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Jag vill i övrigt börja med att tacka för den uppslutning som 
rådde på vårt extra förbundsråd. Skönt att veta att det fort-
farande finns medlemmar som är beredda att engagera sig. 
Anledningen till förbundsrådet var främst frågan om den 
framtida organisationen för förbundet. Förslag till organi-
sationsskiss har tidigare publicerats i tidningen. Den antogs 
och presenteras även i denna tidning. Som en följd av detta 
måste våra stadgar skrivas om. Detta avhandlades och de 
nya stadgarna presenteras även dom i denna tidning. Mot 
bakgrund av att Stockholm med kort varsel var tvungna att 
ställa in draghunds-SM i år presenterades ett förslag på er-
sättningstävling för förbundsrådet. Förslaget antogs (behöver 
dock genomarbetas innan det presenteras) men samtidigt 
konstaterade Peter Gradin att det finns snö i Sverige. Som en 
följd av detta fick vi frivilliga arrangörer fyra år framåt vilket vi 
är tacksamma för (se dock nedan).

Vi börjar få avslag för våra SM från ett flertal regioner och 
det senaste är narkotika-SM 2015. Våra vänner i Uppsala ville 
ta på sig att arrangera detta men fick nej. V. Götaland visade 
därefter intresse men fick också nej. Vi är inte på våra tävling-
ar enbart för nöjes skull utan vi utvecklar våra hundar och vår 
kompetens samtidigt som vi faktiskt utnyttjar tävlingsresulta-
ten som ett led i den årliga tjänstbarhetskontrollen. Den om-
fattande publicitet och PR som mästerskapen innebär bidrar 
också till att skapa en positiv bild av polisverksamheten i sin 
helhet. Förbundet kommer därför att, med viss hjälp, uppvak-
ta Klas Friberg (nationellt processansvarig för polishundverk-
samheten) för att om möjligt få en nationell tolkning av om vi 
ska ha några SM i framtiden och då i vilka former.

Ha en fin vår!

Lars Lindgren
Ordförande
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Organisation för
Polisens Hundförarförbundet
fastställd april 2015

FÖRBUNDSSTYRELSEN

REGION- 
ANSVARIG

NORD REGION- 
ANSVARIG

BERGSLAGEN REGION- 
ANSVARIG

MITT REGION- 
ANSVARIG

STOCKHOLM

REGION- 
ANSVARIG

ÖST

REGION- 
ANSVARIG

VÄST

REGION- 
ANSVARIG

SYD

Tjänste-
hund-‐
klubbar:
Norrbotten
Jämtland
Västerbotten
Västernorrland

Tjänste-
hund-‐
klubbar:
Dalarna
Värmland
Örebro

Tjänste-
hund-‐
klubbar:
Uppsala
Gävleborg
Västmanland

Tjänste-
hund-‐
klubbar:
Stockholm
Gotland Tjänste-

hund-‐
klubbar:
Södermanland
Östergötland
Jönköping

Tjänste-
hund-‐
klubbar:
Västra Götaland
Halland Tjänste-

hund-‐
klubbar:
Skåne
Blekinge
Kronoberg
Kalmar

Tjänstehundklubbarna har fortsatt egen styrelse samt
ekonomi. Som regionsansvarig utses någon av

tjänstehundklubbarnas ordförande.

PHFs nya organisation  |  Polishunden 2-2015

2



Förbundsrådet jobbade intensivt under två 
dagar och Peter Matthijs passade på att delge 

alla sina kunskaper i bowling…

… något som roade övriga i rådet.
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§ 1.
Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen 
samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor 
rörande polishundtjänsten.

Förbundet är partipolitiskt obundet.

§ 2.
Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill under-
liggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt 
medlem i förbundet.

§ 3.
Rätt till medlemskap tillkommer polisman som är aktiv tjäns-
tehundförare samt polisman som tjänstgör som befäl eller in-
struktör för förare och hundar.

Passivt medlemskap kan beviljas den som varit men inte längre 
är i aktiv hundförartjänst.

Den som på särskilt förtjänstfullt sätt främjat polishundvä-
sendet kan efter förslag från styrelsen av förbundet utses till 
hedersmedlem.

§ 4.
Ett förbundsråd består av regionsansvariga (7 st.) som utses 
av länsföreningarna. Föreningarna utser varje år en ledamot 
regionsansvarig att ingå i förbundsrådet nästkommande år. Vid 
förhinder kan ersättare utses.

