. Ingen av svågrarna var intresserade, 
så vi vände hemåt, tog över och blev smålänningar igen 1980.

Jag är inte uppväxt med hund och hade till en början ingen 
tanke på hundförariet, men under mina år som ordningspolis i 
Oskarshamns polisdistrikt, kom jag i kontakt men duktiga föra-
re och bra polishundar och intresset växte så småningom fram.

Ett halvår innan jag skulle gå grundkursen fick jag ta över 
en L-testad svart schäferhane, Remo, av en kollega. På den ti-
den, år 1986, var det inte tal om att ta med unghundarna innan 
de var i tjänst. Så när jag jobbade var det höggravida Evy som 
fick sköta marktjänsten med rastning och annan. En dag drog 
Remo omkull henne i trappan, vilket i hennes tillstånd hade 
kunnat sluta riktigt illa.

Helgen innan jag skulle åka upp till Sollefteå smällde jag 
ett ledband i ena foten. När Gösta Lind fick syn på mig och 
mina kryckor ville han skicka hem mig direkt. Men jag bö-
nade och bad om att få stanna i alla fall en vecka. Efter en del 
övertalning gick han med på det och när den var till ända be-
stämde Gösta att jag nog hade så mycket kamplust att det var 
värt att låta mig fortsätta.

Nästa bakslag kom efter ett par veckor. Röntgenplåtarna på 

Remo hade kommit och det fanns en liten anmärkning på ena 
höften. Idag hade man nog inte brytt sig alls. Jag fick nu order 
om att gå ner i hundstallet och hämta en ny hund, HS Tarro. 
Han var en rejäl, frisk, fyrkantig schäferhane med bra spår-
teknik och goda skyddsegenskaper. Ska man vara helt ärlig 
var väl släppanden inte helt hundra. Men som kollegan Lars 
Lunkan uttryckte det:

-Med ett sådant angrepp får det ta lite tid. 
Jag hade Tarro i tjänst till den 18 maj 1994, då han fick gå i 

pension. Han levde till han var närmare 11.
Nu bar det av till Sollefteå igen för att tillsammans med 

kollegan Hans Åke Christiansson hämta nästa tjänstehund. 
Det fanns fyra tilltänkta hundar och givetvis fastnade vi för 
samma jycke, Ecco. Vi fick helt enkelt dra lott om honom och 
jag vann. Det var faktiskt en riktig vinstlott. Jag har aldrig 
varit intresserad av det här med att tävla, men jag tror att Ecco 
hade kunnat bli en bra tävlingshund. Han var förig och sam-
arbetsvillig. 

Midsommarafton 1994 jobbade jag i dåvarande Västerviks 
polisdistrikt. Tidigt på morgonen blev jag inringd. De hade 
hittat en död man i ett industriområde. Han hade mördats med 
ett 50-tal knivhugg och när vi kom dit började vi med ett sak-
sök. Ett hundratal meter från kroppen stannar plötsligt Ecco 
och markerar under en lastpall. Jag hittade en platspåse från 
Teknikmagasinet i Stockholm. Dagen efter fann en kollegas 
hund en kniv i ett angränsande träsk. Man kopplade samman 
kniven med påsen åkte till affären där ett biträde hör och 
häpna hade fotografiskt minne och kunde ge ett detaljerat sig-

Text och foto: Catarina Håkansson
Illustration: Robban Carlsson

Gunnar Magnusson

Varför blev du polis ? Det är den första frå-
gan Polishunden brukar ställa när vi träffar 
en ny ”gubbe”. De flesta brukar fundera nå-
gon minut, men inte den här. 

-Jag trodde på godheten, svarar han blixt-
snabbt och fyrar med glimten i blicken av ett 
i raden av många leenden. Under intervjuns 
och timmarnas gång växer det fram en bild 
av en mångfacetterad person. 

”Busilsk” och ”Fysfenomen” har kollegor 
kallat honom och det stämmer säkert. Men 
det finns också en annan sida som vittnar 
om ett stort samhällsengagemang och ett 
genuint intresse för det yrkesval som hundfö-
rare han gjort.

