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Ordförandens kommentar

Tack för SM
för polishundar 2011
Jag sitter här, just hemkommen, och försöker analysera
SM-veckan. Jag vill börja med att tacka alla som bidrog
till att SM 2011 i Karlsborg kunde genomföras. Tävlingen
genomfördes, enligt min mening, på ett smidigt och
rättvist sätt. De få personer som la ned ett stort arbete,
på distans, kan känna en stolthet för sin insats. Var och
en tog sitt uppdrag med största seriositet och genomförde det utan mankemang. Som vanligt förtjänar domare
och tävlingsledare en eloge för att de lägger ned tid och
kraft på tävlingen och detta gäller givetvis även alla andra (spårläggare, figuranter, skrivare med mera). Jag vill
också passa på att tacka er tävlande som med en vänlig
och kamratlig inställning bidrog till det gemyt som jag
tycker genomsyrade SM 2011.
Vi genomförde arrangemanget torsdag e.m. med
ankomst och platsliggning och avslutade med lydnad
och skydd på lördagen samt efterföljande ”bankett”.
En anledning att vi kunde ha detta upplägg var det få
antalet tävlande samt att programmet modifierades lite.
Efter tävlingen hade vi, som sagt, en middag där prisutdelningen ägde rum. Middagen var fin (utan att vara
påkostad) och i stället för underhållning så underhöll vi
oss själva. Att få känna den goda stämningen som rådde,
jubel och applåder för pristagarna och medhjälpare var
stort och som jag kunde se det var det ingen som hade
åkt hem. Sen kunde vi, vissa senare än andra, gå och
lägga oss, få en god natts sömn och köra hem under förmiddagen i lugn och ro. Det återstår att se om upplägget kan appliceras på ett framtida program.

Som en förklaring till det sistnämnda så hoppas jag verkligen att alla är medvetna om att vi jobbar på ett nytt
SM-program. 2012 kommer vi att tävla enligt det befintliga SM-programmet men från och med 2013 är det vår
förhoppning att vi ska ha ett nytt program. En arbetsgrupp är tillsatt och har av ordförandekonferensen fått
direktiv för sitt fortsatta arbete. Mer information och en
eventuell remiss kommer ut till tjänstehundsklubbarna
under hösten/vintern.
Ännu ett år har gått och jag blev återigen vald till
förbundets ordförande och tackar för förtroendet. Jag
vill också passa på att tacka Martti Källmalm och Roger
Björne för deras tid i styrelsen. Martti valde, med största
vemod, att efter många år i styrelsen kliva av posten
som sekreterare och Roger har och har haft en eländig
tid med sitt husbygge och därför gjordes ett fyllnadsval
på posten som kassör. Nya i styrelsen blev
Magnus Söderberg (kassör) och Susanna
Sunila (sekreterare). Slutligen angående årsmötet så vill jag passa på att
rikta ett särskilt tack för att valet av
ny (gammal) valberedning gick så
smidigt.
Med förhoppning om en inte alltför
bister höst.

Lars Lindgren
Ordförande
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Informationsmöte

Informationsmöte
Karlsborg 2011-08-26
THOMAS WIMAN

Wiman informerade om kommande SM arrangemang.
Sommar SM:
2012 Södermanland
2013 Gävle
2014 Skåne
2015 Polishundtjänsten
2016 Vakant
2017 Stockholm
Vinter SM:

2012 Skåne
2013 Vakant

Narkotika SM:

2011 Skåne
2012 Västerbotten
2013 V:a Götaland

Wiman efterlyser en arrangör till NM 2013.
En arbetsgrupp arbetar med att ta fram nytt regelverk för
kommande sommar SM. En remiss planeras att skickas ut till
tjänstehundklubbarna under våren 2012. Det är med förhoppning att man skall kunna presentera förslaget under årsmötet
2012.

LARS LINDGREN

Hälsade samtliga välkomna till sommar SM 2012 i Katrineholm, Södermanland.
Tävlingsdagarna blir i början av september och tävlingarna
går i traditionell stil.
Lindgren passade även på att hälsa välkomna till Frostavallen,
Skåne och narkotika SM 2011. F.n är det 4 anmälda och för
att det skall bli tävlingar så måste det vara minst 5.
Lingren informerade om kommande vinter SM. Huvudort
Bruksvallarna med reservort Ulricehamn.

SVEN NYBERG

Informerade om att RKP har varit utsatta för en inspektion där
det framkom att hundverksamheten var en uppskattad del.
Man har även sett över anskaffningsbiten och man vill utreda
om det skall finnas en centralenhet för dessa frågor. Man menar också att polisen och försvaret kanske skulle samarbeta
mer i anskaffningsfrågorna.
Det finns ett nationellt förslag rörande bombhundsverksamheten. Förslaget menar att det skall finnas 20 bombhundar i
Sverige.
Polishundtjänsten har köpt 2 nya tomter intill nuvarande så nu
finns det 50 000 kvm tomt.
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En utbyggnad av kontoret är nödvändigt och man har behov
av minst 2 nya kontor.
Nyberg flaggar för sin pensionsavgång och funderar nu på en
avecklingsprocess.

LARS ERIKSSON

Informerade om att han deltog vid ett möte på departementet
beträffande hundanskaffningsfrågor. Deltagare från polis, försvar och justitiedepartementet medverkade.
Samtliga var överens om att ett samarbete är ett måste.
Nya formulär av protokoll av tjänstbarhetsproven och besiktningar av hund är framtagna.

GÖRAN LUNDSTRÖM

Information om nya FAP:en finns att läsa på RKPs hemsida.
Lundström informerade om att han deltagit vid ett Frontex
möte där man tagit fram en grundprövningsordning för hundar i den verksamheten.
Norden är drivande och efterfrågade i hundfrågor.

PER-ERIK KARLSSON

Karlsson flaggade att det är dags att skicka in förslag om årets
polishund bidragen skall vara inne senast 1 oktober.
Han informerade om SPT som är inne i slutfasen och en
gruppchefsutbildning kommer att hållas i Karlsborg.
Frågorna angående volvos små utrymmen har det ej hänt något.
VW caravell håller på att ta fram en bil i 2 hundsutförande.
Bilen kommer att visas på polishögskolan 28 – 29 september i
samband med en konferens.
Det finns ett förslag om en uniformsjacka i samma tyg som
byxorna.
Skjortan är väldigt uppskattad.
PUMA skall styra framtida utbildningar.
Detta var min sista informationsmötesskrivelse och jag tackar
för mig för denna tid. Det sägs att tiden går fort när man har
roligt och denna tid har gått otroligt fort.
Martti Källmalm

Årsmötesprotokoll

Årsmöte i polisens
hundförarförbund
Karlborg 2011-08-26
Närvarande: 17 delegater

Frånvarande: 13 delegater
kassören i polisens hundförarförbund.

§ 1. Ordförande årsmötet öppnat.
§ 2. Till årsmötesordförande valdes Lars Lindgren.
§ 3. Till årsmötessekreterare valdes Martti Källmalm.
§ 4. Mötet godkände årsmötets behöriga utlysning.
§ 5. Årsmötet godkände dagordningen.
§ 6. Till att justera årsmötesprotokollet valdes Roberto Viscovitch, Jönköping och Fredrik Lindqvist, Kalmar.
§ 7. Delegaterna läste igenom årsberättelsen och godkände denna.
§ 8. Ordförande läste upp revisionsberättelsen.
Kassören har avgått varför ett fyllnadsval behöver göras, årsmötet
Godkände att ett fyllnadsval kan göras under § 12.
§ 9. Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för den tiden revisionen omfattar.
§ 10. Med mindre justering kunde den föreslagna budgeten godkännas.
§ 11. Medlemsavgiften blir oförändrad.
§ 12. Stadgeenliga val:

Fyllnadsval

A/
B/
C/
D/
E/
F/

Ordförande 1 år
Sekreterare 2 år
Vice ordförande 2 år
Supplenat 1 år
Kassör 1 år
Revisor 1 år
Revisor 1 år
G/ Revisorssupp. 1 år
Revisorssupp. 1 år
Representanter i NPHU 2 år
Suppleanter i NPHU 2 år
Valberedning: Sammankallande

Lars Lindgren, Skåne
Susanne Sunilla, Skåne
Thomas Wiman, V:a Götaland
Kenneth Eriksson, Östergötland
Magnus Söderberg, V:a Götaland
Bengt Nyström, Södermanland
Jerker Lawesson, Skåne
Mats Jönsson, Skåne
Johan Esbjörnsson, Skåne
Lars Lindgren, Skåne
Susanne Sunilla, Skåne
Thomas Wiman, V:a Götaland
Peter Matthijs, Skåne
Roberto Viscovitch, Jönköping
Ulf Backman, Örebro
Manne Johansson, Södermanland

§ 13. Inga motioner har inkommit till årsmötet.
§ 14. Ordförande avslutade årsmötet.
Lars Lindgren
Skåne

Martti Källmalm
Örebro

Roberto Viscovitch
Jönköping

Fredrik Lindqvist
Kalmar
Polishunden 4 - 2011
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Slyngeln

Dags för
tronskifte!!

Jag heter Slyngeln och har fått förfrågan om jag vill föra stafettpinnen vidare och skriva lite inlägg här i tidningen. Bombnedslaget har ju haft pinnen i munnen i väntan på att Matte
skulle hitta någon blivande tjänstehund. Denna blivande hund
är alltså jag, Slyngeln som jag kallas.
Bomnedslaget har lärt mig lite om hur det funkar med skrivandet och jag har ju bott med henne o Matte sedan i juli så
jag har också hunnit få en inblick i vad som förväntas av mig i
framtiden. Känns rätt stort måste jag erkänna.
Det finns en anledning till att jag kallas Slyngeln. Jag var
bara 14 månader när jag flyttade hem till Matte och alla
ni där ute kan väl föreställa er
att är man en ung hane på 14
månader OCH en Mallenutt, ja
då e man lite Slyngelaktig helt
enkelt. Jag hamnade hos Matte
efter att min förra ägare åkte
till dressyrplatsen där dom
gjorde ett förtest på mig. De va lite liknande prylar som ett
L-test innehåller, fast dom lät mig inte testa allt. Tydligen så
gjorde jag bra ifrån mig för i samråd med testledarna bestämdes att jag skulle flytta hem till Matte.
Matte kallar mig för en schäfer i Mallekropp och jag vet
inte riktigt om jag ska ta det som positivt eller inte men det
spelar ingen roll för jag trivs med min Matte och med Bombnedslaget! Jag är ganska stor för min ras och ålder så elaka
tvåbeningar kallar mig för Kalven! Mina bästa sidor är från
alla håll för det sägs att jag är rätt snygg o ståtlig! Mina sämsta sidor (enligt Matte) är att jag är glad i folk och andra hundar. Hur nu det kan vara nåt dåligt? Va jag förstått så är inte
Matte bortskämd med en sån trevlig hane som jag men FAST
jag är så trevlig får jag hålla på med såna där töntiga ”hälsa på
folk” övningar! Fattar inte varför för jag vet hur man hälsar –
man ställer sig på bakbenen för då kommer man i lagom pusshöjd på er människor och sen överöser man er med just pussar

o är det så att ni har slarvat med er öron hygien så passar jag
på att fixa det åt er. Som en snabb tvätt kan man säga.
Matte påstår på fullt allvar att sånt ICKE är acceptabelt utan
hon vill att jag ska sitta så där larvigt fint vid sidan av henne
och att HON ska bestämma huruvid jag får hälsa eller inte?
Jag har börjat förstå att hon har någon form av kontrollbehov för det mesta ska ske på hennes villkor, HON ska
bestämma när man får skälla, HON ska bestämma när jag får
sticka iväg på ett sök, HON ska bestämma att jag inte får ta
prylar i munnen trots att de e JAG som jobbat med nosen o
hittat prylen! De enda JAG får
bestämma är åt vilket håll ett
spår går! Hon bestämmer till
o med hur mycket mat jag får
äta!!
De där med att hon ska
bestämma allt har jag väl lite
svårt att fatta för oftast blir det
ju bäst om jag får köra mitt
eget race, det blir väl ärligt talat kanske inte bäst MEN det blir
så mycket roligare i alla fall!!