Valet meddelas förbundets styrelse före utgången av det år va-
let ägt rum.

Förbundsrådsledamot kan till sammanträde medföra fullmakt 
för annan inom angränsande region. 

§ 5.
Förbundsrådet utser inom sig en valberedning bestående av tre 
personer, varav en utses till sammankallande. Valberedningen 
skall minst en månad före årsmöte till förbundsrådet och för-
bundets styrelse föreslå styrelseledamöter till varje enskild post 
i styrelsen där om- eller nyval är aktuellt. Valberedning väljs 
för två år.

§ 6.
Förbundets styrelse skall bestå av:
1. Ordförande som även är ordförande i förbundsrådet/årsmö-

tet samt är ansvarig utgivare för förbundets tidskrift. När 
ny ordförande, och därmed ny ansvarig utgivare, väljs skall 
detta meddelas till Pant och Registreringsverket. Ordföran-
de väljs varje år.

2. Vice väljs för två år varje udda årtal.
3. Kassör väljs för två år varje jämt årtal.
4. Sekreterare väljs för två år varje udda årtal.
5. Styrelseledamot väljs för två år varje jämt årtal.
6. Två suppleanter, varav en väljs varje udda årtal och en varje 

jämt årtal.

§ 7.
Styrelsen kan rekryteras utanför förbundsrådet.  Styrelsen är 
ansvarig inför förbundsrådet. Skulle förbundsrådsledamot även 
väljas till styrelseledamot kan länsföreningarna besluta att utse 
en annan förbundsrådsledamot.

Styrelsen skall hålla sammanträde minst tre gånger per år. Som 
sammanträdesordförande kan endast ordinarie ordförande eller 
vice ordförande tjänstgöra.

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter, varav en är 
ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Ledamöter till 
eventuella arbetsutskott skall rekryteras inom förbundsrådet.

§ 8.
Förbundets firma tecknas av ordförande och kassören var för 
sig. För förbundets förbindelser svarar endast dess tillgångar. 
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förbundets 
förvaltning.

§ 9.
Ett räkenskapsår räknas från 1 juli till 30 juni påföljande år.

STADGAR
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND
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Särskilda regler
om medlemskap

§ 10.
Medlem kan efter skriftlig begäran beviljas utträde.
Grund för uteslutning föreligger då medlem:
a. Ej erlagt medlemsavgift inom föreskriven tid och efter på-

minnelse.
b. Gjort sig skyldig till brott mot stadgar och/eller beslut fattat 

av länsförening/förbund.
c. På annat sätt betett sig ovärdig förtroendet att vara medlem.

Beslut om förlust av medlemskap kan, med angivande av an-
ledning, fattas av såväl länsförening/region som förbundsråd 
och avser båda i enighet med § 2. Medlem skall skriftligen del-
ges beslutet och skälet därför.

Medlemsavgift

§ 11.
Beslut om medlemsavgift till förbundet fattas av förbundsrådet 
vid årsmöte.

Beslut om medlemsavgift till länsförening fattas av länsfören-
ingen.

Det åvilar kassör i länsförening att årligen före den 1 december 
inbetala medlemsavgifter, baserade på medlemsantalet, till 
förbundet.

Passiv medlem erlägger halv avgift.

Hedersledamot är befriad från medlemsavgift.

Årsmöte
Informationsmöte

§ 12.
Årsmöte hålls i samband med SM i spår och skydd. Om inga 
SM-tävlingar hålls, hålls årsmöte på tid och plats under septem-
ber månad som förbundsstyrelsen bestämmer. Vid årsmötet har 
endast förbundsrådsledamöter och styrelsen yttrande- förslags- 
och rösträtt. Om minst en tredjedel av förbundsrådets ledamöter 
skriftligen hos styrelsens ordförande begär extra årsmöte skall 
extra årsmöte hållas. Finner förbundsstyrelsen det påkallat kan 
de kalla till extra årsmöte/förbundsråd om ekonomin tillåter.

Informationsmöte hålles i samband med SM i drag (eller i fö-
rekommande fall ersättningstävling) och SM i narkotika. När-
varo vid informationsmöte avgörs av länsförening/region. Vid 
informationsmöte fattas inga beslut.

Förbundets medlemmar äger närvara vid såväl års- som infor-
mationsmöte.

Förbundsrådsledamöters utgifter i samband med årsmöte be-
strids av ledamotens länsföreningar.

