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Ordförandens kommentar

God Jul &
Gott Nytt År
2011 lider mot sitt slut och vi lämnar ett
intressant år bakom oss. Vi har fått en ny
FAP med tillhörande utbildningsplaner.
Detta påverkar som bekant även tävlingsverksamheten och vi jobbar för fullt med
en anpassning. Sommar-SM 2012 blir lite
modifierat och förhoppningsvis har vi ett
nytt program till 2013. Om sommar-SM
2012 finns att läsa på hemsidan.

När denna tidning kommit ut har Årets
Polishund korats på SKK-s Hundmässa i
Stockholm. Styrelsen vill gratulera Miridocs Dizza med förare Hans Johansson till
denna förnäma utmärkelse.

Eftersom vintersäsongen är i antågande
(eller i full gång) finns, i tidningen, inbjudan till dragläger som hålls 15 – 20 januari
på Långberget. Vinter-SM 2012 kommer
att hållas i Ulricehamn i regi av länshundklubben Skåne.

Lars Lindgren

Ha en God Jul och Ett Gott Nytt År och
glöm inte att hundarna uppskattar en saftig julklapp.

Ordförande
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Inbjudan Draghundsläger

Polisens Hundförarförbund

Draghundsläger
2012-01-15 – 01-20
Långberget
Hundförarförbundet och jag hälsar alla hjärtligt välkomna
till ett läger utöver det vanliga med snö, förhoppningsvis en
del sol samt en massa skidmil på Långberget.

Anmälan senast 2012-01-10
Anmälan till Lars Bergström.
Group Wise
Lop/H, Göteborg
0702-87 31 58.

Lunds Nya Bleck- & Plåtslageri

Magistratsvägen 13 – 226 43 Lund – Verkstad 046-211 86 63 – Mobil 0708-35 99 51
mikael@lundsnyableckoplat.com – www.lundsnyableckoplat.com
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Hundförarförbundets skyddsläger

Tryckfelsnisse är det svårt att skylla på, då det var slarvig korrekturläsning som gjorde att hälften av
texten från sommarens skyddsläger försvann. Polishunden ber om ursäkt och publicerar på nytt Martinas
artikel, nu i sin helhet.

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.

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 figurant, 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
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Hundförarförbundets skyddsläger

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

”Hälsa morsan”

Så var det plötsligt lördag och lägret höll på att ta slut. Vi
tränade en omgång innan lunch och efter maten skiljdes vi åt.
När Martin och jag höll på att packa ihop oss och hundarna
i bilen, kom en motorcykel och på den Sven Nyberg. Han
småpratade lite för att sedan starta MC:n och säga -”hälsa
morsan”och försvinna längs vägen. Körde han inte på bakhjulet undrade jag. Martin hade inte sett något, så det är bara
Sven som kan svara på den frågan.
Det var ett fantastiskt bra läger. Glenn och Janne förmedlade mycket bra kunskap och figurantskap. Petra såg till att
allt fungerade väl med mat och logi. Alla var väldigt motiverade till hundträningen och det var härlig stämning under
hela helgen. Det var god kvalitet på hundarnas och förarnas
kunskap så även tiden då vi inte hade hundar på planen var
väldigt lärorik.

www.citygross.se

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.
Det var väldigt lätt och härlig stämning i grupperna. Vi satt
och diskuterade, utbytte tankar och erfarenheter kring träning,
samtidigt som vi satt och iakttog det ekipage som tränade.
Kvällarna gick åt till hundrastning och i vissa fall träning
av hundförare i gymmet eller i löparspåret. Diskussionerna på
hotell Vättern och i samlingsrummet på kvällarna landade uteslutande kring jobb och träning, som sig bör på ett träningslä-

ger. En sak som slog mig var att vid kl 23 hade oftast alla gått
och lagt sig.

LUND – STAFFANSTORP – MALMÖ – TRELLEBORG
�
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Årets Polishund 2011

MEDDELANDE • PRESSMEDDELANDE • PRESSMEDDELANDE • PRESSMEDDELANDE • P

Doris är Årets Polishund
Miridocs Dizza, kallad Doris, har utsetts till
årets polishund 2011. Tillsammans med sin
förare Hans Johansson arbetar Doris som patrullhund vid hundenheten i Stockholms län,
men hon är även specialiserad på narkotikaoch vapensök.
I sin motivering till utmärkelsen säger juryn att ”Doris har genom sin bredd visat prov på den betydelse en väl fungerande
polishund har i polisverksamheten”. Juryn nämner också samspelet mellan hund och förare liksom att patrullen visat stort
engagemang och effektivitet i en stor mängd uppdrag, både av
olika karaktär och i skiftande miljöer.
– Det är fantastiskt hedrande att uppmärksammas med en

sån här utmärkelse. Ändå roligare är det, att det som juryn
premierar är det vardagliga arbetet och vår uppgift att vara en
kugge som i samspel med andra delar inom Polisen kan bidra
till ett bra resultat, säger Doris förare Hans Johansson.
Doris kommer att få utmärkelsen vid en prisceremoni på
Stockholm Hundmässa i december. Juryn som utser årets
polishund består av representanter från Rikskriminalpolisen,
Polisens Hundförarförbund och Svenska Kennelklubben.
Text: Eva Linden
För mer information - kontakta Svenska Kennelklubben
Pressansvarig: Hans Rosenberg Tel: 08-795 30 18, 0705-83 83 32
E-post: hans.rosenberg@skk.se
Hemsida: www.skk.se

Läs ett annat reportage om Årets Polishund på sidan 10

God Jul & Gott Nytt År
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Gubbe på stubbe

Claes-Göran Wångdahl
Text: Catarina Håkansson • Foto: Lars Hedelin, bildredaktör Rikspolisstyrelsen
Illustration: Robban Carlsson