Slyngeln
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Jag fick följa med på årets Polishunds SM och jag är imponerad! Det verkligen kliar i tassarna för att träna o bli lika bra
som dom där riktiga polishundarna men samtidigt känns det
lite läskigt! Tänk om jag inte duger? En del va ju riktigt bra o
HUR ska jag kunna bli lika duktig?
Jag får helt enkelt se till att ligga i med träningen o kanske
låta den där tanten jag bor med bestämma lite trots allt. Ja, det
va en liten presentation av mig och vem vet? Nästa gång jag
skriver här i tidningen kanske jag har L-testats och då vet vi
ju hur det blir med min framtid! I värsta fall får Bombis (som
jag kallar henne) fortsätta skriva men vi får väl verkligen hoppas att det är JAG som får ärva tronen!!
SLYNGELN

Information från Central arbetsgrupp

Information från
Central arbetsgrupp
för uniform, utrustning och fordon
Text: Manne Johansson

Arbetsgruppen har under året haft ett par
möten angående uniformer och fordon för
hundförare. Vid mötena har representanter
från RPS kunnat närvara och vi har kunnat
föra en direkt dialog med de utvecklingsansvariga. Mötena har öppnat kommunikationsvägarna och föra synpunkter från
landets hundförare direkt till RPS vilket har
varit arbetsgruppens syfte från start. Dialogen
kommer förhoppningsvis att fortlöpa vilket
medför att uniformer, utrustning och fordon
kommer att anpassas efter hundförarens behov.

Arbetsmöte i Karlsborg mars 2011
angående Uniform 2012

Den centrala arbetsgruppen i frågor kring uniformer, utrustning och fordon bestående av Per-Erik Karlsson från Polishundtjänsten, Stefan Haster från Värmland, Tobias Stenström
från Västra Götaland och Manne Johansson från Sörmland
inbjöd i mars representanter från RPS för att diskutera framtida uniformspersedlar. Anledning till mötet var att RPS har
inlett ett arbete, genom en förstudie och en översyn av dagens
uniform, för att utforma polisens nästa uniformskoncept.
Till mötet kom Jonas Flodqvist och Börje Norrman från
RPS/PVS Polistekniksektionen vilka är ansvariga för förstudien till detta arbete. De vill understryka att arbetet precis
inletts och att vi från hundverksamheten är den första arbetsgrupp de träffat, de kommer under året att träffa representanter från andra verksamhetsgrenar. Deras uppgift är
inledningsvis att inventera hur uniformen ser ut i dag, hur den

används, vilka och hur många persedlar som finns att tillgå,
men även vilka behov som finns inför framtiden. Därefter ska
de presentera ett förslag på de förändringar de anser nödvändiga. Jonas och Börje har inte fått några särskilda riktlinjer
för deras uppdrag och de tolkar det som att det från RPS inte
finns någon vilja att göra några större förändringar på dagens
uniform. Syftet är istället att göra förbättringar på det artiklar
som används idag men framförallt att begränsa den mängd
variationer och kombinationer av olika plagg som finns nu för
att likforma uniformsanvändandet och göra den mer unison.
Detta genom att till exempel föreslå att ta bort en del plagg ur
sortimentet samt att uppge i vilka kombinationer plaggen får/
ska bäras.
Vi lyfte upp de behov och önskemål vi har, ur hundverksamhetens perspektiv, på en fungerande uniform anpassad till
vår arbetsuppgift. Vi redovisade den enkät som skickats ut till
samtliga hundförare i landet och kunde påvisa behovet av en
uniform som är slitstark, vädertålig och funktionellt anpassad
till hur vi arbetar och hur vi bär utrustning. En begagnad byxa
av modell M/04 (det ribbade tyget) uppvisades för representanterna från RPS och den hade trasiga blixtlås, kardborreband som släppt i sömmen, sömmen som gått upp i grenen

Från vänster: Tobias Stenström, Stefan Haster, Pelle Karlsson,
Börje Norrman och Jonas Flodqvist.
Foto: Manne Johansson
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och tyget blivit nött och slitet där utrustningen skavt mot det.
Vi förmedlade att den typen av uniform inte är acceptabel
med utgångspunkt från vår arbetsuppgift och vår arbetsmiljö
vilket noterades och mottogs med förståelse för de uppdrag vi
ställs inför.
Under mötet delgav representanterna för hur arbetsprocessen ser ut framöver och då framkom bland annat att det är
oklart var i MUR-organisationen hundverksamheten är representerad. Idag är den sannolikt placerad i gruppen Uniformerad yttre verksamhet och då får vi räkna med att våra specifika önskemål och behov får stå tillbaka för den stora massan
av övrig uniformerad personal. En mer önskvärd placering
vore att exempelvis finnas i gruppen Förstärkt förmåga tillsammans med andra specialfunktioner som piket, insatsstyrka
och SPT. Lite förvånande är till exempel att trafikverksamheten har en helt egen grupp.
Jonas Flodqvist och Börje Norrman har i uppdrag att redovisa sitt förarbete och sin inventering till deras uppdragsgivare
i mitten av september 2011. Därefter kommer redovisningen
att gå på remiss till polismyndigheterna i landet samt till övriga inblandade instanser för att sedan hamna i MUR-rådet i
mitten av november. Där tar man ställning om man ska göra
de förändringar som presenterats i förstudien. Om så blir fallet
så lämnas arbetet till RPS Polistekniksektionen som tar fram
specifikationer gällande material, form och funktion. Specifikationen går sedan ut till externa leverantörer inför upphandlingsprocessen som tar ca 8 månader. När den leverantör som
får ordern startar sin tillverkning tar det vanligtvis mellan 4-6
mån innan produkten levereras till lager hos Polisen.
Enligt redogörelsen ovan så framkommer med all tydlighet
att arbetet med att ta fram en ny uniform är en lång process.
Huruvida hundföraren kommer att få en ändamålsenlig uniform ligger först och främst i händerna på Börje och Jonas
som utarbetar förstudien och sedan framförallt i hur stort
MUR-rådets intresse för hundverksamheten är. Arbetsmötet i
mars har åtminstone väckt en tanke om att hundtjänst medför
andra behov än ordinarie radiobilspatrullering.
(När artikeln skrivs är ytterligare ett möte med Jonas Flodqvist och Börje Norrman inplanerat i augusti 2011 i Karlsborg.)
Fotnot: Läs mer om uniformer på Intrapolis, ArbetsrumUniformer och persedlar.
Skjorta M/08, Yttre bruk- Art. Nr. 2337-11-03
Byxa hund, Yttre bruk- Art. Nr. 2320-71-2

Arbetsmöte angående hundtransportfordon

I slutet av maj 2011 träffades gruppen igen och nu skulle frågan om våra fordon hanteras. Denna gång var Tomas Jonsson
på RPS Polisteknik inbjuden till mötet. Av en tillfällighet tog
han med sig sina kollegor Per Rickander och Jerker Jansson
som arbetar med det nya manöversystemet POLMAN som
kommer att sitta i alla radiobilar i framtiden.

POLMAN

Per Rickander och Jerker Jansson höll ett kortare föredrag om
POLMAN och dess funktioner. I korta drag handlar det om
att standardisera utrustningen i våra bilar. Idag är radiobilarna olika utrustade beroende på fabrikat, modell och ålder.
All möjlig kringutrustning finns även inmonterat i efterhand.
POLMAN är en manöverenhet som sammankopplar alla
funktioner i bilen. En nio-tums touchskärm kommer att styra
6
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Fotomontage av hur POLMAN kan komma att se ut. Foto: Per Rickander
Arbetet med POLMAN kändes genomtänkt och genomarbetat. RPS planerar att införa POLMAN i alla polisbilar från juni 2012.

Rakel, navigator och övrig polisutrustning som sirén och
blåljus. Tekniken tar emot elektronisk information från alla
inkopplade apparater vilket gör att POLMAN exempelvis
vid en skadegörelse på bilen kan vidarebefordra bilens larm
till en rakelhandstation eller till LKC. Särskilt med tanke på
hundtransporter finns mycket att vinna. Temperaturavkänning
i hundburen som skickar status till handstationen är ett exempel. Videoövervakning av hundburen ett annat.
Fotnot: Information om POLMAN finns på Intrapolis,
Arbetsrum-Polisbilar och motorcyklar

Hundtransportfordon

Tomas Jonsson är den på RPS som just nu arbetar med hur
polisbilarna ser ut och är utrustade. Han kunde under mötet
erkänna att hundfordonen har varit ett eftersatt område och att
inget egentligen har hänt på flera år när det gäller funktioner
och utveckling av hundbilarna. På senare tid har en diskussionen om hur arbetsmiljön i fordonen är, både för hundförare
och för hundar. Hundburens storlek är en sådan fråga. Tomas
har satt sig in i en del av de föreskrifter som behandlar transport och förvaring av djur och förstår att framtidens hundtransportfordon behöver ha en del förändringar. De områden
som Tomas ser som viktiga är till exempel ljudisolering mot
kupén vilket medför större krav på ventilation i buren, temperaturövervakning och eventuellt videoövervakning av hunden/
hundarna.
Tomas har i möten med Volvo diskuterat dessa frågor och
Volvo kan göra förändringarna men kommer att ha en utvecklingskostnad för detta arbete. Förhoppningsvis kommer
dessa ändringar att införas under 2012. Parallellt med detta
arbete tar Tomas fram en ny specifikation för minibuss för
hundtransport. Specifikationen gick vi igenom på mötet och
arbetsgruppen kunde ha synpunkter på denna. En prototyp av
sådan buss, en VW Transporter, är under tillverkning på företaget Abicon. Bussen har två hundburar samt är utrustad med
utrustningsfack och förvaringsutrymmen. Hundburarna är väl
tilltagna, ljudisolerade och försedda med jalusigrind enligt en
idé från Tobias Stenström. Den är också förberedd för arbete
med ex. PUST och kan förses med en extra hundbur i kupén.
Tillsammans med POLMAN kan övervakning av hundarnas
miljö kontrolleras direkt från förarplats.
Arbetsgruppen kommer att följa arbetet med uniformerna
och fordonen framöver och hoppas kunna påverka i den riktning som ligger i linje med hundförarnas intressen. Idéer och
synpunkter kring detta arbete tas gärna emot av någon av representanterna i arbetsgruppen.

Instruktörsutbildning

Instruktörsutbildning
hösten 2011
Text och foto: Fredrik Lindqvist

Som räven i denna brokiga skara på elva
deltagare kände jag att det inte ens var
någon idé att väcka frågan om vem som
skulle sammanfatta våra två första veckor i Karlsborg. Så jag ska göra ett försök
att summera händelserna.
Vi är representerade i gruppen från
Malmö i söder till Umeå i norr. Det har
även lyckats smita med en gotlänning i
samlingen så språkförbistringen är total.
Första veckan inleddes med ett antal föreläsningar kring
pedagogik, tala inför grupp och presentationer. Detta
leddes av Göran Lundström, Polishundstjänsten. Det
blev ett antal praktiska övningar där man ganska omgående kunde konstatera att vi inte var en grupp raketforskare!
Polishunden 4 - 2011
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Instruktörsutbildning

Man kan väl säga att isen lossnade i gruppdynamiken ganska omgående då vi har äran att ha bland andra två riktiga
profiler i gänget, Björn Öhman från Skåne samt före detta
hockeyproffset Björn Thorsell från Östergötland, båda med

härlig personlighet. Dock har jag under uppehållet googlat
Thorsells hockeykarriär men tyvärr inte hittat det där om
NHL. En närmare presentation av samtliga deltagare kommer
i nästa rapport från kursen.
Senare under veckan gick vi in på inlärning, motivation
och relation. Som instruktörer för denna del hade vi Ann
Berg från Skåne samt Niklas Gripenblad från Östergötland.
Väldigt många bra och givande diskussioner och mycket bra
föreläsningar gjorde att man var tämligen mossig i huvudet på
kvällarna. En av höjdpunkterna var när vi skulle använda oss
av ”shaping” för att lära in ett beteende på varandra med hjälp
av klicker och godis.