Starten på grundkursen är förståss lite 

knagglig. Först vill Gösta Lind skicka hem 
honom igen med första bästa södergående 
tåg. Sen slås hans hund ut med omedelbar 
verkan efter en liten anmärkning på ena 
höften. Men som tur är ordnar det sig till det 
bästa. Idag, nästan 25 år, men bara fyra 
hundar senare, har han och hans fyrbenta 
vapendragare bidragit till att många av 
smålandsbuset hamnat bakom lås och bom. 
Att en del av hans kollegor också fått plåstras 
om när de kommit ivägen för Tarro, Ecco 
och Viking, tar han med ro.

Vi träffar Gunnar Magnusson en strålande 
vacker septembereftermiddag. Här är ett ax-
plock ur hans hundförarliv.
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nalement på mannen som köpt kniven. Så kunde brottet, tack 
vare två duktiga hundar klaras upp.

En annan minnesvärd händelse är när vi hade ett narkoti-
kasök i en villa. Vi sökte runt ett tag och så kom turen till en 
klädkammare. Men se där ville Ecco absolut inte gå in. Till 
sist blev jag lite irriterad på honom och lyfte in honom – rakt 
på en stor boaorm.  

Ecco fick gå i pension i januari -02 och då fanns redan 
schäfern Viking i huset. Han är en omplaceringshund som 
kom till mig när han var tio månader. Han har en mycket stor 
vaktinstinkt vilket inte minst 90-åriga svärmor blev varse när 
hon klappade barnbarnet Lasse på huvudet. Det hela slutade 
på akuten. En och annan kollega har också kommit i vägen 
för Vikings käftar när han ansett att något varit hans.

En gång bet han kollegan tillika länshundbefälet Kea i benet ef-
ter ett lyckat eftersök.  Kea kom för nära ”bytet” och då small det. 

Ett jobb jag minns väl är när vi först hade en biljakt efter en 
stulen Nissan King Cab. Busen körde rätt över en åker där jag 
inte kunde hänga med. Gissa om jag var irriterad. Sen dyker 
det upp två krimmare som hittar bilen och jag och Viking 
börjar spåra. Det går hit och dit innan vi till sist får syn på 
biltjuven i en skogsglänta. Jag skickar Viking som gör en bra 
bevakning tills jag kommer fram. Än en gång är det strul med 
radion så för att komma i kontakt med kollegorna drar jag va-
pen och fyrar av ett par skott rakt upp i luften.

Biltjuven blir smått hysterisk, erkänner allt samtidigt som 
han skriker:

-Du är inte klok ! Du försökte skjuta mig !
-Då hade jag träffat, svarar jag….Sen kom krimmarna fram.
Ett annat jobb, som kunnat sluta riktigt illa, var när vi fick 

larm om ett inbrott i en sportaffär. Vi hittade ganska snart 
flyktbilen och ställde oss i ”bakhåll” för att vänta in. Mycket 
riktigt. Snart kom två män och jag lyckades gripa den ena. 
Den andra sprang iväg så jag skickade Viking som gick in i en 
fin bevakning. Då sparkade plötsligt mannen honom med full 
kraft så han trillade ihop och blev liggande på marken. Jag var 
tvungen att släppa min buse för att se hur det gått med Viking, 
och så var han också borta. Gissa om jag var förb…

I alla fall. Viking var som tur var inte allvarligt skadad utan 
hämtade sig och vi kunde börja spåra. Vi kom ifatt och efter 

ett litet samtal erkände mannen allt.
Vi fick så småningom assistens av en hundförarkollega, 

Roger Ivebring. Han fick ett spår som ledde fram till ett slags 
uthus. Först hittade han ingen därinne, men hunden gjorde en 
markering och visst. Busen hade klättrat upp i en skorsten och 
kunde även han fångas in. 

Min fjärde och förhoppningsvis siste tjänstehund är en liten 
annan sort än de tre tidigare. Han är nämligen mycket trev-
ligare. Jag fick ta över Jorm från en kollega som haft honom 
sen valp. För ett par år sedan, närmare bestämt den 2/9 2008 
hade vi hundförare i Kalmar vår traditionella kräftfest. 