Styrelsemedlems utgifter bestrids av förbundet. I båda fallen 
skall resa ske med lämpligt färdmedel. Annan ersättning kan 
utges efter särskild överenskommelse.

Dagordning vid årsmöte:
 1. Val av årsmötesordförande, sittande ordförande enligt § 6.
 2. Val av årsmötessekreterare.
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysning (1 månad före års-

mötesdag).
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Årsberättelsen.
 7. Revisionsberättelsen.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 9. Fastställande av budget.
10. Fastställande av medlemsavgift.
11. Val av i förekommande fall:
 a. Ordförande
 b. Vice ordförande
 c. Sekreterare
 d. Kassör
 e. Ledamot
 f. Två styrelsesuppleanter
 g. Val av två representanter och två suppleanter till
  NPHU.
 h. Två revisorer för ett år
 i. Två revisorssuppleanter för ett år
 j. Arbetsutskott (NPHU ej obligatoriskt).
12. Behandling av inlämnade motioner.

§ 13.
Motioner till årsmötet kan inlämnas av enskild medlem eller av 
länsförening/region. Motion skall åtföljas av yttrande från läns-
föreningen eller regionsansvarig som anmäler den till förbun-
dets sekreterare senast den 31 maj det år den skall behandlas 
på årsmöte. Motionen redovisas vid årsmötet av länsförening-
ens utsedde förbundsrådsledamot, eller i förekommande fall av 
motionären, när länsförening anser att det finns speciella skäl 
därtill (detta skall i sådant fall anmälas samtidigt som motio-
nen). Förbundssekreterare skall tillställa förbundsstyrelsen och 
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regionsansvariga kopior av anmäld motion samt om möjligt 
publicera detta i tidskriften och på hemsidan.

Facktidskrift

§ 14.
Förbundet skall utge en facktidskrift. Tidskriften skall utan 
kostnad distribueras till förbundets medlemmar samt annan 
som förbundsrådet bestämmer. Utgivandet bör om möjligt vara 
förenat med viss intäkt. Första numret varje år skall innehålla 
förbundets stadgar. Namn på medlemmar skall tillställas för-
bundskassören i samband med länsförenings inbetalning av 
medlemsavgifter.

Styrelsen kan utse särskild arbetsgrupp för utgivande av tid-
skriften. Om så sker befrias styrelsemedlemmar från redak-
tionsuppdrag. Ansvarig utgivare se § 6.

SM

§ 15.
Medlem, regin, länsförening eller polisdistrikt som önskar 
anordna SM för polishundar i spår, skydd, narkotika eller drag 
ska meddela förbundets styrelse.

Stadgar

§ 16.
För stadgeändring erfordras skriftligt förslag som senast 1 
januari skall vara förbundets styrelse tillhanda. Förslaget skall 
senast 1 februari tillställas förbundsrådets och styrelsens leda-
möter och behandlas vid kommande årsmöte.

Förbundets styrelse kan föreslå stadgeändringar till extra för-

bundsråd vilket skall genomföras om ordinarie årsmöte god-
känner detta eller att 2/3 av förbundsrådet tillstyrker.

För stadgeändring krävs 2/3 majoritet.

§ 17.
Länsföreningens stadgar skall utformas så att de överensstäm-
mer med förbundets stadgar. Länsföreningarna skall inom sitt 
område verka i förbundets anda och självständigt handlägga 
frågor rörande polishundtjänsten. I frågor som kan ha verk-
ningar även utanför det egna området skal förbundsstyrelsens 
uppfattning inhämtas.

Förbundets upplösning

§ 18.
För förbundets upplösning erfordras att varje möjlig medlem 
tillfrågas. För upplösning krävs att minst 85% av medlemmar-
na vid omröstning röstat därför. Fattas beslut om upplösning 
skall sittande styrelse förvalta förbundets tillgångar under 12 
månader och samtidigt söka möjligheter för omstart av förbun-
det. Under denna tid hålls inga aktiviteter förutom eventuella 
styrelsemöten.

Vid upplösning skall likvida tillgångarna tillfalla barncancer-
fonden. Inventarier i Karlsborg tillfaller nationella polishund-
tjänsten.

Stadgarnas förhållande
till nordiska polishundunionen

§ 19.
Om dessa stadgar i något avseende strider mot Nordiska Polis-
hundunionens stadgar, gäller förbundets stadgar till dess annor-
lunda beslutats eller överenskommits.