Andra veckan

Andra veckan fick vi ett kvitto på att isen lossnat ordentligt i
gruppen det var nämligen dags för Kenneth Eriksson, Östergötland att guida oss genom FAP:en och provledarrollen. Vi
körde våra hundar i de olika dressyrnivåerna inför resten av
gruppen som bedömde detta. Det var inte enbart 10:or som
delades ut om vi säger som så. Dock så lyckades alla, vad jag
vet, behålla sina hundar i tjänst.
På kvällarna blir det en hel del hundträning, kul med nya
träningskamrater, andra idéer och tankar. Pubkvällarna på
onsdagarna har redan bjudit på ett brett utbud, allt från äppelkaksbak av vår deltagare som går under täcknamnet ”Gunvald” tillsammans med norrländska Åsa till bugglektioner
med Finskfolkmusik av Manne och det gotländska dansoraklet Mattias. Jodå, pubkvällarna håller klass.
Samtidigt som vår kurs rullar på är där en grundkurs för blivande hundförare igång. Vi fick i uppdrag under andra veckan
att förevisa D1:an för grundkursen. En uppvisning som belönades med stående ovationer.
Som vanligt går tiden i Karlsborg rasande fort. I skrivande
stund är det snart dags att packa bilen igen och styra norrut.
Det ska bli väldigt intressant att se vad Jerker planerat för oss
de nästkommande tre veckorna.
8
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SM Narkotikahundar

Text: Peter Mårtensson,
ordförande Skånepolisens
Hundförarförening
Foto: Catarina Håkansson

SM för polisens narkotikahundar
Den 13 – 15 oktober har turen kommit till Skåne att arrangera
SM för polisens narkotikahundar. En mästarnäsa bland renodlade narkotikahundar och kombihundar inom polisen ska
koras. Skånepolisens hundförarförening bjuder in deltagarna
till Skånes mitt, närmare bestämt Höör. Här ligger Frostavallens Hotell och Konferens där Skånes alla polishundförare
sedan ett antal år bedrivit sina regionala hundträningsveckor.
Det är en optimal plats att bedriva hundverksamhet på då man
omges av en underbar natur och servicen på anläggningen är
mycket bra. Tävlingarna under SM kommer att vara belägna i
och precis utanför Höör.
Under själva SM så är det ett antal olika moment som hundarna ska ta sig igenom. De flesta är olika sökövningar som
prövar hundens förmåga att hitta gömmor med narkotika i
olika miljöer. Dessa är utformade så att de ska vara så likt det
hunden och dess förare utsätts för i sitt dagliga jobb. Men som
på alla hundtävlingar är det även ett mindre lydnadsprogram
innehållande bland annat platsliggning, fritt följ, inkallning
och hopp över hinder.
De olika sökmomenten som ingår är följande:
Ett fält som ska avsökas där någon gömt undan en eller
flera gömmor med narkotika. Terrängavsnittet på tävling är 30
x 30 meter. De olika preparaten som hundarna letar efter ska
vara Cannabis, Amfetamin, Opium och Kokain. Detta används
i jobbet om man misstänker att det kan finnas ett lager narkotika undangömt i terräng.
I ett annat moment finns narkotikan gömd i ett fordon. Våra
”kunder” ute i verkligheten har en väldigt stor uppfinningsrikedom om hur och var man kan gömma undan narkotika
i en bil för att vi inte ska hitta den när vi kontrollerar dem.
En vanlig polispatrull kan lägga ner åtskilliga timmar på att
vända upp och ner på en bil de stoppat och har misstankar om
narkotikabrott i, utan att lyckas hitta något. Då är det fantastiskt att se våra narkotikahundar komma till platsen och med
sin näsa finkamma alla möjliga och omöjliga ställen. Det är
väldigt miljöstarka hundar som krävs för denna typ av tjänst.
Att se en intensivt sökande hund försöka balansera när den
söker igenom ett motorutrymme visar verkligen ett bra exempel på detta.
Något annat vi ofta råkar ut för i tjänsten är husrannsakan
av olika lokaler. Det kan både vara bostäder och företag där
det finns misstanke om att det finns narkotika undangömd.
För att avspegla detta har vi momentet inomhussök. Gömmorna kan finnas både högt och lågt i hela fastigheten så det
gäller för förarna att kunna hjälpa sina hundar och lyfta upp

dem överallt så de kommer åt att leta.
Ett moment går ut på att hundarna ska kontrollera ett antal
väskor som står utställda. I någon eller några av dessa finns
det narkotika gömd och det gäller för hundarna att markera
vilken eller vilka. Detta kan liknas vid om man ska söka igenom väskor och bagage på flygplatser, järnvägsstationer eller
likande på jakt efter narkotika.
Spår är ett moment som finns med i de flesta hundtävlingar,
dock så skiljer sig tävlingsspåren för en narkotika hund sig
ganska så markant från ett vanligt spår. I vanliga fall är det
både i brukshundstävlingar och för oss vanliga hundförare
viktigast att komma till slutet, antingen finns här slutapporten eller en buse. För en narkotikahund handlar det mer om
transportsträckan, det gäller för dem att hitta vad som gömts i
själva spåret. Någonstans under spårets gång finns det narkotika gömd som hundarna ska markera.
Själva markeringsbiten är en sak som domarna sätter stor
vikt vid i bedömningen. Hundarna ska påvisa passivt att de
funnit en gömma eller lega. Det finns olika sätt att göra detta
på, det gäller att hitta en så bra påvisande metod som möjligt.
Man vill att hunden ska vara så exakt i sin markering som
möjligt utan att för den delen ta sönder gömman eller förstöra bevis. Vissa sätter sig ner precis intill och bara stirrar på
gömman medan andra börjar krafsa för att visa att de hittat
narkotika.
Vi har ett stort antal mycket duktiga narkotikahundar runt
om i vårt land, både renodlade och kombihundar och det är
vår förhoppning att få se ett stort antal av dem här i höst för
att visa sina färdigheter i narkotikasök. Vi hoppas på att vi får
en stor uppslutning och några trevliga dagar för alla deltagare
och andra inblandade. Vi hälsar dem alla varmt välkomna till
Skåne i oktober!

Polishunden 4 - 2011

9

Sofia och Loke

10

P o l i s h u n d e n 4 - 2011

Sofia och Loke

Tungt
beslag för
Sofia och Loke
Tex: Sofia Berg • Foto: Catarina Håkansson
Måndagen den 20 juni bjöd på en fin sommarkväll och jag och kollegan Ann Gunnarsson skulle jobba natten. Precis när vi hade
börjat ringde de från LKC och sade att en
droggrupp ville ha hjälp.
De hade stoppat en bil, misstänkt drograttfylla där föraren var känd av polisen sedan
tidigare, och föraren togs in för kroppsbesiktning och de fick beslut att göra en husrannsakan i bilen.
Vi packade våra saker och satte oss i radiobilen för att åka
och biträda. Det tog en stund att åka dit och när vi väl var
framme möttes vi av kollegorna som visade bilen. Bilen var
proppfull med saker och det var bara att plocka ur det mesta
för att huvudtaget kunna få in hunden att söka.
Loke (Nemårs Wacker) var nonchalant i söket enligt mitt
tycke och jag försökte få upp honom i drift men han luktade
bara runt lite, satte sig på förarsätet och tittade på mig som att
han ville säga: ”Vad är det du vill att jag ska göra? Här finns
ju inget!”
Jag började bli lite smått irriterad då jag ändå ville att han
skulle göra ett bra sök även det nu inte fanns något av intresse. Jag öppnade förardörren för att skicka in honom igen och
när han hoppade ut såg jag direkt att han kände något. Sedan
om det var en tikfläck, hare eller något annat hade jag ingen
aning om och jag ville att han skulle söka klart inne bilen. Loke är dock av det envisare slaget och ville undersöka det han
kände. ”Lita på hunden” är något jag ständigt får säga till mig
själv och lät honom göra det och han gick mot motorhuven.
Lokes markering är vanligtvis skallmarkering och jag har
sett att han ibland gärna biter då han inte kommer tillräckligt
nära källan. Vid vänster hjulhus ville han börja bita in under
och jag visste inte riktigt hur jag skulle tolka det först och tog
bort honom och gjorde något annat för att sedan gå tillbaka
ytterligare två gånger och fick samma reaktion.
Hjulhuset såg orört ut, vi tittade noga och även inne i bilen

på golvet vid förarsätet men det fanns inget som tydde på att
det var något konstigt visuellt förutom då en skruv som stack
upp från fel håll inne i kupén vid pedalerna. Den tillhörde inte
den modellen om man säger så.
Jag kände dock att vi måste kolla mer noggrant och Ann
började så smått att skruva loss stänkskärmen men även plastkåpan som sitter i hjulhuset.
Jag hade satt tillbaka Loke i bilen och när jag kom tillbaka
till Ann såg jag bara ett stort leende!! När hon hade skruvat
bort kåpan så hade ett svart paket trillat ner på marken och
när hon tittade mer noga såg hon att det fanns ytterligare fem
paket fastsatta i hjulhuset.
Vi blev så glada att vi hoppade upp och ner som barn på
julafton även om vi inte visste var det var men vi hade ju så
klart våra aningar. Vi trodde inte att det var sant! Tidigare sök
i bilar brukar resultera i några gram så detta var ju jättekul.
Det var fem väl paketerade paket, vissa tyngre och större än
andra. Det största paketet vägde över 1 kilo och vi kunde få
ut lite pulver för att göra ett snabbtest och mycket riktigt i det
paketet var det väldigt rent amfetamin.
Tyvärr så hann vi inte söka klart då vi prioriterades på ett
eftersök men tack vare fyndet togs bilen i beslag. I det främre
högra hjulhuset hittades ytterligare narkotika.
Totalt blev beslaget utan emballage ca: 3 kg amfetamin
1,2 kg cannabis harts
400 g vaccumförpackat cannabis
7 gram kokain
180 st tabletter benzodiazepam
300 mgr morfin
Det var en härlig känsla och jag blev så otroligt glad och stolt
över min fyrbente vän! Detta oförglömliga beslag hade aldrig
gjorts utan kollegornas ”förarbete” men vi kan konstatera att
narkotikan aldrig hade hittats utan hundens hjälp.”
Tingsrättens dom blev 6 års fängelse för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling!
Polishunden lyfter på hatten och gratulerar till ett lyckat
narkotikasök.
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Draghunds SM

Draghunds SM för
polishundar 2011
Text: Elisabeth Andersson & Anna Jerkvall • Foto: Elisabeth Andersson

Årets draghunds SM gick av stapeln
onsdagen den 9 mars på ett blåsigt och
kallt Långberget. Arrangör för årets SM
var Västra Götaland. Allt som allt var vi
9 st, funktionärer och tävlanden, som
redan på söndagen begav oss mot Sysslebäck och Långberget för att påbörja
förberedelserna för årets vinter SM.
Resan gjorde att vi alla var ganska möra
och det blev en tidig kväll efter att vi
intagit en god middag på hotellet.
Lars Bergström var den som höll i arrangemanget och han delade på måndagen ut olika ansvarsområden till oss, allt
ifrån prisbord, bankett och bandragning
till nummerlappar och pulkainvägning.
En del tävlanden kom redan på söndagen men de allra flesta dök ändå upp
under måndagen. På måndagskväll var
det dags för fika och informationsmöte
för de tävlande då även startordningen
lottades.