Då blir vi plötsligt inringda på ett försvinnande. Jorm var 
sprillandes ny i tjänst så vi fick ett litet sökområde alldeles 
intill den försvunna mannens bostad. Vi gick längs en sjökant 
och Jorm fick springa runt lite på egen hand. Plötsligt för-
svann han ur sikte och så hörde jag hur det plaskade i vassen. 
Jag gick dit och kunde konstatera att Jorm inte bara hittat 
mannen drunknad i vattnet, han hade också bogserat in ho-
nom till strandkanten.

Med Jorm hoppas jag kunna avsluta min hundförarkarriär 
när det så småningom är dags att gå i pension. Men innan dess 
tänker jag se till att smålandsbuset har det fortsatt besvärligt.

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

”Kan du bevara en hemlighet? På torsdag eftermiddag kan det 
bli fina bilder på hundar och förare. Ingen vet något förrän 
man är på plats. Har du möjlighet kan du invigas i handlingen. 
Blir i närheten av Karlshamn.”

Detta något kryptiska sms dyker upp i mobilen mitt under 
pågående avtackningsmiddag för vaktmästare Stig-Olle som 

ska gå i pension. Jag smiter ut strax innan tårtan och ringer 
upp avsändaren, BG Carlsson.

- Nu blev du allt nyfiken, säger han förnöjt. Men du MÅS-
TE lova att inte berätta det. Lovar du det?

Man är bra på olika saker. En del är bra på att springa 
snabbt. Andra är bra på att laga god mat och några är bra på 
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att sjunga. Jag är bra på att bevara hemligheter. Den enkla 
förklaringen till det är att jag har så himla dåligt minne. Jag 
glömmer helt enkelt bort vad det är jag inte ska berätta och då 
blir det ju automatiskt rätt, eller hur?

Och ja, jag är grymt nyfiken. Förra året fick räddningstjäns-
ten rycka ut när blekinges hundförare nästan eldade upp, eller 
ner, ett vandrarhem. Klart man undrar vad som ska hända den 
här gången.

- Vi ska repellera, förklarar BG, alltså fira oss ner för ett 
berg.

Moraliskt dilemma
Nu hamnar jag i ett moraliskt dilemma. Min träningskamrat, 
tillika hundförare i länet, är grymt höjdrädd. Vi pratar höjd-
rädd med stort H, textstorlek 72. Lite överdrivet kan man säga 
att han får svindel när han står på en trasmattekant och tittar 
ner. Tänk om han blir ihjälskrämd? Vem måste då ta hand om 
hans malle tror ni? Ja inte hans hundbefäl i alla fall. Ska jag 
berätta och ge honom chansen att sjukskriva sig, ta tjänstle-
digt eller helt enkelt bara stanna hemma? Klart jag inte ska. 
Vi får bygga en fjärde hundgård hemma.

Drygt en vecka senare är det dags. I kraftigt ösregn och på 
utsatt tid och plats, torsdag klockan 13.00, är personal från 
tre statliga myndigheter. Det är Annika, Claes och Daniel 
från försvarsmakten. Jag själv från skolverket, nja kanske inte 

Klätteräventyr i Blekinge
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direkt skolverket om man ska vara helt ärlig, men nästan. Och 
så personal från polismyndigheten. Eller vänta, dom är inte 
alls på plats…

Alltså nu bara måste jag undra över en sak. När vi skolan 
ska genomföra en uteaktivitet, då är det viktigt att ge bra och 
korrekt information, lämna vägbeskrivningar och så långt det 
är möjligt se till att alla kommer fram på ett tryggt och säkert 
sätt. Om vi ska ha orientering vid Barnakälla ja då träffas vi 
vid Barnakälla och inte i Leingaryd eller i Gammalstorp. Var-
för skulle vi det? 

Fel plats vid rätt tid
Hundförare, i alla fall de i Blekinge, tycks ha en annan policy. 
De samlas på ett helt annat ställe än där de egentligen ska 
vara. Alltså de är på fel plats vid rätt tid om ni fattar vad jag 
menar. Inte konstigt att de nästan aldrig tar några tjuvar. Men 

förlåt, nu var jag faktiskt orättvis. En gång fångade de faktiskt 
en efterlyst kille. Han var blöt, djupfryst och hade lyckats ta 
sig in i baksätet på en polisbil. 