1970 kom han direkt från polisskolan i
Stockholm till en annan storstad, Göteborg.
1980 gick han grundkursen till hundförare i
Sollefteå. 1990 utbildade han sig till instruktör och senare också till besiktningsman.
2000 flyttade han tillbaka hem till de värmländska skogarna. 2010 fyllde han 65 och
kunde efter 40 år som polis varav 30 som
hundförare få gå i pension.
Ja årtal som slutar på nollor har onekligen
haft betydelse i den här mannens liv. Men
trender är till för att brytas. Claes-Göran
Wångdahl och hans nuvarande tjänstehund,

Atenagårdens Krut, kommer att fortsatta att
göra livet besvärligt för tjuvar och banditer i
Karlstad med omnejd ett par år till.
Vi har sagt det igen, men det tål att upprepas. Det är en förmån att få ta del av dessa
”gubbars” historier, ofta kryddade med en
stor portion humor. För många har jobbet
som hundförare inte bara varit ett yrke, det
har också blivit en livsstil.
Gemenskapen med kollegorna, det brinnande intresset för hundar och hunddressyr
och ett fortsatt sug efter att fånga busar. Det
är därför Claes-Göran kör på ”övertid”.

Det var egentligen en tillfällighet att jag hamnade på
polisskolan. Kompisar sökte
och då sökte jag också,
något skulle man ju bli. På
den tiden skulle man efter
utbildningen jobba i en
storstad och då kom jag till
Göteborg.
Intresset för hundar har
nog alltid funnits där, så
när möjligheten till att gå
grundkursen kom, så var jag
inte sen att hoppa på. Då
hade jag visserligen ingen
tjänst som hundförare och
hunden jag fick med mig,
Brix, var nyopererad i en armbåge. Han hamnade sedermera
nere i Malmö.
Min första tjänstehund var en schäferhane som hette Hedeforsens Raket. Jag fick honom när han var ett och ett halvt år
gammal. Raket, eller Rocket som jag kallade honom var en
väldigt effektiv tjänstehund och vi hade många lyckade hundjobb. Framför allt var han en mycket duktig spårhund. Men
han var också svår att hålla styr på.
Vid ett tillfälle skulle dåvarande chefen för hundenheten,
Curt Stark hjälpa till och putsa till honom lite eftersom han
var oren i söket, problemet var att jag glömde sätta på honom
korgen…

En annan incident med Rocket var när jag skickade in honom
i en trädgård där oinformerade kollegor från en pikétstyrka
nästan sköt honom. Som tur var dök Göran Lundström upp
och kunde rädda situationen, vilket jag är glad för.
Med Rocket ställde jag upp i några SM för polishundar med
en femteplacering i Halmstad som bästa resultat. Vi representerade också Sverige vid ett nordiska. Jag tävlade också civilt
i elitskyddet.
En annan tokrolig sak som hände under Rockys tid var när jag
skulle lägga ut ett spår till honom. Rätt som det var dök det
upp en ilsken älgko och jag tvingades ta betäckning i ett träd.
Därifrån kunde jag långt om länge undsättas av en förbipasserande man.
Om man ska lyfta fram några särskilt trevliga minnen från de
här 30 åren, så måste jag säga att tiden i Göteborg var fantastiskt rolig.
Jag, Leif Carlsson och Leif Gustafson turades om att bli bitna
av varandras hundar när vi tränade skydd. Både Ringo och
Ali bet som krokodiler och den tunna doldärmen gjorde inte
mycket nytta.
På den tiden hade vi varje år en form av landskamp mot Östfold i Norge. Vi tävlade efter det nordiska programmet i spår,
sök, skydd och lydnad. Vid söket, som till skillnad från i dag
handlade om att hitta busar, turades vi om att figga till varandra, Hundarna hade ingen munkorg och man visste att man
skulle bli biten, Frågan var bara hur hårt och var. Det gällde
att vända den sidan till som man var minst rädd om.
En annan trevlig återkommande övning var ”Trestads”, där
tre hundförare från Göteborg, tre från Stockholm och tre från
Polishunden 5 - 2011

7

Gubbe på stubbe

Malmö tävlade mot varandra.
Nästa tilltänkta tjänstehund var Kompletts Zorro, som jag
hämtade som valp. Tyvärr höll han inte hela vägen, så det blev
till att ta en ny färdigtestad hund, som visade sig vara en riktig
pärla.
HS Beaver hade verkligen alla de ingredienser man vill ha i
en bra tjänstehund. Han hade en stor kamplust och ett livligt
temperament. Han var en duktig spårhund, men som tävlingshund var han inte optimal. Han gick helt enkelt ur hand på
mig.
Under SM här i Karlstad, 1995, blev han publikens favorit när
han vid sändande mot stillastående sprang rakt in i en hästtransport där figuranterna ”höll till”. Han radade upp dem mot
väggen och gick i fin anskällning. Det blev skratt och applåder men inga betyg.
Vid ett annat tillfälle blev vi utkallade till en ”guldkupp” där
en rånare så när hade slagit ihjäl en guldsmed. Med oss dit
var kollegan Harry Nilsson. Vi hamnade på en bakgård och
plötsligt kom den pistolbeväpnade gärningsmannen ut genom
en dörr. Vi tog betäckning och jag var ju inte så sugen på att
skicka Beaver rakt mot pistolmynningen. Då dök plötsligt en
pikétstyrka upp. Rånaren slängde pistolen och vi rusade fram.
I den allmänna röran fattade Beaver ett eget beslut och bet –
Harry.
Det bästa jobbet med Beaver hade jag en kall vinterkväll
1997. Det var så att en man som jobbade på Landvetter kom
hem till familjen efter ett kvällspass. Väl hemma tittade han
till sina barn, och upptäckte till sin förfäran att den tvååriga
sonen var borta.
Vi kom snabbt till platsen och Beaver hittade den lilla killen
i en villaträdgård i närheten. Men tanke på hur många minusgrader det var, i kombination med att han förutom en blöja var
naken, tror jag faktiskt vi räddade hans liv.
Beaver var så bra så jag gärna ville ha en valp efter honom.