Vinnare öppen klass, Magdalenas gubbar.

Jenny Edström, bästa tjejen i klassen linkörning.

Tävlingarna börjar

På tisdagen drog tävlingarna igång med pulka senior, linkörning och öppen klass. Sträckan var en mil i kuperad terräng. I
klassen pulka senior ställde två tappra deltagare upp, i linkörning var det 18 tävlande och öppen klass hade tre startande.
Tävlingen genomfördes i positiv anda och deltagarna gjorde
mycket fina idrottsprestationer. På kvällen bjöds det in till
bankett i Ripan där det serverades en smaskig tacobuffé och
kaffe med kaka.
Efter maten och fikat hölls prisutdelning för dagens tävlingsprestationer. Deltagarna fick välja från ett gediget prisbord, sponsrat av Carrier Hundmat, Coop, Harlad Nyborg och
vi valde att variera prisutdelningen genom att den som placerat sig sist fick välja pris först.
Avslutningsvis hade Hannah Bergelin komponerat ett klurigt musikquiz som uppskattades av alla.
12
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Tävlingens andra dag

Onsdagens stafett började med snöstorm,
men trots detta såg man bara glada miner
bland deltagarna. Totalt startade 7 lag varav
4 tävlade i öppen klass och därför var utom
tävlan i SPM. Kul att se att så många var
med och tävlade i öppen klass trots att de inte
längre jobbar som hundförare.
Dagens tävling bjöd på heroiska insatser,
däribland kan nämnas ”Magdalenas Gubbar”
i öppenklass som hade den bästa tiden av alla
lagen, med 52,22 min. Laget bestod av Magdalena Öst, Hampus Eriksson och Mikael
Dahlberg.
Efter prisutdelning var det dags att återvända hemåt.

Vinnare lagtävling, Stockholmspolisens tjänstehundklubb1.

Tack till alla

Vi vill tacka alla deltagare samt funktionärer
som gjorde det här SM:et till ett mycket roligt
och sportsligt arrangemang. Vi ser fram emot
att få delta på framtida SM, vare sig det är
som funktionär eller tävlande.
Till sist vill vi passa på att rikta ett särskilt
tack till årets föråkare, tidtagare & läkare
samt tävlingsveterinär, ingen nämnd ingen
glömd.

Tvåa på stafetten, lag Västerbotten.

Tredjeplatsen stafett, lag Göteborgspolisens tjänstehundklubb.

Tvåa i linkörning Mikael Dahlberg-Gråmanns Pascha.

Polishunden 4 - 2011
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Bild överst till vänster:
Hampus Eriksson – Viggo.

Bildl överst i mitten:
Magdalena Öst-Bond,
Öppen klass.

Bild överst till höger:
Lagtävlingen med Peter Larsson
i täten.

Bild nere till vänster:
Vinnare i Linkörning Peter Larsson – Tyrannens Sundsvall Ninja.

Bild nere i mitten:
Malin S. Nilsson och Lars
Bergström.

Bild nere till höger:
Tord Andersson – Basko,
Öppen klass.
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Tävlingar genomförda under Draghunds SM
KLASS: Pulka Senior
1
2
Per Lockner
2
1
Manne Johansson

Försvarsmaktens Dalton
Frodos Corley (Boss)

28.05.00
39.35.00

KLASS: Linkörning
1
51 Peter Larsson
2
62 Mikael Dahlberg
3
67 Rolf Andersson
4
70 Hampus Eriksson
5
57 Jenny Edström
6
65 Ulf Dahlberg
7
59 Jens Ohlson
8
54 Maria Johansson
9
58 Bengt Ljunglöv
10 55 Annie Edström
11 66 Sofia Lundberg
12 56 Jan Svensson
13 52 Martin Bengtsson
14 71 Lars Bergström
15 68 Peter Holmstedt
16 64 Hannah Bergelin
17 53 Leif Malmgren
18 60 Malin S. Nilsson

Tyrannens Sundsvall Ninja
Gråmanns Pascha
Tyrannens Sundsvall Butan
Viggo
Jebas Kross
Polarmarkens Lazer
Försvarsmaktens Duke
Jebas Trolla
Jason
Lindjax Babe
Försvarsmaktens Dill
Tross
Fast
Working Heros Doris
Segervittrings Alice
Bockegårdens Cinda (Vilda)
LeiAnns Ölina
Köttorps Lenin

26.58.00
27.34.00
27.42.00
28.43.00
29.20.00
29.44.00
31.59.00
32.18.00
32.42.00
32.57.00
33.14.00
33.40.00
34.20.00
34.38.00
35.22.00
38.51.00
39.13.00
45.35.00

KLASS: Öppen
1
63 Magdalena Öst
2
61 Johan Ededahl
3
69 Tord Andersson

Bond
Krokasmedens Echo
Norrgärdets Basko

27.42.00
30.00.00
30.13.00

Stafett SPM 2011, Långberget.
1. Stockholmspolisens Tjänstehundklubb
Sträcka 1
Sträcka 2
Peter Larsson
18.01
Jan Svensson
Ninja
Tross
2. Västerbotten
Sträcka 1
Sträcka 2
Ulf Dahlberg
18.07
Sofia Lundberg
Lazer
Dhill
3. Göteborgspolisens tjänstegundklub
Sträcka 1
Sträcka 2
Lars Bergström
23.25
Hannah Bergelin
Doris
Vilda

Öppen klass
1. Magdalenas gubbar
Sträcka 1
Mikael Dahlberg
18.05
Pascha
2. The Ultimate
Sträcka 1
Martin Bengtsson
18.08
Fast
3. Uppsala
Sträcka 1
Tord Andersson
17.58
Basko
4. Cartman Team
Sträcka 1
Malin S. Nilsson
27.55
Lenin
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Totalt
19.18

Sträcka 3
Rolf Andersson
Butan

17.20

54.39

19.02

Sträcka 3
Jenny Edström
Jebas Kross

18.59

56.08

24.25

Sträcka 3
Jens Ohlson
Duke

22.11

70.01

Sträcka 2
Hampus Eriksson
Viggo

18.10

Sträcka 3
Magdalena Öst
Bond

16.07

52.22

Sträcka 2
Peter Holmstedt
Alice

19.26

Sträcka 3
Per Lockner
Dalton

14.52

52.24

Sträcka 2
Annie Edström
Babe

19.17

Sträcka 3
Johan Ededahl
Echo

17.25

54.40

Sträcka 2
Manne Johansson
Boss

19.57

Sträcka 3
Maria Johansson 22.08
Trolla

70.00

SM i Karlsborg

Inte nybörjartur
när debutanter
tog guld
Text och foto: Catarina Håkansson

Startnummer
1. Peter Hallberg
2. Nicklas Gripenblad
3. Magnus Wikström
4. Ylva Lindström
5. Kjell Florén
6. Martti Kjällmalm
7. Fredrik Lindqvist
8. Roger Nilsson
9. Annie Edström
10. Madelen Kihlagård
11. Simon Mainwaring
12. Annika Modeen

Placering
1. Roger Nilsson
2. Annika Modeen
3. Peter Hallberg
4. Annie Edström
5. Magnus Wikström
6. Madelen Kihlagård
7. Simon Mainwaring
8. Ylva Lindström
9. Nicklas Gripenblad
10. Frekrik Lindqvist
11. Kjell Florén
12. Martti Kjällman

Hund
Daneskjolds Hex
Vilsés Asterix
Raskenstams Aber
Polarmarkens Krut
Bockegårdens Boss
Foggen´s Napoleon
Zagall´s Lex
Blackneck´s A´Kitch
Lindjax Babe
Havrevingens Aros
Vivax È Amaya
Divahedens Birro

R-sök
0
0
0
0
155
0
0
0
132
174
120
100

Spår
240
205.5
177
262,5
0
270
201
267
237
238.5
166.5
267

Redan när han söker till polishögskolan är det med sikte
och ambition att bli hundförare. Förra våren går han
grundkursen tillsammans med Blackneck´s A´Kitch – Kit.
Han kommer till Svenska Mästerskapen som ”rookie” och
åker hem till Västerås med en välförtjänt guldmedalj.
Polishunden brukar i SM-numret, dels skriva om en debutant och dels om segraren. I år kan vi spara tid och plats
i tidningen genom att slå två flugor i en smäll. Men trots
att det är Rogers första SM-start, så kan man knappast
prata om nybörjartur.
Han visar upp sin hund på ett mycket trevligt sätt och
man blir inte förvånad när det framkommer att han tidigare jobbat som hundförare inom väktarbranschen. Och
trots att han alltså är ny i de här sammanhangen, så har
han också en civil tävlingskarriär med sig i bagaget.
Sin hund, en femårig mallehane beskriver han som en
något reserverad herre med stor uthållighet och hög arbetsmoral. Att personsöket inte gav några betyg tar Roger
helt och hållet själv på sig.
”Jag disponerade tiden helt fel, säger han och avslutar
segerintervjun med att rikta ett tack till sin mentor och
träningskamrat, Alf Jannesson.
Saksök
176
120
120
128.75
115.5
67
88
146
62
99.5
113.5
167.5

Platsliggn.
50
42,5
50
50
0
50
0 avstår
50
42,5
0 avstår
0
45

Lydnad
197
224.75
226,25
221
226,5
175,75
140
279
216,25
136
212,75
211

Skydd
324,25
254,25
329,5
207,0
--------------279,0
343,75
289,5
254,25
276,75
203,0

Totalt
987,75
847,00
902,75
869,25
Brutit !
Brutit !
708,00
1086,25
979,25
902,25
889,50
993,50

Totalt
1086,25
993,50
987,75
979,25
902,75
902,25
889,50
869,25
847,00
08,00
Brutit
Brutit
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SM i Karlsborg
Roger Nilsson, Blackneck´s A´Kitch

Annika Modeen, Divahedens Birro

Peter Hallberg, Daneskjolds Hex

D E LTAG A R N A

Simon Mainwaring, Vivax È Amaya
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Ylva Lindström, Polarmarkens Krut

Nicklas Gripenblad, Vilsés Asterix

SM i Karlsborg
Annie Edström, Lindjax Babe

Magnus Wikström , Raskenstams Aber

Madelen Kihlagård, Havrevingens Aros

SM KARLSBORG

Fredrik Lindqvist, Zagall´s Lex

Martti Kjällmalm, Foggen´s Napoleon

Kjell Florén, Bockegårdens Boss
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Fina spårmarker och klurig
sökruta när tolv ekipage
tävlade om SM-medaljerna
Tex och foto: Catarina Håkansson • Foto: Lars Nordgren & Magnus Söderberg

Roger Nilson med Blackneck´s A Kitch, Annika Modeen med
Divahedens Birro, Peter Hallberg med Daneskjolds Hex och
Annie Edström med Lindjax Babe. Efter två riktigt intensiva
tävlingsdagar med spår, räddningssök, saksök lydnad och
avslutningsvis skydd, kunde man kora en värdig SM-vinnare
och utse det lag som ska representera Sverige vid Nordiska
Mästerskapen i maj nästa år.
Årets upplaga av Svenska Mästerskapen för polishundar
blev i en lite annorlunda tappning, men inte desto mindre
trevlig. Dagarna och kanske framför allt kvällarna bjöd på
trevlig samvaro med roliga historier från ”verkligheten”
varvat med tränings- – och tävlingstips, allt under en mycket
kamratlig och trevlig stämning. Att vädrets makter var på sitt
bästa humör och bjöd på en hel del solsken, gjorde ju inte
saken sämre.