PHFs stadgar  |  Polishunden 2-2015

6



Arrangörer till

Polishundmästerskap

Sommar SM Narkotika SM
2015: Kungälv, 3 – 6 september 2015: V. Götaland
           (troligen 30/9 – 2/10)
2016: Dalarna? 2016: Östergötland
2017: Stockholm 2017:
2018: 2018:
2019: Norrköping 2019:
2020: Västra Götaland 2020:

Draghunds SM Nordiska mästerskapen
2015: Stockholm (inställt) 2015: Norge
2016: Gävle 2016: Sverige, vakant!
2017: Jämtland 2017: Danmark
2018: Västernorrland 2018: Norge
2019: Dalarna 2019: Sverige
2020: 2020: Danmark
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Egentligen var min stora dröm att bli brand-
man, men så blev det inte. År 1976 fick jag 
jobb som transportchef på Malmsten & Berg-
vall i Göteborg, det var ett stillasittande jobb 
med mycket pappersarbete. Det visade sig efter 
cirka ett år att det inte var min stora grej att 
sitta inne på ett kontor. Jag hade lärt känna 
Sven-Olof Sundberg och Christer Sandborg, 
bägge vid polisen i Göteborg. Dessa personer 
var de som fick mig intresserad av att söka till 
polisyrket.

Den 9:e januari 1978 inställde jag mig på polisskolan i Ul-
riksdal. Mycket pluggande, men kom i varje fall ut som polis 
i december månad 1978. Min stora önskan som polis var från 
början att bli hundförare. Redan innan polisskolan hade jag 
träffat Svenne Sundberg  och varit med och tränat hans tjänste-
hund Besk. När jag var med Svenne 
och tränade så lärde jag även känna 
Leif Carlsson, Leif Gustavsson, 
Ronny Borg m.fl. Leif Carlsson 
är för övrigt fortfarande kvar vid 
hundförarpolisen i Göteborg, sedan 
flera år såsom instruktör.

I september 1986 fick jag chansen 
att bli hundförare i Kungälv. Hundförarna där var Leif Simlund 
och Elisabeth Holm. Jag åkte på grundutbildning till Sollefteå. 
En väldigt rolig och trevlig tid tillsammans med övriga blivan-
de hundförare. Kurschef var Gösta Lindh. På sista kursdagens 
uppställning blev min hund svårt biten och fick tyvärr avlivas 
senare på grund av sina skador.

När jag kom hem fick jag ett tips om en treårig schäfer som fö-
raren inte klarade av, Markallens Tacitus (Tasso) hette hunden. 
Jag åkte ner till Tranås för att titta på honom, kärlek vid första 
ögonkontakten. ”Problemet” med hunden var att han inte ville 
släppa skyddsärmen. Den utmaningen tog jag. Fick mycket 

hjälp av ovan nämnda personer för att få till skyddsarbetet och 
det lyckades. Blev efter mycket träning uppflyttad till högre 
klass skydd och senare till elit klass skydd. År 1990 kom jag 
med på civila SM i skydd i Göteborg, och placerade mig på 
sjätte plats. Under de år jag hade Tasso som tjänstehund grep 
vi över 100 personer som kunde lagföras.

Hundförargruppen i Göteborg hade årligen tävlingsutbyte mot 
hundförarna i Sörmland och Malmö (”Trestadstävling”). Vi ha-
de även tävlingsutbyte mot hundförarna i Östfold Norge (”Nor-
gekampen”). Intresset för att vara med i dessa kamper var jätte-
stort i Göteborg. Vi fick ha särskilda uttagningstävlingar för att 
konkurrensen var så stor. Dessa tävlingar ville ingen missa, de 
ansågs vara årets höjdpunkter. Tyvärr håller dessa tävlingar på 
att dö ut, intresset att tävla verkar har försvunnit av någon an-
ledning. Även vårt årliga KM i Göteborg har i stort sett dött ut. 
Tidigare var nästan alla hundförare med och statusen att vinna 
var nog lika högt värderad som ett SM. Jag och Tasso lyckades 
bli klubbmästare två gånger.