Hassemans kennel använde honom och jag plockade ut en
hanvalp, B:son, Tyvärr ärvde han inte alls sin pappas energi
och arbetslust.
Jag testade visserligen in honom och hade honom i tjänst ett
tag, men valde sedan att byta ut honom mot Opus.
Min nuvarande och vad som också kommer att bli min sista
tjänstehund fick jag ”syn på” under vårt SM 2008. Krut var
bara fem månader men gav ett riktigt trevligt intryck och jag
var nöjd med att få lova att köpa honom.

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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Till minne av Leif Bergkvist

Till minne av min vän och
kollega Leif Bergkvist
f. 4 augusti 1947 d. 12 augusti 2011
Tex: Leif Lönn • Foto: Catarina Håkansson
Första gången jag träffade Leif Bergkvist var i samband med
en reg.vecka i slutet av 1990 talet. Vi hamnade då i samma
träningsgrupp. Den första kommentaren från Leif till mig var,
att jag inte var riktigt normal eftersom jag tränade mycket
hund på min fritid och att jag aldrig kopplade av. Jag i min tur
tyckte att han var alltför ”lugn” och noggrann till sin natur.
Med detta kan sägas att vi kompletterade varandra mycket väl.
Humor och humör visade sig stämma som hand i handske.
Det visade sig också att vi hade nästan identisk bakgrund.
Båda hette vi Leif, fruarna hette Christina, vi hade varit aktiva
som fotbollsmålvakter och vi hade bl. a windsurfing som fritidsintresse samt att vi älskade arbetet med våra hundar.
När vi var tillsammans tror jag att omgivningen hade lika
roligt som vi själva. Det var aldrig långt till skratt då vi var
tillsammans.
I mitten av 2000 talet introducerade Leif mig och min hund
Brix i krimsöket. Vi hann med en del uppdrag tillsammans.
Jag minns särskilt en händelse efter det att vi varit i Östersund
tillsammans med övriga krimsöks ekipage i landet. På väg
hem fick vi i uppdrag att leta efter två personer som eventuellt
kunde ligga nedgrävda på Bjärehalvön.
Efter en hel dags bilresa tog Leif ut sin hund Arko och
gjorde ett sök. Som vanligt tyckte jag att det tog en ”himla”
tid. Munhuggandet och skratten efter oss ekade i skogsbrynet.
Glad över att vi äntligen skulle åka vidare hem, hoppade vi in
i bilen. Då upptäckte Leif en jordhög ute i en beteshage. Eftersom han aldrig lämnade något åt slumpen tog han ett spett
och Arko med sig och undersökte även denna plats väldigt
noggrant.
Under ett gemensamt träningspass kände Leif sig trött och
svag. Han uppsökte då sjukvården och fick den 14 jan 2005
besked om att han drabbats av Myelom. Som en av hans bästa
vänner följde jag hans svåra kamp mot sin sjukdom. Jag beundrar hans styrka att planera framtiden för de ca 10 år som
läkarna gav honom hopp om.
De sista åren reste han och Christina till alla världens hörn
och kom hem och berättade om alla äventyren. De köpte
också en större båt och tillbringade många fina stunder med
vänner i Hörviken i Blekinge. För tre år sedan fick hans dotter
Malin en liten pojke som blev hans ögonsten. I våra samtal
berättade han mycket och gärna om lille Milton.
Torsdagen den 11 augusti 2011 ringde Christina till mig

och berättade att slutet var nära för Leif. Min fru och jag åkte
till honom för att ta farväl. Fyra timmar efter att vi kört hem
somnade Leif in.
Jag är väldigt tacksam och glad över att jag fick lära känna
Leif och uppleva hans raka uppriktiga vänskap. I mitt minne
kommer vi att fortsätta munhuggas för evigt. Leif älskade havet och han fick sin önskan uppfylld att få vila där. En vacker
septemberdag strödde Christina och Malin hans aska i havet
utanför Hörviken.

Polishunden 5 - 2011
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Doris har fått
från pappa Erox
Text: Catarina Håkansson • Foto: Lars Hedelin, bildredaktör Rikspolisstyrelsen
Juryn har särskilt beaktat det
stora engagemang och effektivitet som patrullen visat
vid en stor mängd tjänsteuppdrag av skiftande karaktär och i varierande miljö.
Särskilt anmärkningsvärt är
initiativförmågan och samspelet mellan hund och förare som resulterat i flertalet
lyckade ingripanden. ”Doris”
har genom sin bredd visat
prov på den betydelse en väl
fungerande polishund har i
polisverksamheten.
Med den motiveringen utsåg juryn, med
representanter från Svenska Kennelklubben, Rikskriminalpolisen och Polisens hundförarförbund, årets polishund,
Miridocs Dizza. Tillsammans med sin
husse, hundföraren Hasse Johansson
vid polismyndigheten i Stockholms län,
har hon medverkat till att flera grova
brott kunnat klaras upp.
När Polishunden ringer för att gratulera till den fina utmärkelsen, vill vi
förstås också veta vilken eller vilka
egenskaper som gör Doris till en sådan
bra polishund.

Många lyckade uppdrag

-Framför allt är det hennes fina näsar10
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tjuvfångargenerna

Årets Polishund 2011

har fått tjuvfångargenerna
bete, menar Hasse, som innan han blev hundförare för tre och
ett halvt år sedan, bland annat hunnit arbeta som MC-polis.
Det stämmer att vi under året, och även under 2010, hade
flera lyckade tjänsteuppdrag där hennes fina spår- och sökförmåga gav lyckade resultat.
Hasse berättar bland annat om när Doris vid ett tillfälle
hittade ett skarpladdat vapen i en bil. För förutom att hon är
patrullhund, är hon både narkotika och vapensök på sin meritlista. Vid ett annat tillfälle markerade hon vid en brottsplatsundersökning ett par strumpbyxor som låg intill en bil. Dessa
kunde kopplas till ett grovt rån och vid den tekniska undersökningen säkrades DNA och gärningsmannen kunde gripas.
-En brottsutredning är som en slags kedja där många bitar
ska länkas samman i varandra, förklarar Hasse. Det känns
fantastiskt roligt att Doris och mina insatser varit betydelsefulla och viktiga i det arbetet.