Karlsborg med kort varsel

Olika omständigheter gjorde att tävlingen med ganska kort varsel kom att hamna hos polishundtjänsten i Karlsborg.
Med en del hjälp från handplockade
kollegor, samt från lokala SBK:are, var
det styrelsen för polisens hundförarförbund som stod som arrangörer och
funktionärer.
Eftersom huvudsyftet med tävlingen
var att utse ett lag till nordiska, valde
man den här gången att ta ett reducerat
antal tävlande och endast i skyddshundklassen. Själva tävlingsreglementet
var också en modifierad version med
framför allt färre lydnads och skyddsmoment.
– Men nästa år kommer det att bli
”som vanligt igen”, lovar förbundets
ordförande Lars Lindgren.
20
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SM i Karlsborg
Tolv hundar till start

Till start kom totalt 12 ekipage från elva olika myndigheter.
En hel del hade stor tävlingsrutin från flera tidigare mästerskap. Någon deltog i spårhundsgruppen förra året och två
stycken, Roger Nilsson från Södermanland och Fredrik Lindkvist från Kalmar, deltog för första gången.
Det första momentet, direkt efter invigningen, var platsläggande med skott. Det blev en lugn tillställning. Två förare
avstod och två hundar reste sig och fick betyg noll och tre fick
några poängs avdrag. Därmed var tävlingen i gång med, som
någon uttryckte det, fem ekipage i ledningen.
Fredagen blev en tuff dag då såväl räddningssök som spår
och saksök stod på agendan. För att få det hela att flyta på och
för att utnyttja tiden maximalt, delades de tävlande upp i tre
grupper om fyra i varje. Grupp ett och två inledde med spårarbetet, medan grupp tre startade med räddningssök.

Svårt räddningssök

Domarduon Pelle Karlsson och Roberto Visoviich fick tyvärr
bedömningsmässigt ett ganska enkelt jobb och tvingades ge
hela sju dubbelnollor. Bästa resultat fick Madelen Kihlagård
och Havrevingens Aron med 174 poäng. Kjell Florén med
Bockegårdens Boss, Annie Edström med Babe, Annika Modeen med Birro och Simon Mainwaring med Vivax E´ Amaya
fick också betyg.
Fram tills nu har det varit tillåtet att på SM använda sig
av såväl apportering som påvisande av föremål i saksöket.
Men i år var det bara det sistnämnda som godkändes. Petra
Viklund var ansvarig för momentet och hade valt ut ett riktigt
roligt område precis i närheten av förläggningen. Bland årets
föremål fanns både en liten nyckel och en stor yxa. Vid den
sistnämnda kunde Fredriks Lex inte hålla tassarna, eller rätttare sagt tänderna i styr, utan bar in den till sin husse som inte
var helt nöjd med detta initiativ.

Fina spårmarker

Polishundens reporter har tidigare hört talas om de fina
markerna runt Karlsborg och blev långt ifrån besviken. Det
visade sig också att det var bra förutsättningar då elva hundar
kom till slutet. En hel del apporter blev det emellertid kvar,
nedsjunkna i det knähöga blåbärsriset. Bästa spårresultat stod
Annika Modeen med Birro och Roger Nilsson med ”Kit” för.
Båda fick ihop 267 poäng, tätt följda Ylva Lindström med
Krut som slutade på 262,5 poäng.
Betydligt svårare blev det i räddningssöket som bjöd på en
kuperad, blöt och krävande ruta. Tävlingsledaren hade valt
att placera båda figuranterna alldeles i slutet av rutan. Detta
gjorde att många, även rutinerade förare, feldisponerade rutan
och helt inte hann fram inom maxtiden 15 minuter.

Överlägsen lydnad

På lördagen fortsatte tävlingen med lydnadsprogrammen.
Årets upplaga var anpassat till reglerna för Nordiska Mästerskapen, varför en hel del moment, däribland framåtsändande
och apporteringar utgick. Men hundarna skulle visa upp fritt
följ, ställande, ljudgivning, kryp, inkallning och hopp över
hinder.
Ett riktigt fin och i särklass överlägsen uppvisning svarade
Roger Nilsson och Blackneck´s A´Kitch från Västmanland
för. Med 279 poäng avancerade de rejält i resultatlistan vilket betydde att de fick senare på eftermiddagen fick gå in på
skyddsplanen näst sist.
Inför det avslutande skyddet valde såväl Martti Kjällman
med Napoleon och Kjell Florén med Boss att bryta tävlingen.
Napoleon var med ålderns rätt lite stel och Boss haltade lätt
efter att oturligt nog fått en smäll när han skulle hoppa över
draget på en släpkärra.
Som brukligt fick de tävlande äntra skyddsplanen efter hur
de låg till i resultatlistan, det vill säga hur högre poäng ju
senare start. Med ett bra spår, betyg i personsöket, näst bästa
uppletandet och en stabil lydnad betydde det att Annika Modeen gick in allra sist.
Annika och Birro kunde den här dagen inte riktigt matcha
Roger och Kit som stod för en mycket stabil och genomarbetad skyddsuppvisning. Men en bronspeng kunde den populära
Värmlandsduon få med sig hem. Och en biljett till Nordiska
Mästerskapen i maj blev det ju också.
Polishunden 4 - 2011
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Gubbe på stubbe

Hans Fogdö
Text och foto: Catarina Håkansson
Illustration: Robban Carlsson

I snart fyra år har Polishunden haft förmånen att i varje nummer kunna publicera ett
reportage under vinjetten ”gubbe på stubbe”.
Först ut, i nummer 5, 2007, var Pelle Eriksson i Blekinge och sedan dess har vi fått
stifta bekantskap med en rad hundförare av
det äldre gardet. Hela 19 stycken. Många
vilda, roliga och spännande episoder har
berättats. Det har handlat om tjuvar och
banditer, långa spår och lyckade personsök.

Fast få historier har varit så nervkittlande
som denna. Å andra sidan är det kanske
inte heller helt vanligt att hundförare konfronteras med en galen mördare – i form av
en skadeskjuten brunbjörnshane. Men det
är precis vad Hans Fogdö tvingades göra för
några år sedan. Men vi börjar från början,
för mer än 40 år sedan. Håll i er. Här kommer gubbe 20!

Jag började min utbildning på dåtidens så kallade polisyrkesskola. Eftersom jag är barnfödd i Över Kalix, blev det i Luleå.
Därefter hamnade jag i Stockholm, på polisskolan. Det var år
1967och jag hade fyllt 21.

nere i Luleå hade av någon anledning slagit ut honom, jag
minne inte av vilken anledning. Han kom till mig när han var
en sjutton, arton månader och jag vill påstå att han var den
bästa hund jag haft. Han var mycket livlig och vid ett tillfälle
räddade han helt säkert livet på mig.
Under den här tiden, i mitten på 70-talet, fanns det mycket
raggare i Norrland. Ett år, när det var marknad i Gällivare,
drabbade olika falanger från Malberget, Luleå och Kiruna
samman.
De var utrustade med diverse tillbehör som fälgkors, motorsågskedjor och domkrafter. Jag trodde faktiskt min sista stund
var kommen, men Aqulio rensade rejält och ett 20-tal raggare
fick uppsöka lasarettet. Ett tag var jag lite orolig för att han
faktiskt hade bitit ihjäl någon.

Hundvana hemifrån

Efter den tio månader långa kursen, fick man ansöka om var
man ville bli placerad, och jag sökte mig hem till Norrbotten.
Tanken var att komma till Luleå, men jag hamnade i Gällivare, där jag fortfarande bor kvar.
Redan efter ett år fick jag chansen att gå grundutbildningen
till hundförare. En annan kollega hade egentligen redan påbörjat kursen, men valde att hoppa av till ett jobb på säpo, så
jag fick ta över såväl hans plats i Sollefteå som hans hund,
Nerings Axis.
I mitt föräldrahem hade det alltid funnits hund, både schäfer och collie, så en hel del hundvana hade jag ju redan. Axis
var färdigutbildad när jag fick honom som fyraåring och man
måste säga att han var en riktigt bra hund. 1971 tävlande vi på
sommar- SM i Norrköping och jag minns att lydnaden gick
väldigt bra, även om vi inte nådde fram till någon framskjuten
placering.
Däremot har det senare blivit andra SM-medaljer, däribland
guld, vid vinter SM.

Raggarbråk

Nästa hund fick jag 1973 och han hette Aqulio. Kollegorna

Bara en valp

Hund nummer tre var en HS hund som hette Harras. Han var
en extremt svårdresserad och hård schäferhane. Jag tog över
honom efter en kollega när han var strax över tre år gammal.
Harras var en bra draghund och vi vann något vinter SM.
Nu har vi kommit in i mitten på 80-talet och nästa hund
kom från Bosse Nymans uppfödning. Han hette Triumphs
Greko, men kallades för Renko. Även han var jobbig, svårdresserad och hård
Jag har bara tagit valp en gång och det var Passats Zeus
(Zeb). Han är också den enda hund jag själv ägt. Fördelen
med det var att jag kunde forma och prägla honom redan från
början. Tyvärr drabbades han av fistelgångar och jag varv
fort. på sidan 32

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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Regional (nationell) utbildning — årlig certifiering, R 202

Foto: Önne-Mare Sagur, Estland

Alfred Nobel i sitt esse. Foto: Önne-Mare Sagur

Sedan några år tillbaks har bombhundförarna i Sverige träffats, tränat hund och utbytt
nya idéer och tankar. Tanken är att de tre
bombskyddssektionerna i Skåne län, Västra
Götalands län och Stockholms län turas om
att stå som värd för evenemanget. År 2010
träffades vi i Åhus i Skåne och nu var det
Stockholms tur att arrangera.

Nytt för året

Den (regionala) utbildningen var förlagd till Nora i Örebro
län. Vi inkvarterades i campingstugor tvärs över vägen till
Nora golfklubb i Fingerboda utanför staden.
Nytt för året var att bombteknikerna utan hund, de så kallade spegelmännen/förarna fick delta under halva veckan.
Anledningen till det är att eftersom hundförarna alltid eller
oftast arbetar i team med en tekniker som letar manuellt och
då oftast i höjden, dit inte hundens nos når. I och med att man
nu tränade i team så lärde sig spegelmännen att se vilken stor
nytta hundens nos tillför. Bombattrapper med riktigt sprängämne var utlagda för spegelförarna att hitta. Tanken var också
att teamet med hjälp av hundens reaktioner gemensamt skulle
hitta de dolda ”bomberna”. Det lyckades över förväntan. Hundarna kunde känna molekyler ifrån bomben men oftast blev
det ingen riktig markering. Teamet läste hunden och området
genomsöktes då manuellt med hjälp av speglar och ficklampa.
Alla var överens om att det här var mycket nyttigt. Framför26
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Regional (nationell) utbildning — årlig certifiering, R 202
för sprängsökande hundar
Text: Pelle Ericsson / Bombskyddsektionen i Stockholm

allt fick ”spegelmännen” se och förstå hundarnas kapacitet.
Eftersom verksamheten i hemmadistriktet måste fungera så
delades regionalveckan upp i två. Halva gänget varje vecka.
Vi fick också besök av tre bombhundförare ifrån Estland,
Estonian Rescue Board, deras motsvarighet till Räddningsverket. De är de enda i Estland som har bombtekniker och
bombhundar.
För att träna bombhundar behövs förhållandevis stora lokaler. Vi fick hjälp av Uffe Backman i Karlskoga med att hitta
sådana. Tisdagens träning förlades till det gamla Valsverket i
Degerfors numera omgjort till danslokal. Massor av prång och
utrymmen borgade för att hundarna skulle bli nöjda och trötta.