Om jag har fattat rätt, så delas gänget in i mindre enheter. 
Varje grupp får en karta och eller koordinaterna för det aktu-
ella repelleringsberget. Uppgiften kan tyckas ganska enkel, 
att ta sig knappt 1000 meter rakt västerut. Ungefär samma 
svårighetsgrad som vi har på höstterminens inledande kartöv-
ningar, för elever i årskurs fyra.

Klockan blir halv två, två och nästan halv tre. Då kommer 
äntligen den första lilla gruppen körandes i en bil. Ärligt talat 
är det lite fel att kalla det för en grupp eftersom den består av 
en enda förkyld person. En stund senare trillar två andra in. 
Om det nu är en tävling är det kanske de här båda som vinner, 
eller inte. Träningskamraten påstår att de borde bli diskvalifi-
cerade eftersom de tagit sig fram på grusvägar. Var står såna 
regler? I det där de kallar för fappen kanske.
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Nästa grupp är träningskamratens. Med andan i halsen 
berättar han att de vågat livet genom att forcera en beteshage 
med en viltsint tjur. Ja tjuren i fråga ser de förståss inte, men 
väl en skylt som varnar för densamma. Däremot snubblar de 
bokstavligt talat över några vildsvinsungar. Som tur var är inte 
mamma gris precis i närheten. Några vapen har inte avlossats.

Upp och ner, ut och in
Då får länshundbefäl Carlsson två telefonsamtal i snabb följd.

Grupp fyra har hamnat på fel sida av en å och en av med-
lemmarna är farligt nära att drunkna. Då ska man i samman-
hanget veta att en av gruppmedlemmarna mer eller mindre 
bor i området, eller ja i alla fall hans frus häst. Grupp fem hål-
ler på att bli överkörda av tåget. Det är inte utan man tycker 
lite synd om BG. 

Men hur är det möjligt och hur svårt kan det va? Har de 
kartorna både upp och ner och ut och in? Någon form av 
räddningsaktion sätts in och han i ån kan undsättas. Grupp 
fem är fortfarande spårlöst borta.

Nej spårlöst är faktiskt helt fel ord. En hyfsat tillförlitlig 
källa berättar att grupp fem, bestående av två veteraner och 
en rookie, låter en av hundarna ta ett färskt spår. De tror det 
är en färsklöpa från kollegorna i gruppen innan. Tyvärr visade 
det sig att det är spåret från Kustpilen, alltså tåget. Det skulle 
behövas en extra bilaga för att reda ut alla turer men vi får 
nöja oss med att konstatera att de kom 180 grader och nio 
kilometer fel.

Så är tillsist alla samlade på en bergsknalle ett tjugotal 
meter från ”stupet” och instruktören, Daniel från F 17 håller 
en kort och koncis genomgång. Han berättar att det finns en 
bår på plats där nere och att räddningsfordon kan ta sig hyfsat 
nära. Nu behövs det säkert inte eftersom 75 procent av alla 
som repellerar kommer ner oskadda. Om det ingick någon 
psykologikurs i hans militärutbildning, så var han nog sjuk 
den dagen. 

Stel som en pinne
Trettio meter längre bort står träningskamraten stel som en 
pinne och håller sig krampaktigt i en tall.

Jag går bort till honom, petar försiktigt på honom och undrar 
hur det är. Något direkt svar får jag ju inte men det hade jag 
inte väntat mig heller. Inte ens under normala förhållanden kan 
man alltid förvänta sig ett svar på en fråga redan samma dag.

- Du, jag tror inte det är så farligt, försöker jag. Det är fak-
tiskt inte så högt och repen verkar ju starka och nya och för-
resten…

Då plötsligt blinkar träningskamraten till och väser fram 
något i stil med:

- Du är inte riktigt normal. Du är faktiskt tokig. Du har inte 
ens vett att bli rädd, det är du för dum för. 

Inte så snällt sagt kan tyckas, men det känns tryggt och bra. 
Nu vet jag att han inte hamnat i trauma eller chock eller nåt, 

ännu. Så där säger han ibland och helt obefogat är det tyvärr 
inte.

Nu har alla fått på sig grejorna, hjälmar, selar och handskar. 
Först ut över kanten är BG. Sen fyller vi andra på i tur och 
ordning. Vilken känsla. Spindelmannen, släng dig i väggen.

Till sist har alla kommit ner tryggt och säkert. Nej inte rik-
tigt alla. Det fattas en.