Tjuvfångargener

Doris kom till Hasse när hon var ett par år gammal och
anlagen för yrket som polishund har hon i generna. Hennes
pappa, Jurrasic Erox, har nämligen även han bidragit till att
mycket ”Stockholmsbus” hamnat inom lås och bom.
Andra positiva egenskaper, förutom det goda näsarbetet är
enligt Hasse Doris sammanbets – och koncentrationsförmåga.
När hon jobbar är det inte mycket som stör henne.
Själva utmärkelsen, Årets polishund, delas ut i samband
med den stora hundmässan i Stockholm den tionde december,
Något äventyr med att åka till den stora huvudstaden blir det
ju inte, men väl ett stort ben till Doris och ett resestipendium
på 15 000 kronor till Hasse.
Polishunden lyfter på hatten och gratulerar till den fina utmärkelsen, samt önskar lycka till framöver.
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Narkotika SM 2011

En solskenshistoria för en biten hundförare
Narkotika SM 2011
Text: Karl Persson, Hundsektionen • Foto: Lars Nordgren

Torsdagen den 13 oktober var det då dags,
min första tävling med min tjänstehund
”Ihana” eller Hanna som jag kallar henne
skulle gå av stapeln. Mycket vatten hade flutit
under broarna innan jag väl bestämde mig
för att deltaga. Instruktörer och kollegor hade
pushat för arbetskapaciteten hos Hanna samt
det naturligt fina sökintresse som hon troligtvis föddes med. Det som återstod var begränsningarna hos mig. Skulle jag verkligen palla

för trycket och hålla ihop. Det visade sig med
facit i hand att allt skulle gå bra, väldigt bra
till och med!
Då jag var en av de första att anlända av de tävlande, gjorde
jag mig hemmastad med incheckning samt orientering av området. Det visade sig att Frostavallen skulle hålla hög standard
med stora och ljusa rum. Ryktet gjorde gällande att maten
skulle hålla hög klass vilket den också gjorde.

Första tävlingsdagen

Första dagen bestod av ett moment, platsliggningen! Detta
nervmoment skulle äga rum på en gräsplan i anslutning till
hotellanläggningen. Till mångas förvåning skulle den korta
marschen till planen leda oss genom något som kan beskrivas
som en mindre djungel med allsköns fåglar från hela världen.
Detta ledde till känsloutbrott hos vissa hundar, och så även
hos min. Emuer är livsfarliga fåglar för en liten malletjej. Vi
som grupp placerades flera kilometer från hundarna (kändes
det som).
Det som jag trodde skulle bli långa minutrar gick väldigt
fort. Stämningen i gruppen var lättsam och med mycket
skratt, vilket innebar att plötsligt var det dags att återgå. Med
långsamma, smått släpande steg vinklade jag upp bredvid
Hanna.
Jag som är ganska ny i polishundsverige hade från start
klamrat mig fast vid Peter Matthijs som var den enda tävlande
som jag kände. Detta var ett vinnande koncept för min del,
han stöttade och svarade på de frågor som dök upp under tävlingens gång.
Så var det äntligen dags för betygen. Både jag och Peter
fick 10:or varpå Peter utbrister på bred skånska, ”Gott Kalle!
Nu leder vi!” Där och då släppte den värsta nervositeten...
Torsdagskvällen fortsatte med trevlig middag och lite samkväm i det sällskapsrum som vi tävlande blivit tilldelade.
Första dagen var över.

Andra tävlingsdagen

Andra dagen vaknar vi upp till ett frostigt Frostavallen med
12
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En solskenshistoria för en biten hundförare
vid upptaget, vad som sedan hände i spåret vet jag inte. Men
jag uppfattade det 400 m långa spåret som det dubbla. Men
efter ett ärevarv i skogen så markerar Hanna narkotikan. Gött,
tänkte jag för mig själv nu är vi i hamn.
I samma ögonblick upplyser spårdomaren mig om att det nu
är 1min och 30 s kvar av tiden. Då gömman var funnen så visste jag att jag hade ungefär ca 100 m kvar till slutföremålet.
Hur i hela världen påtalar jag för Hanna att nu du gumman
får du lägga på ett kol men bli inte slarvig för det. Tiden visade sig räcka och slutet anträffat, puh!
Anledningen till att jag uppfattade de 400 m som det dubbla
fick jag ganska omgående.
Vi hade nästan gått det dubbla! Förklaringen till det står
skrivet i stjärnorna. Den enda som vet är Hanna…
forts. sid 16
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silvervita gräsmattor. Efter lottning stod jag som startande
nr 1 på dagens första tävlingsmoment, fältsök! Nervositeten
hade återvänt vilket tillintetgjorde matlusten.
En liten men effektiv hejarklack från Halland hade anlänt
för att stötta sin tävlande och dennes hund.
Rutan som jag blev tilldelad bestod av ett kalhygge med
några väl placerade stenrös. Momentet startade och jag försökte memorera vilka ytor som hunden varit på men upptäckte snabbt att jag och Hanna gärna fastnade vid stenhögarna.
När väl söket var över kände jag mig ganska nöjd trots allt.
En gömma funnen! Vad detta innebar visste jag inte då. Vi
fick inget facit efter varje moment. Vad det sedan betygsmässigt gav att Hanna grävt vid en gammal stubbe OCH rastat sig
i rutan hade jag heller ingen aning om.
Nästa moment var spår. Reglerna för detta hade jag pluggat
ordentligt. Jag hade även mentalt försökt att visualisera både
mitt och Hannas beteende inför momentet. Hanna kändes fin