På torsdagen hade han ordnat en lokal i Karlskoga där
OLW har ett omlastningslager. Potatischips ”en masse” pall
på pall. Vi fick också lära oss ifrån vilket land chipset härstammar ifrån, onödigt vetande men allmänbildning har inget
mått dåligt av. Övriga dagar tränade vi i lokaler i Nora. Det
årliga kyrkobesöket, museijärnvägen med vandrarhemmet på
räls och Europrofil genomsöktes efter bomber och vapen.

Alfred Nobelmuseet

För att fortsätta på temat allmänbildning. Alfred Nobelmuseet, var en höjdare. Eftersom vi sysslar med det vi gör så

Sökhund i arbete.
Foto: Önne-Mare
Sagur
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fick vi höra historien från början, av Alfred Nobel i egen hög
person.
Visningen började med att en representant startade en berättelse om den gode Alfred. Ganska tråkigt framfört tyckte vi.
I bakgrunden satt en vaxdocka av den kände industrimannen
och plötsligt till allas förvåning och i något fall med skräckblandad förtjusning reste sig ”vaxdockan” upp och tyckte att
det var bättre att han själv berättade sin historia. Med stor inlevelse och humor fick vi höra hela historien. Han visade oss
också sitt laboratorium som inte ändrats på 100 år. Mycket
intressant!
Vi gjorde också ett besök på Bofors sprängämnestillverkning. Lars Wistrand på Eurenco AB visade hela produktionskedjan. Den som hade föreställt sig en hypermodern anläggning med löpande band blev besviken. Det mesta gjordes
för hand och det är ofattbart att man lyckas att producera så
många ton per år på det sättet.
Naturligtvis fick vi med oss träningsämnen direkt ifrån produktionen vilket är bra, vi vet då att ingen kontamination av
andra sprängämnen finns.

Hundcertifiering

Samtidigt som vi tränade så genomgick hundarna sin årliga
certifiering. En regel, så har det alltid varit, är att certifieringen genomförs av en annan instruktör än den egna. Skåne
certifierar Stockholm och Stockholm certifierar Skåne och
Västra Götaland. Det är ett bra system med mindre risk för
”hemmablindhet”.
Stockholm fick ett nytt ekipage godkänt nämligen Ann
Gerdhem och hennes hund ”Morris”. In med det nya och ut
med det ”gamla”. Det här var Uffe Sundbergs sista regionalvecka. Han har varit på sådana ända sedan 1973. Nu blir han
och ”Busen” pensionärer ifrån juli månad. Vi hoppas att han
får njuta länge som pensionär.
Mikael Östling och Torbjörn Strand ifrån Skåne har börjat
att titta på om hundarna kan nyttjas i samband med att en
sprängning har inträffat, s.k. ”post blast” sök. Tanken är att
hundarna ska vara kriminalteknikerna behjälpliga för att söka
rester av den briserade bomben. Vi får se hur det faller ut,
innan dess avvaktar vi. Det är bättre att några få utvecklar och
utvärderar än att alla kastar sig in och uppfinner hjulet på sin
egen kammare.

Avslutning

Uffe och Busen, Foto: Önne-Mare Sagur
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Den årliga golfmatchen mellan Stockholm och Skåne slutade
som den brukar, vinst till Skåne.
Det är både trevligt och nyttigt att vi alla träffas så här en
gång om året. Vi är alla av samma ”skrot och korn” och det
känns bra. Vi lär av varandra och hundmaterialet är gott.
Nästa år är det Västra Götaland som står för planeringen
och genomförandet av R 202 för de sprängämnessökande
hundarna.
Jag höll på att glömma, chipset kommer ifrån ”potatislandet”.

Sprängämnessökande hundar

Nordiskt seminarium
och samträning
för sprängämnessökande hundar i Farum
Text: Tobbe och Micke

Danmark 28 juni-1 juli 2011

Den Nordiska idyllen?

28 juni-1 juli 2011. En vecka med probleminventeringar, samträning och utveckling inför kommande händelser.
Verkligheten överträffade återigen fantasin vilket vi alla
med fasa upptäckte den 22 juli i Oslo då det som aldrig inträffar ändå inträffade och då det verkligen ville till att resurserna
som användes var fullt utbildade och det bästa på marknaden.
Våra tankar gick direkt till alla de drabbade och våra kollegor i Norge. Det var även med stor beundran som vi kunde se
detta ”lilla” land hantera en stor krissituation.
Måtte detta aldrig inträffa här, men liksom i Norge trodde
man inte att det skulle inträffa där heller. Träning och planering måste alltid ha som fokus att ligga i framkant och inte
nöja sig med den nivå man besitter idag utan att ständigt
verka för en kvalitativ utveckling av hela ekipaget. För oss
med sprängmedelssökande hundar är det på grund av vårt
ringa antal av synnerligt stor vikt med nordisk samträning och
i framtiden gemensam prövningsordning eftersom vi alltid
måste kunna biträda varandra vid stora händelser.

På danskt manér med engelsk parlör

Vid årets seminarium var Danmark värd och i vanlig ordning visade de upp en fantastiskt trevlig dansk gemyt med
allt vad det innebär och en mycket proffsig inställning till
vårt uppdrag som sprängämnessökande hundförare. Vi är inte
någon stor skara som är i branschen vilket gör att flertalet av
representanterna på plats var kända sedan tidigare. Finlands
representanter var dock nya ansikten för samtliga. Finnarna
hade missat språkkurserna i övriga nordiska språk vilket
gjorde att veckans språk blev engelska. Med engelska som
språk på dagtid ledde detta fram till att flertalet av oss pratade
i ”tungor” efter klockan 19 på kvällen. Danskarna vet hur man
skall ”hygge sig” och det är bara att ta av hatten och bocka
och buga. Vi har lite att lära vad gäller service, mat och gemyt
som helhet.

Ankomstdagen

Vid ankomst till Kildegården tog chefen för nationell polishundcenter Per Thomsen och sökhundsansvarig Tonny
Kronsell emot oss. För er som inte varit där kan sägas att
Danmark har en superfin gammal gård med vasstak som ligger naturskönt strax utanför Farum. Till gården har dom byggt
en större boendelänga där kursdeltagare inkvarteras. Gården
har givetvis en hundförarpub med egen tappkran som inspekterades under veckan.
Vid uppstarten hälsade Per och Tonny oss välkomna och
presenterade veckans innehåll. Efter denna presentation lämnade han över ordet till respektive land för vidare presentation
av aktuell verksamhet i hemlandet.

Nordisk nulägespresentation

Danmark
Danskarna var först ut och gav oss en gedigen genomgång av
TATP bombaren som lyckades spränga en del av en bomb i
ansiktet på sig själv inne på Hotel Jörgensen i Köpenhamn.
Bombarens avsikt var att skicka en brevbomb till Jyllandsposten. Vi fick följa ärendet i sin helhet och tack vare att
en fotograf vid tillfället gjorde ett reportage om den danska
polishundtjänsten fanns det mycket filmat material över händelsen. Ärendet är i sig en helt ny företeelse på våra breddgrader men som vi alla nu vet inte en engångsföreteelse vilket
självmordsbombaren i Stockholm och bombattentatet i Oslo
tydligt visar. Diskussioner kring självmordsbombare samt
terrorbomber i sig själv har redan innan dessa händelser varit
högaktuella ämnen inom vår verksamhetsgren. Kontaktytorna
med övriga nordiska länder har ökat eftersom vi i samtliga
länder känt ett behov att lyfta vår kompetens på området.
Genom händelserna har det arbetet tagit fart ytterligare. Frågeställningar har dykt upp vad avser taktik, hur och på vilket
sätt kan vi använda hunden, vilken bombteknik och metodik
är lämplig. Danskarna har till exempel som regel att alltid söka med hund efter en sprängning för att förvissa sig om att det
inte finns fler bomber. Det som värmer är att dessa ärenden
visar på att det inte står stilla på utvecklingsfronten i respekPolishunden 4 - 2011
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tive land. Mycket är på gång både vad det gäller hundutveckling och även den rena bombtekniska utvecklingen. Danmark
har efter sin händelse skickat hundförare till den Norska
tullen för att utbildas i sök på person. Beslut togs därefter på
nationell nivå att inrätta en kurs i ämnet för sprängämneshundar och narkotikahundar. Utfallet av denna verksamhet skall
utvärderas under en 2 års period. Varje sök som hundarna gör
skall dokumenteras på särskild blankett för att underlätta den
senare utvärderingen (samma metod användes när danskarna
införde ”nedgravelsehunde” som kompetens). Danskarna har
redan genomfört sin första egna kurs och har dessutom ökat
sin närvaro på Kastrups flygplats både med träning och direkt
flygsäkerhet. Danskarna tycker sig se att hundarna blivit mer
noggranna i sitt sätt att söka sedan de började med sök på
person. Det känns som att danskarna har ett stort fokus på den
verklighet som de skall jobba mot och att de hela tiden söker
lösningar på nya problemställningar.
Norge
Norrmännen presenterade hur deras organisation är uppbyggd
och gick i övrigt igenom samma problemställningar som tagits upp av övriga kopplat till terrorhotet och självmordbombare. Även norrmännen jobbar med sök på person och är även
involverade i sök på flygplatser. En ny inriktning är att de
jobbar en hel del med ”undercover” verksamhet och då med
inriktning på terrorhotet och olika grupperingar. Vi kan inte
närmare gå in på vad detta innebär av förklarliga skäl. Norrmännen har inte hunnit bygga på ett fullständigt vapensök på
sina hundar men är i full gång att hantera detta. Med anledning av oljeindustrin i Norge så gör de även många sök offshore som är säkerhetssök för oljebranschen.
Finland
Finnarna hade något svårt med språket (dagtid i alla fall) även
när det gällde engelskan. Den Finske instruktören gick igenom hur de grundtränar sina hundar med början från 7 veckors ålder och menade att det är viktigt att komma igång tidigt
för att slippa felbeteende på hundarna. Något som diskuterades som en allmän fråga under Finlands presentation var svåra
gömmor. I samtliga länder märks att framförallt vapen göms
undan på ett mer dolt sätt än tidigare. Kanske för att vi blir
bättre och bättre på att hitta var de är gömda. Diskussioner om
hur vi på ett bra sätt skall lära hundarna att hitta även dessa
gömmor diskuterades. Kompetens att kunna läsa sin hund
är en faktor som är väldigt viktig när gömmorna blir svårare
och svårare. Det är kanske inte alltid möjligt att få en faktisk
markering men dock en tydlig information från hunden var
det kan var gömt.
Sverige
Sist ut på banan kom det långa landet falukorv. Från vår sida
redovisade vi den stora problemställningen med alla skjutningar och sprängningar som blivit vardagsmat i framförallt
södra delen av landet. Vi ser dock att skjutningarna tenderar
att öka i Göteborgstrakterna. Via Polishundtjänsten i Karls30
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borg har Skåne fått två projekt för de sprängmedelssökande
hundarna. Projekten som vi jobbar med är brottsplatssök vid
skjutningar samt postblastsök (sök efter att en sprängning
ägt rum). Under ett antal år har vi sökt hylsor i samband
med skjutningar. Efter en hel del funderingar, samtal med
kriminaltekniker och danska kollegor gjordes ett försök att
lära hunden att hitta även var kulan träffat samt även kulan
eller fragment av den. De inledande försöken gick riktigt
bra även om det för hunden inte var helt självklart i början.
Detta gjorde att vi bestämde oss för att på allvar bygga på
dessa parametrar i något som vi kallar brottsplatssök. Genom
att lägga till dessa parametrar så samlar vi fler bevis, ökar
förståelsen för ett händelseförlopp, kan styrka ett uppsåt (var
träffade kulan, högt, lågt), ökar möjligheten att matcha med
rätt vapen etc. Hunden blir då vid ett brottsplatssök ett viktigt
bevisverktyg både för kriminaltekniken och för utredaren. En
väldigt positiv bieffekt av att lära hunden denna sökmetodik
är att du dessutom får en mycket mer noggrann hund i övriga
sök. Vi har på ganska kort tid tagit ett rejält kliv framåt i detta
sätt att söka en brottsplats och har redan ett flertal lyckade
skarpa jobb med full pott på samtliga parametrar! Postblast
sök är också något som blivit ett projekt hos oss i Skåne. Även
detta projekt bygger på ett ökat problem samt svårighet att
hitta bevis efter en sprängning. Genom kriminaltekniker fick
vi veta att de hade svårt att hitta rester från tändmedel och
sprängmedel. Frågan ställdes till oss om det fanns någon möjlighet för hunden att hitta dessa rester. Eftersom berg är till
för att flyttas vid behov så blev svaret på den frågan ”givetvis
går det” Vi är fortfarande i en uppstartsprocess med detta projekt men genom den grundträning som vi kört på har vi redan
nu fått ett mycket positivt utfall både träningsmässigt och på
skarpa jobb.
HME bana på Kildegården, Finsk hundförare.