Stor kamplust med pil uppåt
Då plötsligt ser jag en bekant ryggtavla. Jag tror knappt mina 
ögon när träningskamraten försiktigt tar klivet över kanten 
och sakta börjar fira sig neråt. Efter halva sträckan frågar Da-
niel om det går bra, och får ett svagt men bestämt nej till svar.

Själv är jag ganska tagen och oss emellan riktigt impone-
rad. Detta är faktiskt stor kamplust med pil uppåt. Jag vet ju 
hur jäkla höjdrädd han på allvar faktiskt är. Sen blir jag lite 
orolig. Tänk om han får ett sånt där posttraumatisk stressyn-
drom. Jag menar, det där med mallen var lite på skoj. Men 
han är bra på att lägga spår och dessutom är vi ett hittills obe-
segrat lag i Fia med knuff.

Så är han nere. Lite vit i ansiktet, lite darrig i benen, lite 
vild i blicken. 

Då upptäcker jag vad jag gjort, eller rättare sagt INTE gjort. 
Jag har inte tagit en enda bild.

- Förlåt, jag glömde plåta, viskar jag. Kan du göra om det 
igen?

Det kan han definitivt inte.
Fröken H
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Mot Bistrare tider går vi nu. Sommaren med dess vidriga 
värme är över. Nog för fina varma dagar kan va nice men helt 
ärligt – HUUR roligt och HUUR lätt e de att träna o spåra o 
sånt när de e stekhett ute? De enda roliga med stekheta dagar 
är ju om man e ledig o kan bada en massa, eller hittar något 
riktigt gosigt geggigt sumphål i skogen som man kan hoppa 
ner i o sprätta gyttja omkring sig!!! Nä, tacka vet ja lite la-
gomt varmt så som de oftast e nu! Fast ja gillar inte heller när 
de blir för kallt på vintern för då klibbar min nos ihop o de e 
svårt att spåra när termometern visar -10 o kallare!! Ja e nog 
helt enkelt en hund i landet Lagom för ja gillar vädret när de e 
just LAGOM!

För ett tag sen fick ja åka till SM med Matte. Hon hade 
berättat om den där staden där ”alla heter Glenn” och hon be-
rättade att dom flesta roar sig med att fiska sill och dessutom 
att dom som bor där på fullaste allvar tror att dom bor på Sve-
riges FRAMSIDA och att dom tydligen väldigt ofta har fint 
väder o dessutom är alla hanar ”Goa Gubbar”. Ni må ju tro 

att ja va lite skeptisk till allt hon påstod för hon snackar ofta 
o mycket min Matte o alltför sällan kommer ju nåt vettigt ur 
henne så man e lixom lite härdad.  
 
När vi kommer in visar de sig att ja har fog för mina misstan-
kar! Vi träffade bara en GLENN o han kom INTE från den 
staden! Vi träffade inga som försörjde sig på sillfiske, vädret 
va totalt kasst med massa ösregn, de där med framsida eller 
inte – ja de beror väl på hur man ser det MEN ja kan hålla 
med om att de fanns många Goa Gubbar o dessutom många 
Goa Gummor!! Så himlans massa trevliga människor o ett 
väldigt trevligt arrangerat SM! De enda som va trist va ju 
vädret men de kan man ju inte skylla arrangören för. Jag såg 
så många duktiga hundar o Matte träffade så många trevliga 
kollegor o tänk vilken insats alla som hjälpte till stod för! 
Måste säga att allt va kalas – utom de faktum att ja själv fick 
avbryta tävlandet eftersom Matte inte tyckte att ja hade vett o 
uppföra mig som jag borde o hon hade nog rätt för en gångs 
skull. Nog pratat om mina egna fadäser – hyllas dom som hyl-
las bör o för mig är alla som tävlar och gör sitt bästa värd en 
stor svansviftning! 

Efter SM va de ju dags att börja jobba som vanligt och Mat-
te o jag hamnade i ett väldigt otrevligt läge en kväll. Vi skulle 
fånga en biltjuv som satt i en bil. Tyvärr hann tjuven få syn på 
oss o de hela slutade med att han flydde från platsen efter att 
faktiskt ha lyckats köra på mig o Matte! Tänka er att trots att 
vi stod mitt framför honom så struntade han i det o bara kör-
de! Nu gick det hela otroligt bra pga olika omständigheter och 
vare sig jag eller Matte fick några allvarliga skador och tack 
vare duktiga ÖVS-kollegor så greps tjyven efter en biljakt. 