Förare o hund

Plats

Lydnad

1 Camilla Stigaeus

21

36,5

49,0

2 Torbjörn Carlsson

0

22,0

64,5

3 Anneli Schultz

Fältsök Inomhussök

Fordonssök

Bagagesök

Spår/spårsök

Summa

Pokal

Plac

55

75,0

41,0

79

356,5

299,0

6

0

105,0

35,0

0

226,5

204,5

9

30

35,0

71,5

25

82,5

53,5

0

297,5

232,5

7

4 Mats Milling

0

36,5

75,5

55

49,5

54,5

0

271,0

234,5

8

5 Fredrik Bergström

0

42,0

75,5

46

70,0

79,5

85

398,0

356,0

4

6 Thomas Jörkander

27

13,0

86,5

69

75,0

83,5

86

440,0

400,0

2

7 Martin Haglund

24

40,0

45,5

76

70,0

45,0

84

384,5

320,5

5

8 Karl Persson

30

45,0

46,0

50

98,0

65,0

70

404,0

329,0

3

9 Peter Matthijs

30

19,5

70,5

101

105,0

64,0

86

476,0

426,5

1

Polishunden 5 - 2011

13

Narkotika SM 2011

14

P o l i s h u n d e n 5 - 2011

Narkotika SM 2011

Polishunden 5 - 2011

15

Narkotika SM 2011

Efter detta var förmiddagens övningar slut. Hela tävlingsarrangemanget kändes så här långt väldigt proffsigt. Utlovade
tider stämde, mängder med fika fanns att tillgå och fina miljöer.
Efter lunchen så var det dags för inomhussök. Detta med
lottning blev en fars i sig. Från start hade jag och Peter blivit
lottade som etta och två och detta verkade hålla i sig. Lokalen
som vi skulle genomsöka bestod av ett större garage/förrådsbyggnad med tre sammanhängande rum. Dessa var fyllda
med diverse maskiner, bänkar och annat som hundarna skulle
övervinna. Gemensamt fick de tävlande besiktiga lokalerna,
givetvis utan att vidröra eller förändra några förutsättningar.
Så var momentet igång.
Det visade sig efter ett tag vara ganska svårt att komma
ihåg var Hanna hade varit. Resultatet blev att jag anmälde 4
gömmor varav två var fel. Efter inomhussöket låg Hanna och
jag på sjätte plats, något jag kände att jag ville förbättra.
Lördagens moment skulle bestå av fordonssök, lydnad och
bagagesök. Det sistnämnda hade jag inte övat på vilket också
skulle visa sig. Lottning genomfördes och som vanligt fick
jag start nr 1 på fordonssöket.
Tre personbilar hade bärgats till platsen och stod uppställda
på botten av något som kan liknas vid en mindre amfiteater. I
detta moment fanns även inslag av emuer som visade sig bo
granne med tävlingsplatsen. Dock hade Hanna släppt fågelskrällena vid det här laget och kunde fokusera på bilarna. Söket kändes riktigt bra! Hanna var fokuserad och följsam vilket
innebar att vi plockade den ena gömman efter den andra. Jag
misstänkte ganska snart att en av bilarna var tom vilket den

också visade sig vara. Trots att vi hade gott om tid kvar så
lämnade jag söket med tre gömmor och kände mig nöjd.
Efter att letat narkotika i flera moment så var det nu dags att
ställa om huvudet på Hanna.
Det som närmade sig var nämligen lydnaden. Lite av nervositeten släppte då jag såg att alla hundar inte gick som robotar
utan hade sina små avvikelser både här och där. Hanna skötte
sig nästan exemplariskt genom lydnaden. Dock lite okoncentrerad i det fria följet men även solen har sina fläckar.
Tävlingens sista moment började närma sig.
Väskorna var inte identiska men i mina ögon väldigt lika.
En bra plan hade varit att numrera väskorna för att på detta
sätt komma ihåg vilka som var markerade av Hanna. Detta
gjorde givetvis inte jag utan sökte planlöst rad efter rad.
Då jag var klar med första varvet så var två väskor markerade. Men vilka var det?
Jag stod länge och funderade på vilka de kunde vara men
beslöt mig för att avbryta och få med de gömmor som var i
hamn.
Denna sista kvällen skulle det bjudas på trerätters middag
samt prisutdelning. Innan middagen blev det samling i bastun
där det dracks en och annan öl samt skrattades gott åt alla
misstag som gjorts, eller kommentarer som utdelats av både
tävlande, funktionärer och domare.
Så var det äntligen dags för prisutdelning, alla satt förväntansfulla och riktade blickarna mot tävlingsledningen. På
tredje plats, Karl Persson från Halland. Jag förstod inte riktigt
vad som hade hänt men jag fick äran att ställa mig vid ett
dignande prisbord. På andra plats kom Thomas Jörkander från
Västra Götaland och på första plats Peter Matthijs från Skåne.
Middagen som följde blev en trevlig tillställning med riktigt
god mat och dricka.
Jag vill avsluta denna lilla berättelse genom att tacka Skånes tjänstehundklubb som på ett fantastiskt sätt anordnade
denna tävling. Tack även till domare och övriga funktionärer
för visad förståelse över en nybörjare samt dennes frågor.
Alla medverkande har visat god kamratskap och gjort att
jag känt mig välkommen.
Slutligen så vill jag säga att detta är något av det roligaste
jag har gjort. Att mina nerver höll, det är en gåta men jag
kommer definitivt att tävla igen. Så se upp därute för jag lär
mig av mina misstag.

Ett stort tack till alla sponsorer
som gjorde tävlingen möjlig!

HÖÖR
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Skyddstävling

Polishundar på brukstävling
tog välförtjänta skyddscert.
Text och foto: Catarina Håkansson

Det är söndag morgon. Klockan är några
minuter före åtta, dagsljuset har börjat bryta
fram och morgondimman stiger över det
skånska höstlandskapet. Det råder spänning
och förväntan i luften när tävlingsledaren
Magnus Johansson från Kristianstad Bruks-

hundklubb, plockar fram de numrerade godispåsarna för att hålla i lottningen.
Åtta skyddshundsekipage i elitklass, finns
på plats. Två av dem, Ronny Holmberg med
Lei-Anns Besk och Glenn Andersson med
Mallekrafts D`Tim är med i startfältet. Båda
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har guldmedaljer från såväl svenska- som
nordiska mästerskapen för polishundar. Båda
lägger en mycket stor del av sin fritid på att
träna hund. Båda är här för att försöka knipa ett åtråvärt certifikat.
För den oinvigde men intresserade läsaren, kan Polishunden
berätta att poänggränsen för att ta cert i skyddshundgruppen
går vid 680 magiska poäng. Med tre blå-gula certifikat i hamn
får hunden titeln svensk skyddschampion. De som dessutom
har minst en tvåa vid en officiell utställning, kan dessutom titulera sig Svensk Brukschampion. Man kan också tävla i spår,
sök och rapport, men just skyddet måste räknas som formel ett.