HME/Home made explosives, dag 1

Em . Sökträningen inleddes på anläggningens TATP och
HMTD bana där alla ekipage fick köra på skarpa laboratorieframställda preparat.

Sprängämnessökande hundar

Preparaten man kör på är de äkta och de garanteras vara
stabila i 6 mån varefter de destrueras.
Eftersom TATP,HMTD och ANFO är de vanligaste sprängmedlen vid terrorhandlingar är det ett sökhundskrav i Danmark och Norge att hundarna ska klara dessa ämnen.
Alla hundar klarade preparaten och de hundar som aldrig
stött på det tidigare kunde efter en liten stund klara banan
med godkänt resultat.
På kvällen serverades en dansk nationalrätt fläskesteg, rödkål, potatis och sås. Vi var alltså i paradiset.
Intressanta diskussioner under kvällen visade bla att vi
har samma erfarenheter vid sök i bikermiljö. Eftersom det är
känslig information får vi nöja oss med att vi har samma problem och att vi tittar på liknande lösningar.

”Ett svinaktigt beteende”, dag 2

Uppställning för att hälsa den danska flaggan innan frukost.
Mycket stilig och värdig inramning.
Efter frukosten begav vi oss till en större fabriksanläggning
med stenbrott. På en större öppen yta hade en sk VBIED, bilbomb placerats i en röd Toyota med en stor nyskjuten sugga
som förare. Under föraren/suggan fanns 700 g militär sprängdeg.
Efter sprängningen fick vi i uppdrag att söka av platsen
med hund efter ytterligare sprängämnen.
Miljön att söka i var mycket säregen med likdelar, skrot och
bråte på marken och en markant doft som pendlade mellan
urin och rått kött.
Efter en acklimatiseringsperiod i området med ekipaget
började söken fungera bra. Detta var en erfarenhet att ta med
eftersom det inte bara är att gå direkt in i ett sådant område
och begära ett bra sök av hund och förare innan ekipaget vant
sig vid doftbilden.
Under tiden som söket pågick kom jag osökt att tänka på att
det var tur att vi redan ätit fläskestegen.

Lunchen intogs på civilförsvarets anläggning i området och
efter detta hade man förberett med sökövningar i rasmassor
och tunnelsystem på samma anläggning. Bra övningar i svår
terräng.
En annan övning på detta område var ett hus där teamet
skulle företa en husrannsakan i miljö misstänkt att vara försåtsminerad.
Det var det danska EOD-teamet som lagt upp övningen och
riggat med diverse på marknaden förekommande tingestar
avsedda att ta livet av folk.
Det som framgick mycket tydligt var att vi och norrmännen
hade en stor fördel av att besitta dubbla kompetenser eftersom
ett sådant jobb inte går att lösa utan båda kvaliteterna Ena
sekunden skulle man agera bombtekniker utan hund för att
i nästa sekund förstå att nu kunde hunden komma fram och
utföra sitt jobb utan att utlösa en bomb.
Söket tog nästan 2 timmar per team och var oerhört givande.
På kvällen intogs god middag i trevligt sällskap och många
intressanta debatter avhandlades bland annat 60- och 70-tals
musik.

Farbrorn med sprängmedel är nr 2 från höger

Ursäkta har farbror en bomb i väskan?, dag 3

Resultatet efter 700 gram sprängmedel.

Efter uppställning och frukost gick färden till Kastrups flygplats där det var förberett med figuranter och bagage.
Tre olika sökområden presenterades varav två gällde bagage, det ena var på bagagebandet och det andra på effektförvaringen.
Den stora utmaningen kom inne i terminalbyggnaden där
man skulle söka bland de resande efter personer som bar
sprängämne.
Eftersom det inte var känt av oss vem som kunde bära på
sprängämne blev det en besynnerlig känsla och gå omkring
bland resenärerna med en hund som sökte under tiden.
Ett resultat var en förare som bad en resenär om ursäkt för
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Sprängämnessökande hundar
att hans hund var mycket intresserad av denne gentlemans
papperskasse. Det visade sig dock att denne resenär var försedd med sprängämne och att hunden gjorde helt rätt.
Under vistelsen på Kastrup framgick det mycket tydligt
att vår närvaro uppskattades av alla resenärer och att ingen
uppfattade det som påträngande att våra hundar gick omkring
bland dem och deras bagage.
På em var det förberett med sök i hyresfastigheter där prioriteringen låg på källarutrymmen och allmänna utrymmen.
Bra övning med sprängmedel och vapen på varierade gömmor.
På kvällen var det dags för festmiddag med diverse hedersbetygelser.
Vi trodde att vi vunnit banketten när vi överlämnade ett
hundhalsband till Per Thomsen med både svensk och dansk
skrift angivande våra specialiteter samt engelsk text för internationella uppdrag.
Men när danskarna presenterade sin överraskning framgick
det att vi blev tvåa.
Vi ombads att gå ut på innergården för att ta del av överraskningen och där möttes vi av en dansk kollega och dennes
säckpipa.
Detta är nog scener som bara en man kan förstå det vackra i
(tror jag i alla fall). Scenen skulle kanske kunna vara hämtad ur
Nile City med ett antal karlar med en drömsk blick i ögonen.

Gubbe på stubbe

Björndrama

Året var 2003 och vi blev kallade till Jokkmokk, där en person försvunnit i samband med en jakt. Kamraterna i jaktlaget
hade försökt nå honom på mobilen, men han svarade inte. Jag
var vid det här tillfället insatsledare, men tog också själv ett
område och började köra sök längs ledstänger. Jag hade med
mig jaktledaren och efter ett tag såg vi fotsteg i nysnön.
Rex spårade ett bra tag och rätt som det var kom den försvunna mannens gråhund mot oss. Vi kopplade hunden och
fortsatte framåt. Nu kunde jag också notera att det fanns spår
björnspår i blötsnön.
Efter ytterligare en bit skymtade jag något rött på marken.
Strax efter såg jag vad det var, den sargade kroppen av en död
person.
Ungefär samtidigt kom det en polishelikopter som sökte
efter en lämplig landningsplats. Vad de såg var då att en skottskadad stor björnhane reste sig från en buske ett 20-tal meter
från oss. De meddelade över radion och jag medan jag drog
mitt tjänstevapen tänkte jag på att jag inte skulle tappa fattningen. Jaktledaren å sin sida fick panik och klättrade upp i en
ynklig liten björk.

Kollegorna i Helikoptern cirklade runt platsen för att försöka
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Vad har du i byxan Jan???, dag 4

En morgon med ljuskänsliga ögon och sparsamt intag av frukost.
Seminariet avslutades med att vi fick förevisat det danska
konceptet med sök på person.
Det visade sig vara en metod som vi absolut ska ta till oss.
Enligt våra danska kollegor har söket fått en bonuseffekt
nämligen att alla övriga sök blivit noggrannare. Efter detta
styrde vi kosan mot Sverige och semester och under denna
semester framgick det med all tänkbar tydlighet hur aktuella
ämnen som avhandlats under seminariet.

Framtid

Under veckan blev det tydligt att det är av vikt att vi kontinuerligt träffas och tränar tillsammans för att kunna utveckla vår
verksamhet på bästa sätt. Ett led i detta är de återkommande
seminarierna. Alla var överens om att ett nordiskt mästerskap
för sprängämneshundar borde införas för att öka kompetens
och kontaktytorna.
Nästa år är det Sveriges tur att leda seminariet och förhoppningsvis är vi då i hamn med våra projekt i Skåne.

fort. från sidan 23

tvungen att avliva honom när han bara var drygt fyra år.
Efter det tog jag en ny HS-hund, Idex (Rex) Han var jättebra mentalt och har lämnat en del polishundar efter sig. Men
honom var jag med om en mycket speciell händelse.

Utan hund

Efter ett antal öl, vin , snaps och gammeldansk var det därefter åter dags att gå till sängs.

skrämma bort björnen,
men utan att lyckas. De
såg inte längre björnen i
den täta vegetationen, men
kunde med hjälp av värmekamera konstatera att
den låg kvar och tryckte
under en gran.
Efter en stund började
bränslet ta slut och helikoptern tvingades lämna
oss. Vad vi gjorde då var
att sakta och mycket försiktigt dra oss baklänges.
Vi lyckades också göra
upp en eld och helikoptern
kom tillbaka och undsatte
oss. Kroppen av den döda
mannen fick ligga kvar i
skogen tills ett jaktlag med
en duktig björnhund kunde ta sig fram och skjuta björnen.
Min sista hund, Qvintus kom från en liten kennel i Sundsvall och vi gick i pension tillsammans för tre år sedan. Sedan
ett och ett halvt år tillbaka är jag numera helt hundlös. Ibland
kommer jag fortfarande på mig själv med att vara på väg att
blanda mat…
Om polishunden räknar rätt så arbetade Hans som hundförare i 40 år! Men trots det har han faktiskt bara haft sex olika
tjänstehundar. Frånsett Zeb som blev sjuk, har han inte tagit
en enda hund ur tjänst annat än av åldersskäl. I snitt har han
haft varje hund i sex och ett halvt år. Det är inte dåligt.

Hundförarförbundets skyddsläger

Skyddsläger i Karlsborg

Text: Martina Norrman • Foto: Martin Johansson
Mitt i juni går hundförarförbundets årliga skyddsläger av
stapeln. Själv fick jag ett litet tips av en kollega att anmäla
mig. Jag satt hemma, föräldraledig och tänkte att extra träning
inför kommande arbete skulle sitta fint. Jag anmälde mig och
sen var det bara att vänta på resultatet.
Petra Viklund som är lägermorsa mailade ut deltagarlistan
och då visade det sig att jag kommit med. Även en av mina
kollegor från Kronoberg, Martin hade lyckats få in en fot.
På onsdagseftermiddagen var det samling i lilla lektionssalen. Det var tre år sedan jag gick grundkursen hundförare men
känslan som infann sig nu var densamma som då.
Vi var 10 st från olika län som kommit med. Instruktörer
var Glenn Andersson och hans adept Janne Borggren.
Petra började med att hälsa alla välkomna och gå igenom de
grundläggande sakerna som man behöver veta för att kunna
koncentrera sig på det väsentliga, det vill säga hundträningen.
Efter att hon var klar fick var och en presentera sig och sin
hund. Fördelningen på kursen var 7 kvinnor och 3 män, 7
schäfrar, 1 malle och 1 holländsk herdehund.

gurant, Glenn instruerade föraren och berättade för oss övriga
sitt tankesätt kring den utförda övningen. Nästan hela skalan
av hundar var representerade. Ylva från Stockholm med sin
Polarmarkens Krut skulle tävla i skyddet samma helg så hon
och Krut körde momentträning för civila elitklassen. Två
ungdomar Tyrannens Cuslige Capone, ”Gunvald” som var 19
månader och Hassemans Ukke, 17 månader fick även de träna
vilket gav oss deltagare kunskap i skyddets grundträning av
unga hundar.