Jag blev sen så imponerad över hur ni tvåbeningar tar hand 
om varandra inom kåren. Många påstår ju att kåranda är av 
ondo men jag har nu fått uppleva att det verkligen kan vara 
positivt! Dels finns numera rutiner om hur tvåbeningskonstap-
larna skall tas om hand efter händelser utöver det vanliga och 
dom funkar!! Sen finns det i alla fall inom min myndighet och 
på min enhet så många ”GOA GUBBAR o GOA GUMMOR” 
även då vi inte bor i Sveriges Framsida. Så många som hört 
av sig o visat omtanke o stöd, både såna vi träffat men även 
folk vi bara pratar med via typ radion. Kårandan kan visst 
vara bra! Ni är en märklig ras men att bry sig om varandra, 
att stötta varandra, att måna om varandra o försöka göra så 
att dom ni har nära er mår bra – det är en egenskap som er 
ras ska vara mycket stolta över! Det känns tryggt att veta att 
även om man är en Polis, eller en PolisHund, så är det helt ok 
reagera och känna saker som man normalt sätt inte upplever 
så ofta. En Polis behöver inte alltid vara ”Fantomen” och en 
Polishund behöver inte alltid vara ett ”Lejon”. Ibland är man 
inte mer än en människa – Förutom jag då för ibland är jag 
inte mer än ”bara en Hund”.

Full fart med Phaspen såklart!!
Phaspen
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Förutom Daniel är det just nu nio blivande hundförare som 
drillas av instruktörerna Patrik Malmberg och Nicklas Karls-
son. De fyra första veckorna har det fokuserats mycket på 
spårning, inte minst på hårda underlag. Deltagarna kommer 
från hela landet, från Skåne i söder till Sundsvall i norr.

- Vi har tränat mycket i tätort, berättar Daniel som alltså så-
här långt är mycket nöjd med vad kursen haft att erbjuda.

Det är ju ingen hemlighet att han kom till Karlsborg med 
en hel del kunskap och erfarenhet med sig i bagaget. En del 
hade han med sig sedan långt tidigare, men det mesta har han 
fått under de tio månader som han varit nyrekrytering i Stock-
holm.

-De förkunskaper jag och Alcatraz hade med oss hit har va-
rit jätte betydelsefulla, tycker han. Samtidigt vill han poäng-
tera att själva grundkursen gett honom ytterligare så mycket 
mer. 

Nästa halva av kursen kommer att handla en hel del om 
skyddsarbete, något som alla ser fram mot. Avslutning blir det 
fredagen den 19 november.

-Om allt går som det ska hoppas jag att kunna köra upp 
tjänstbarhetsprov 1 ganska snart därefter, avslutar Daniel.

Polishunden önskar en fortsatt trevlig grundkurs och åter-
kommer med ett nytt ”avsnitt” om Daniel och Alcatraz i nästa 
nummer.

Daniel och Alcatraz

Text och foto: Catarina Håkansson

Halvlek
för Daniel och Alcatraz

-Det känns helt enkelt kanon, berättar Da-
niel. Det är en sådan oerhörd förmån att få 
vara här. 

Polishunden ringer upp norrlandskillen 
men numera stockholmaren Daniel Risberg. 

Det är sen söndagskväll och han har precis 
kommit fram till Karlsborg för att påbörja 
den sista hälften av grundkursen. Med sig har 
han såklart sin fyrbenta kamrat, schäferha-
nen Sockersmulans Alcatraz.
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Dan och Dux

Dagens dubbel
Dan och Dux

Text: Catarina Håkansson • Foto: Jeanette Pellas

I förra numret av Polishunden fick vi stifta 
bekantskap med MiJos Dux, en ung schäfer-
kille med bus i blicken och spring i benen. 
Som ni kanske minns hade husse, Danne Pel-
las, lagt ner åtskilligt med tid och energi på 
att hitta ”rätt” valp.