Gemensam nämnare

Ronny och Glenn har framför allt en, gemensam nämnare,
förutom att de kör malle och är instruktörer. De var redan fast
förankrade i SBK:s verksamhet när de sökte sig till grundkursen för hundförare.
– Det stämmer, intygar Glenn. Jag anmälde mig till en valpkurs hos Malmö Brukshundklubb när jag skaffade min första
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egna hund år 1981, i samband med att jag gick ut polisskolan.
Det var en flatcoated retriever. Han följdes först av en riesentik och sedan en risenhane som jag tog två cert med i söket.
Han var också min första tjänstehund. När jag blev hundförare, 1993, hade jag alltså varit aktiv i SBK i mer än tio år.
Med sin malletik, Blacknecks Garbo, stod Glenn överst på
många prispallar. Tillsammans vann de SM för polishundar
två gånger och var tvåa en gång. De har också två individuella guldmedaljer från NM för polishundar. Lägg där till 13
cert och två bronspengar från civila SM i skyddshundsgruppen. Som mamma till Tim, och en rad andra framgångsrika
tävlingshundar, kan man också konstatera att hennes, goda
egenskaper går i arv.
Även Ronny sökte till hundförare tack vare sitt genuina
intresse för hundar. När han gick grundkursen 1998, hade han
redan kört upp två hundar till brukschampion i spår.
Med sin förra polishund, Jebas Erax, tog han tre medaljer,
två guld och ett silver vid SM för polishundar. Han deltog
också på ett civilt SM i spårhundsgruppen.

Dubbeltior

Men nu tillbaka till skyddstävlingen och dagens första moment, platsliggning i fem minuter med skott. Vanligtvis brukar

Skyddstävling

detta ske på apellplanen, men den här gången får hundarna
rada upp sig i skogen. Detta ställer inte till några problem för
Besk och Tim, som inkasserar sina första dubbeltior.
Nästa punkt på programmet är avsök. Rutan är teknisk och
ganska krävande då den bitvis går över kuperade sanddynor.
Båda våra polishundar är duktiga sökhundar och gör en riktigt
god insats som genererar höga poäng.
Härefter är det spårarbete som gäller. Även nu visar både
Besk och Tim sin kapacitet. Fullt på upptaget och alla apporter ger full pott. Även under den efterföljande lydnaden trillar
det in fina poäng.
Sedan väntar uppletande av föremål, eller saksök, som en
del väljer att kalla det. En stor skillnad mellan årets SM för
polishundar och en civil tävling gäller just detta moment. Hos
SBK måste hundarna apportera in alla föremål.

Mer tid och energi

– Det är klart att det ställer till det lite, menar Glenn. Jag hade
hoppats på att SBK vid sin regelrevidering förra året skulle
kunna tänka sig att även acceptera påvisande markering, men
så blev det nu inte. Å andra sidan går det att separerar ett uppletande med den polisiära brottsplatsundersökningen, det tar
bara lite mer tid och energi.

Dagens uppletande visar sig bli riktigt svårt. Det höga gräset i kombination med svag vind, gör att hundarna har svårt
att lokaliserade de fyra utlagda föremålen. Några hundar hittar bara ett, och får inga betyg. Besk och Tim gör ett riktigt
bra sökarbete, tar två vardera och får 5,5 respektive 6 i betyg.
Ingen hund i elitklass hittar fler än två föremål.
Så till tävlingens höjdpunkt, skyddet. Så här långt har Skånes och Blekinges hundförare visat upp bra sök- och spårarbete och fin lydnad. Det betyder att de är med i matchen och
om de kan slutföra utan för mycket missar, så är det helt klart
chans till cert.
Och visst kan de. Båda visar upp ett väl genomarbetat, stabilt och rejält skyddsarbete med sina mallehanar. När sekretariatet har räknat klart kan man konstatera att Ronny och Besk
vinner dagens elitskydd med imponerande 723,75 poäng,
följda av Glenn och Tim på 682 poäng.
Det är söndag kväll. Klockan är strax efter fem, dagsljuset
håller på att försvinna och kvällsdimman sänker sig över det
skånska höstlandskapet. Två svenska polishundar har tagit
cert i skyddet. Hur ofta händer det?
Polishunden gratulerar till fina prestationer och räknar med
att få se Glenn och Tim och Ronny och Besk på Axvalla i
augusti.
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Instruktörskurs
– del två
Text: Fredrik Lindqvist • Foto: Ulf Dahlberg

Hur ska man lyckas sammanfatta de sista sex veckorna av
kursen? Mycket finns det att berätta, visa och viska om! Frågan man får ställa sig är vad som lämpar sig i tryck.
Vi inledde andra perioden med en blandad vecka med inriktning på mentalitet och anskaffning av tjänstehundar. Det var
översten själv som höll i taktpinnen under denna vecka. Men
även Pelle Karlsson kom in och höll i en del när vi kom in på
specialsök, provledarrollen vid narkotikasök. Vi fick även vara
med och jaga ”nerskjutna” piloter, det kan man väl snabbt sam-

manfatta med att Åsa visade oss andra hur det skulle gå till.
Vidare kom vi till en vecka med inriktning på spår som
Ann Berg från Skåne tillsammans med Lasse Eriksson höll i.
En mycket givande vecka med väldigt bra diskussioner och
övningar.
Brottsplatsundersökning stod på schemat för den femte
veckan på kursen. Som vår vägledare genom detta hade vi
Niklas Gripenblad och Ann Berg. Även det var en mycket
givande vecka. Många tankar funderingar och metoder för att