Härlig stämning

Nu när alla lärt känna varandra och varandras hundar var kursen i full gång. På torsdagen delades deltagarna in i två grupper. Ena gruppen körde med Janne och den andra med Glenn
för att på fredagen byta så alla fick ta del av bådas kunskap
och figurantarbete.

Grundläggande skyddsdressyr

Glenn började med en kort lektion i grundläggande kunskap
kring skyddsdressyr. Han betonade vikten av att ha en tanke
bakom sin träning och deklarerade klart och tydligt i att han
inte var intresserad av att träna hundar som enbart skulle
”rastas”. Inte för att någon av oss var där för att rasta sin
hund men om möjligt så ökade, i alla fall mina, ambitioner
ytterligare. Glenn gav flera målbilder, över händelser som kan
uppstå i tjänsten och överförde dem till olika träningsmoment
på planen vilket var väldigt nyttigt att höra.
På eftermiddagen började vi med inventering av ekipagen
vilket var väldigt lärorikt att titta och lyssna på. Janne var fiPolishunden 4 - 2011
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xxxxxxxxxxxxx
Petter
och Ulli

Lyckligt slut för
tyska turister
Text: Petter Fransson

Tisdagseftermiddagen den 17 augusti i år
kommer jag nog att minnas livet ut. Vi hade
utbildningskväll enligt schemat men jag var
ensam så jag hade inget speciellt planerat
utan packade bilen för att åka upp till dressyrplatsen på Råhult i Jonsered.
På vägen dit fick vi veta av hundförare från Uddevalla att de
var på väg till Svärdlång, en sjö utanför Bengtsfors ca 19 mil
från Göteborg. Där hade ett sällskap på ca 25 personer från
Tyskland slagit läger under en kanotpaddling i Dalslands alla
sjöar.

Pojke gick vilse i skogen

En liten kille vid namn Viveko hade försvunnit från sällskapet
och de hade sökt igenom lägret och omgivningarna i ca en
timma innan de ringde polisen klockan 12.35.
Föräldrarna talade om att Viveko är sex år gammal och inte
van vid att vistas i skogen.
Hundförarkollegan som gjorde ordinarie dagpass kontaktade Yttre poliskommissarien och klockan 13.58 beslutades
att ärendet var en Särskild Händelse, kollegan fick direktiv att
de hundar som var tillgängliga skulle bege sig till platsen.
Just en tisdagseftermiddag är det utbildningskväll för en av
listorna utöver de som gör ordinarie kvällspass vilket innebar
att sammanlagt 14 hundförare från Göteborg, Borås, Lidköping och Skövde begav sig mot Bengtsfors förutom de som
redan var framme från Uddevalla, detta trots att det fortfarande var semesterperiod!
När jag kom upp till Råhult började jag packa över mina saker till radiobilen jag skulle ha samt tog reda på vad som hade
hänt och vilken väg som är bäst att åka för att ta sig till platsen.
Kollegan som gjorde dagen åkte till Skår, vår lokalisering i
Göteborg, för att förbereda kartmaterial och datautrustning för
att kunna göra ett fullskaligt MSO. Jag och min tjänstehund
Ulli satte oss i bilen och körde E6 norrut, det var rusningstrafik
vilket gjorde att det tog lite extra tid att ta oss ur Göteborg.
Resan upp gick ganska fort då trafiken minskade när vi
kommit utanför Göteborg. När vi kom fram till platsen hade
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Petter och Ulli

hundförarkollegorna från Uddevalla börjat med att söka utgående spår från lägerplatsen samt att leta igenom den igen
tillsammans med polispatruller från Uddevalla och Åmål.
En av Uddevallahundarna fick ett intresse som följdes upp,
detta ledde ut i en ganska oländig terräng och tog tid att följa upp.
Jag och en kollega från Skövde kom fram samtidigt och vi
fick kartmaterial från Polisinsatschefen. På den fanns det två
stigar som låg i anslutning till området för lägerplatsen. Den
ena av stigarna var i den riktning som uddevallahunden fått
intresse för och det andra var en bit innan lägerplatsen och
korsade den väg som vi åkte in och går en bit längs med sjön
Svärdlång.
Ulli och jag tog den stigen som går ned längs med Svärdlång och använde den som ledstång. Jag skickade ut henne på
sökslag parallellt med att vi gick ned och tittade under båtar
längs med strandkanten. Helikopter var på plats och hjälpte
till att söka från luften och även räddningstjänsten i Bengtsfors var på plats och sökte med båt i sjön.
Efter ett tag kom stigen fram till en vändplan och övergick
till att bli en grusväg. Jag valde då att vända tillbaka till vägen
för att fortsätta stigen där den korsade vägen. På vägen tillbaka fortsatte jag att skicka Ulli på sökslag med jämna mellanrum. När jag kom tillbaka till vägen mötte jag två kollegor
från Lidköping och då kom vi överens om att de skulle dela
på sig då de hade bil, och att en av dem skulle fortsätta söka
längs med grusplanen från vändplanen där jag slutade.
En av dem skulle ta med en karta ned till en motionsanläggning som man öppnade för att använda som ledningsplats, där
hade ett hundbefäl kommit fram efter att de avbröt en spårövning tillsammans med militären i Karlsborg. Kollegan skulle
med hjälp av kartan förklara var vi hade varit och gjort samt
var vi befann oss nu, sedan skulle han åka runt för att ansluta
på grusvägen vid vändplanen.
När vi började gå längs med stigen som fanns markerad på
kartan så fortsatte jag med sökslag, det var ganska bra terräng
men det var svårt att följa stigen då det fanns en hel del gamla
traktorspår som hade ”läkt” och såg ut som stigar.

att han frågade efter sin mamma. Ulli blev glad som hittade
honom, han fick gosa lite med henne och Ulli som älskar alla
lät sig gärna klappas.
Jag frågade honom genom ord och kroppsspråk om jag
skulle bära honom ut från skogen och han slängde sig då upp
i min famn och klängde sig fast som en liten koalabjörn hela
vägen ut ur skogen.

Lycklig återförening

Väl ute på vägen möttes vi strax av Vivecos föräldrar och återföreningen var verkligen känslosam på alla håll och kanter.
Hans föräldrar var naturligtvis oerhört tacksamma och lättnaden visste inga gränser.
Mamman pratade med Viveco och han berättade att han gått
iväg från lägret och kommit vilse, han sa att han hade försökt
att gå åt höger hela tiden men efter ett tag hade han satt sig
ner under en gran för det har han lärt sig att man ska göra om
man går vilse. Han berättade också att han inte hade vågat
visa sig för helikoptern eftersom han var rädd för den. Han
hade tappat sina skor, sk foppatofflor, men var i god kondition
för övrigt.
Efter en sådan här insats känner man verkligen att det är
värt precis alla timmars sökträning i regn och rusk som man
lagt ner, och den träningen hade ju inte varit möjlig utan alla
figuranter i form av kollegor och träningskompisar på brukshundsklubben.

Fick upp ett spår

Efter en stunds sökande märkte jag att Ulli började vinda åt
en viss riktning och när hon kom tillbaka till mig kopplade
jag henne och ropade ”Hallå?” vilket jag brukar använda som
förstärkning vid sökträning.
Jag tycker mig höra ett svagt svar, men jag blir osäker på om
det kan ha kommit från grusvägen en bit ner där anhöriga går.
Jag skickar ut Ulli på ytterligare ett sökslag, men denna
gång i koppel. Hon fortsätter att dra intensivt åt det hållet
ifrån vilket jag tyckte mig höra den svaga rösten. Under tiden
vi springer fortsätter jag att skrika hallå och det verkar som
om jag närmar mig den röst som svarar.
Efter ett ca 150 meter långt sökslag hittar vi en liten pojke
som sitter med ryggen mot en gran. Pojken är Viveco.
Jag blev alldeles varm i bröstet och verkligen jätteglad. Det
kändes nästan lite overkligt att kunna säga över radion att
vi hittat pojken. Jag meddelade positionen och helikoptern
lokaliserade oss med hjälp av Astrohalsbandet, klockan var
då 1730 och Viveco hade då varit borta i sex timmar. Han hittades 1 km ifrån lägerplatsen, fågelvägen.
Han sa saker på tyska som jag inte förstod, men klart var
Polishunden 4 - 2011

35

Polisens Hundförarförbunds styrelse 2011
Lars Lindgren

Thomas Wiman

Bostad: Holmby 1206, 247 97 Flyinge
Telefon 046-520 12
Mobil: 0733-48 31 74
Fax bostad: 046-280 25 88
E-mail: le-cops@telia�com

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

Magnus Söderberg

Susanna Sunila

Bostad: V� Gatan 67A, 442 31 Kungälv
Mobil: 0761-41 12 30
Mobil bostad: 0703-87 40 60
E-mail bostad: manga_615@hotmail�com
E-mail arb�: magnus-b�soderberg@polisen�se
Polismyndigheten i Västra Götaland

Bostad: Volontärsgatan 10C
254 55 Helsingborg
Mobil privat: 0708-93 72 94
Mobil arbete: 0708-76 04 57

Peter Matthijs

Petra Viklund

Bostad: Fredriksbergsvägen 9,
523 31 Ulricehamn
Telefon bostad: 0321-103 85
Mobil: 0733-91 04 98
E-mail: peter�matthijs@bredband�net

Bostad: Vitpilsgränd 19,
165 77 Hässelby
Mobil: 0736-18 22 54
E-mail: p�edstrom@brevet�nu

Kenneth Eriksson

Valberedning

Ordförande

V. Ordförande

Kassör

Sekreterare

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Bost�: Gåsvägen 8, 605 95 Norrköping
Telefon bostad: 011-34 30 00,
Mobil arbete: 013-24 15 39
E-mail: kenneth�eriksson@polisen�se
E-mail bostad: carken@swipnet�se
Polismyndigheten i Östergötland

Sammankallande
Roberto Viscovich, Jönköping
Manne Johansson, Jönåker
Ulf Backman, Örebro
Polisens Hundförarförbund
Adress: Tappers väg 10, 713 32 Nora
www.polishund.se Plusgiro: 693015-0

Tidskriften Polishunden
Redaktionen:

Annonser:

Omslagsbilden:

Polishunden, Lars Nordgren,
Polismyndigheten i Skåne län
Adress: Revinge Nygård
Box 25, 247 21 S� Sandby
Fax:
046-622 84
Adress: Kristians väg 13
(bostad) 275 62 Blentarp

Svenska Polisidrottsförlaget AB
040-21 91 10, www�spifab�se

SM-segrarna 2011 Roger Nilsson, Västmanland
med Blackneck´s A´Kitch�
Foto: Catarina Håkansson

Tel/Fax:
Mobil:
E-mail:

Svenska Polisidrottsförlaget AB, www�spifab�se

0416-136 59 (bostad)
070-798 12 97
reg�hund@telia�com
nordgren@sjobo�nu

Ansvarig utgivare:
Lars Lindgren, se ovan�

36

P o l i s h u n d e n 4 - 2011

Tryck:
FS Grafiska AB, Malmö 2011,
www�fsgrafiska�se

Layout:
Manusstopp 5-2011:

Utgivningsplan 2011:
Nummer 1-2011 utkom vecka 9
Nummer 2-2011 utkom vecka 17
Nummer 3-2011 utkom vecka 25
Nummer 4-2011 utgivning vecka 41
Nummer 5-2011 utgivning vecka 49

fredagen den 18 november 2011

Utebliven tidning eller adressändring:
Skriv eller ring till Magnus Söderberg, se ovan�

För åsikter framförda i publicerade
artiklar svarar resp. artikelförfattare.