Sedan vi träffades i Forsmark i början av 
maj, har det förflutit många veckor, ja till 
och med månader. Det har passerat en lång 
skön sommar och Dux har växt till sig, både 
utvändigt och invändigt. Han har också till 
Danns lättnad röntgats med bra resultat.

-Den officiella avläsningen kom häromdagen, berättar Dan-
ne. Det var A på höfterna, fria armbågar och en bra rygg. 

-Nu känns det riktigt bra, fortsätter han. De sista veckorna 
har det nästan varit lite svårt att motivera sig att träna. Tänk 
om… Visserligen har jag aldrig sett några som helst tecken på 
hälta eller något annat som skulle kunna tyda på att allt inte är 
okej. Men det känns ändå skönt att få det svart på vitt. Jag kan 
helt enkelt sluta att fundera på det.

Naturligt spårintresse
Men det finns säkert en hel del andra saker att fundera på och 
fokusera på. Polishunden har tusen frågor. Hur spårar han ? 
Vilket föremålsintresse har han ? Hur fungerar han i olika 
miljöer ?
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Dan och Dux

Vad det gäller den första frågan så berättar Danne att det 
går bra, riktigt bra. Han har medvetet valt att inte lägga på så 
stora retningar i spåret, utan vill utnyttja Dux naturliga spå-
rintresse. 

-Min tanke är att inte lägga för stor vikt vid själva slutet, 
förklarar han. Målet är att själva spåret ska vara självförstär-
kande. Vi är ganska duktiga på att berätta för våra hundar hur 
fantastiska de är när de hittar apporter eller tar sina brand-
slangar på slutet. Men vi är nog överlag lite sämre på att tala 
om för dom hur duktiga de är när de faktiskt spårar riktigt bra. 

Danne berättar vidare att han alltid pratar mycket med sina 
hundar, alltså ger verbalt beröm. Det kan vara i en spårvinkel 
eller i en uppletanderuta. Inom parantes sagt var det lite synd 
att han inte också gjorde det på SM:ets saksök. Hade han 
gjort som han brukar hade det nog blivit en pallplats.

Stort föremålsintresse
Redan när Dux var liten valp visade han ett stort föremåls-
intresse och ägande som gjorde att Danne fick tänka till i en 
del situationer. Intresset för grejor är fortfarande stort och det 
finns situationer där det skulle kunna uppstå konflikter.

-Om jag belönar med en boll springer han gärna iväg några 
meter och lägger sig med sitt byte, säger Danne. Sen fäller 
han öronen, ögonen smalnar och han talar tydligt om vems 
boll det är. 

Hur löser man då ett sånt ”problem” om man har en slyng-
lig 14-månaders schäferhane att göra med?

-På två sätt, förklarar Danne. Antingen går man in i match-
en, tar striden och skapar kanske på sikt en konfliktsituation. 
Eller också löser man det på det andra sättet. Man kallar till 
sig hunden, idkar lite byteshandel och vänder det hela till nå-
got positivt och bra.

För Danne är det inte svårt att välja sätt. Under våra samtal 
förstår man att det här är en kille och hundförare som på alla 
sätt är mån om att ha en riktigt god relation till sin arbetskam-
rat. En relation som bygger på ett ömsesidigt förtroende och 
där all inlärning i princip går ut på samma sak, nämligen att 

förstärka och belöna det som blir rätt, inte bestraffa och med 
våld korrigera det som blir fel.

Fortsättning följer
Vad det gäller frågan kring miljöbitarna tycker Danne att det 
ser helt okej ut. Han har egentligen inte sett någon konkret 
situation där Dux haft några betänkligheter, tvärt om

Så här långt ser det med andra ord lovande ut. Nu väntar 
fortsatt träning i framför allt spår och i viss mån skydd. Vad 
det gäller personsök ligger Danne medvetet lite lågt tills 
spåret är riktigt säkert och befäst. Men lite vindmarkeringar 
lär det ändå bli under hösen, en övning som Danne tycker är 
ganska underskattad och som ju i är grunden för fortsatt sök-
arbete.

Nästa gång vi pratar med Danne lackar det mot jul och vi 
ser med spänning och tillförsikt fram mot att få höra hur det 
går framöver.

pålitlig & 
NyskapaNde

Tel. 0433-512 400
Markaryd (E4/72)

http://www.daftruck.se
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