Kursdeltagare från vänster: Mattias Södergren, Björn Thorsell, Åsa Söderkvist, Peter Larsson, Fredrik Lindqvist, Ulf Dahlberg, Tobias Lundberg,
Björn Öhman, Peter Mårtensson, Manne Johansson, Kenneth Johansson.
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komma rätt med påvisande markeringar.
Nya uppgifter om Thorsell, a.k.a
”Plume” framkom även under dessa
veckor. Nu visade det sig att han förutom NHL karriären även varit trummis
i ett internationellt kritikerrosat rockband. Dock valde ”Plume” att nästan
självmant kliva av detta strax innan
världsturnén för att kunna satsa fullt på
karriären inom polisen.
Vi hade en veckas skyddsdressyr med
Robert Lindström, Västra Götaland.
Jag har ju sett Robban ”in action” förut
och visste att han var riktigt duktig. En
hel del fokus hamnade på skyddsarbete
i munkorg. Fick en känsla att man har
lite funderingar kring just denna del i
skyddsarbetet ute i landet.
Peter Mårtensson, Malmö lyckades
även med bedriften att med hjälp av
tjänstebilen forcera in extraljusen på
Björn Öhmans, Helsingborg, tjänstebil
något så grovt att man fick plocka ut
dom ur motorrummet. Lite rivalitet
mellan lillebror och storebror i Skåne,
måhända?
Räddningssöksveckan med Ulrika
Lichtenberg och Ronny Holmberg från
Blekinge, var också mycket lyckad.
Veckan avslutades med att vi delade
gruppen i två delar där vi fick lägga
upp en större övning för varandra. Vi
gick helhjärtat in för uppgiften och la
större delen av kvällen innan att planera
”operation fullmåne”. Resultatet blev en
utsättning där vi hyrde in Ljungan som
fick dra förutsättningarna för övningen.
Tyvärr lyckades Ronny och Ulrika få
med sig bildbevis från utsättningen så
jag vågar inte kommentera den veckan
mer.
Sista veckan blev också en lite
blandad vecka med juridik, L-test,
kursutvärderingar. Det har ju gått en
grundkurs för hundförare parallellt med
vår utbildning och vi hade fått i uppdrag
att planera och utföra deras slutövning. Tyckte mig se en hel del leenden
på deltagarna efter övningarna. En del
lämnade övningen efter att de fått sig
en tankeställare och utan sina tjänstefordon. Men det är ju bättre att saker
händer på övning.
På torsdagsmorgonen efter avslutningsmiddagen, som för övrigt var en
riktigt lyckad tillställning, hade tydligen
grundkurseleverna bestämt sig för att
spexa till det genom att måla sina hundar i olika färger. Dom såg rätt gulliga
ut i sina rosa och blå mönster…
22
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Slyngeln

Tjena!
Här händer det grejor må ni tro! Ja har ju hängt med Matte
på vår dressyrplats ett tag o där har jag fått en ganska bra bild
av allt man måste kunna som riktig Polishund. Jag har träffat
en hel del blivande fyrbenta kollegor och nästan alla har varit
riktigt hyggliga. Visst finns de en o annan som gärna ger mig
ett gläfs för att typ visa att jag som ung inte ska sticka upp –
ja fattar budskapet…..
Sen en tid tillbaka har jag åkt med Matte i turlaget. Då får
jag åka bredvid en riktig Polishund o jag försöker lära mig så
mycket de bara går! De första jag lärde mig va att ligga platt
som en pannkaka bak i buren när de blinkar blått o vi susar
fram än hit o än dit! De blev så mycket behagligare att åka då!
Tänk på de ni som sitter framför ratten att för oss längst bak e
de som en gratistur på Gröna Lund! Man åker ärligt talat som
en pingisboll bak i buren OM man inte lyckas ligga platt som
en pannkaka!
Igår fyllde jag den ”magiska åldern” = 18 månader! Ni vet
vad det innebär? Japp, mitt L-test närmar sig med stormsteg!
Jag kunde ju ha gjort det redan igår men Matte påstår att jag
är inne i någon märklig ålder nu när jag går från äkta Slyngel
till mera vuxen hane. Hon kallar det för spökåldern o tycker
att någon vecka till (eller 2) bara
gör mig gott. Inte för att ja fattar
va hon menar men som vanligt
e de bäst att låta Matte få som
hon vill! Kanske inte konstigt
att ja ser lite spöken ibland för
dom finns ju på riktigt! Jooo ja
lovar! Ja va i Värmland för ett
tag sen o gjorde nåt som kalllas MH o mitt ute i skogen dök det upp två vita spöken! Låter
helt otroligt men de va sant! Ja gjorde mitt bästa med att
skrämma bort dom men dom bara kom närmare o närmare så
till slut tänkte ja sjappa MEN då såg jag att min älskade Matte
stod kvar! Inte överger man sin Matte - vi e ju ett team (o hon
slantar för min hundmat). Ja tvärvände o tog fram de sista av
hela min arsenal av resurser o då minsann fattade spökena att
dom skulle stanna!! Puh vilken pärs! Matte o alla som kollade
sa att min MH va bra så ja va stolt!

istället. SEN längre fram vankas skydd!! Räddningssöket är
ju nåt som ja älskar! Kuta som en tok i skogen, skälla på en
tvåbening o få en belöning! Sen de där med kläder…..ganska
ok men inte lika skoj. Leta prylar e lattjo….från början satt ja
o glodde men nu har ja kommit
på att stå o glo o ibland skälla e
skojsigare för de påminner om
att skälla på gubbar o kläder
i skogen. Sök inne e lika skoj
men svårare. Spår gör vi nu bara
på asfalt o märkligt nog så känner jag att jag är mer koncentrerad på asfalt än i skogen…..kanske för att de e svårare? Det går faktiskt riktigt bra om man
får skryta, vi skyndar långsamt i alla grenar men en snubbe
med riktig polishund på jobbet sa att jag spårar som en schäfer! Vet inte om det betydde att jag va kass så ja lyssnar inte
på det utan jag o Matte tränar vidare.

Slyngeln

Min träning har legat mycket mot de där med påvisande
markering och räddningssök och spår och lydnad och inomhussök. Ni fattar? Ganska mycket man måste lära sig faktiskt!
Skyddet ligger vi lågt med. Jag har redan visat att den grenen
ligger mig varmt om hjärtat, att jag kan angripa med korg o
bita o släppa på kommando. Därför har tråkMatte bestämt
att vi ska lägga lyse på ordning o reda o dom andra grenarna
24
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I nästa nummer hoppas jag att jag kan berätta om att jag
klarat L-testet…..guuuu så tråkigt om ja inte duger för det här
jobbet verkar ju så himla skoj o ja o Matte trivs med varandra
så bra! Efter L-test blir det ju ett prov också men vi skyndar
långsamt och tar en sak i taget så det inte blir något halvdant för Matte påstår att man förlorar på det i längden. Hon
snackar så mycket men vem vet – hon kanske har rätt för en
gångs skull?
Varje dag är en dag närmare midsommar!
/ SLYNGELN

Danne och Dux

Danne och Mi-Jos Dux
Det blir inte alltid som man tänkt sig!
Text: Danne Pellas • Foto: Pernilla Lagnevik

Tiden passerar i ett hiskligt
tempo. Den gick så fort att
jag missade sista dagen för
inlämnandet av den här
texten till Polishunden nr.
4, därav ett missat nummer.
Träningen med Dux har
förflutit mycket bra. Dux är
en mycket trevlig hund att
träna. Han vill mycket och
gärna. Det som jag nu ska
beskriva är hans L-test.
I början av september var det dags för
ett L-test som skulle genomföras ute på
utbildnings-platsen ute i Rosersberg.
Det var inte utan en viss nervositet som
jag åkte dit. Visst har jag haft honom
sedan valp och borde ju veta vad det är
jag har i kopplet men som alla som har
haft en valp vet, så ser man inte allt om
man inte utsätter hunden för de situationerna. För att göra det hela lite mer
intressant hade Dux uppfödare Micke
och Pernilla följt med för att göra ett utbildningstest på Dux syster Drifta. Dux
har även två syskon i Norge som gjort
riktigt bra L-tester och tjänstgör som
tjänstehundar.
På plats möttes vi av Göte Karlström
och Fredrik Andreasson som var de som
skulle vara testledare. Det var Dux som
skulle upp på testbanan först.
Den sociala delen med att hälsa på
gruppen gick bra även om Dux är mindre intresserad av att ta kontakt med
okända. Fredrik tog sedan över för att
titta på hanteringsdelen. Dux har lite
svårt att förstå varför någon okänd ska
Polishunden 5 - 2011
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behöva ta på honom och titta i munnen mm. Dux visar att han
inte tolererar vad som helst.
Testet gick vidare in på kampdelen där Dux visar upp
mycket fina drifter. De bedömer hans sociala kamplust som
mycket stor och det skulle Dux ha fått i bedömning kring
kamplusten om det inte vore för en sökövning där han en kort
sekvens tappar tråden. Detta gjorde att Dux kamp bedömdes
som stor. Testet genomfördes både ute och inomhus på skiftande underlag. En del av testet genomfördes på ett mycket
halt underlag och ett annat underlag var en bit över mark och
vingligt. Det här var miljöer som Dux inte träffat på tidigare.
Testet fortsatte med bedömning av temperament där Dux bedöms som livlig.
Under hela testet visar Dux inte upp någon rädsla för någonting. Dux löser allt självständigt och snabbt. Dådkraften
bedöms som stor. Skärpan bedöms som obetydlig då Dux inte
visar någon under testet. Enligt testledarna beror detta inte
på att Dux inte har någon skärpa utan på att han inte behövde
visa den då Dux inte blev imponerad av någonting.
Försvarslusten bedömdes som stor. Göte gjorde bland annat
ett gammalt skärpetest på honom och där visade Dux mycket
tydligt att han inte backade över huvud taget. Dux bedöms vidare vara måttligt hård samt att han är nervfast och skottfast.

Valpar till Salu
Efter Hajen O`Snuske
& Vasco du Val des Hurles Vent
För leverans i slutet av januari
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Den samlade bedömningen av Dux var att det var en mycket driftstark hund med en del integritet. Dux visar även upp en
del bytesförsvar i vissa situationer. De båda skulle inte vilja
ge honom till någon utan tidigare hundvana.
Dux syster Drifta som genomgick utbildningstest gjorde det
fantastiskt bra. Hon visade upp lite mer skärpa och lite mer
kamp men i övrigt var de väldigt lika.
Det var en mycket nöjd hundägare som bjöd på sedvanligt
fika efter testet.
Dux kommer tyvärr inte att bli polishund. Anledningen till
det är att jag har slutat som hundförare och gått vidare till en
annan tjänst. Dux kommer nu att bli en sporthund. Dux är lite
speciell och bara för att jag byter tjänst så försvinner inte hundintresset. Dux framtid kommer nu att vara ute på den civila
tävlingsbanan.
Jag vill passa på att tacka alla underbara hundförare för de
här nästan 15 åren. Ingen nämnd och ingen glömd
Danne & Mi-Jos Dux
P.s. Jag kan tipsa om en intressant valpkull hos Dux uppfödare. Med tanke på utfallet i Dux kull torde även detta kunna
bli bra.

Valpar planeras även till sommaren 2012
För mer information besök vår hemsida

www.mi-jos.se
Mikael 0708-92 63 04 & Pernilla 0709-60 10 63

Danne och Dux

Tack och lycka till
till Danne och Dux!
Polishunden tackar Danne för
att vi fått möjlighet att följa Dux
under den här tiden. Den spralliga unghunden vi skrev om
för första gången för ett och ett
halvt år sedan, utvecklades på
ett mycket positivt sätt.
Att han nu inte blir polishund
trots allt, beror ju på andra
omständigheter än hans duglighet. Vi önskar all lycka till i
framtiden och hoppas och tror
på en lyckad karriär i ”SBKvärlden”.
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