Jag gjorde flera SM-tävlingar inom 
polisen och blev två gånger utta-
gen som tävlande att representera 
Sverige och en gång som lagledare 
vid Nordiska Mästerskapen. Att 
bli uttagen var som en dröm i min 
hundförarkarriär. Vid den första täv-
lingen, som var en resa till Stavang-
er, representerades Sverige också 

av min arbetskamrat Leif Carlsson. Upplevelsen att få repre-
sentera det svenska laget är något jag aldrig glömmer, det var 
fantastiskt helt enkelt. Värt att nämna är också att det svenska 
laget grep två inbrottstjuvar inne i en klädbutik i Stavanger, 
under pågående tävlingar. Polismästaren skulle se till att vi 
svenskar skulle få tre timmars övertid för den insatsen. Har inte 
sett röken av den ersättningen men kanske finns den inneståen-
de och kommer med på slutnotan vid min pension.

I början på 2000-talet skulle polisen i Göteborg satsa på liksök-
hundar. Den numera bortgångne Ingvar Lauri hade under några 
år, på eget initiativ, hållit på att träna sin hund i vattensök. In-

Mitt liv som hundförare

LASSE ANGBO

”På sista kursdagens uppställ-
ning blev min hund svårt biten”
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gvar och jag fick åka till Stockholm för kurs, tillsammans med 
hundförare från Stockholm. Kurschef var Pelle Karlsson. Jag 
hade då en schäfer som hette Sammy, han var extremt bra på 
vattensök, detta var grejen för honom.

När vi lämnat kursen skulle jag börja min tjänstgöring med 
natt kommande söndag. Jag minns att det regnade jättemycket 
när nattpasset började. Blev inkallad till vakthavande kommis-
sarie, denne sa att vi tillsammans med andra poliser skulle åka 
till Mellerud för att leta efter en försvunnen kvinna. Framme 
på plats visade det sig att kvinnan 
bodde i en stuga, utanför denna 
fanns en damm på cirka 150 x 150 
meter. Jag såg att det låg en liten 
eka vid dammens kant, ”här måste 
det vattensökas”, förstod jag. Ropa-
de på en kollega, sa till honom att 
ro runt i dammen med mig och hun-
den. Sammy stod i föraren på ekan, 
doppade ner sin nos i vattnet och började sitt sök. Helt plötsligt 
började han att ge skall, jag hade fått en markering.

Vi rodde därför runt i olika riktningar och när vi kom fram till 
samma plats, skallade hunden igen. Informerade vakthavande, 
som var med på plats, om hundens markering. Denne beslutade 
att vi skulle ta upp räddningstjänstens dykare från Göteborg, 
trots att klockan var 02.00 på natten. Cirka klockan 04.00 var 
två dykare framme på platsen. När jag berättade för dessa dy-

kare var min hund hade markerat ute i vattnet tittade de på mig 
och undrade hur en hund kunnat markera i vattnet. De trodde 
inte på mig. När den ene dykaren undersökt den markerade 
platsen en kort stund kom han plötsligt upp och hade kvinnan 
med sig.

Vi lyckades de närmsta åren hitta många drunknade personer, 
en av de som hittades låg på 25 meters djup Efter de många 
lyckade resultaten blev denna verksamhet uppskattad och i stort 
sett permanent. Vi blev efterfrågade och fick fullt upp med både  

kriminalsök och vattensök i stort 
sett över hela Sverige.

Nu går det med stormsteg mot min 
sista arbetsdag som polis med hund. 
Jag ser med stor oro hur man i den 
nya polisorganisationen hanterar 
hundförarverksamheten. Det ser för 
närvarande inte positivt ut men efter 

en del kommande utredningar och utvärderingar kanske det 
kan blir bra ändå i slutändan, får vi hoppas.  

Jag vill avluta med att tacka ALLA hundförare, gamla som 
unga, som gjort min tid inom hundverksamheten till något 
stort. Jag kommer alltid att vara stolt över att ha fått vara 
hundförare inom svensk polis.

l Text: Lasse Angbo

”De undrade hur en hund
kunnat markera i vattnet”

Från och med detta nummer byter vi namn på artikeln som tidigare 
benämnts som ”Gubbe på stubbe”. Layouten på tidningen har 
fräschats upp och då tyckte vi att det även var dags att välja ett 
namn mer i tiden på denna återkommande artikel serien.

Vad passar då inte bättre än namnet  ”Mitt liv som hundförare” 
som är en talande beskrivning på vad artikeln handlar om, nämli-
gen personer som själva berättar om sitt liv som hundförare.

Vi vill passa på att tacka Robban Carlsson för den fina illustration 
som vi fått använda genom alla åren.

Redaktionen

Gubbe på stubbe
byter namn

Mitt liv som hundförare  |  Polishunden 2-2015
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Fars Hatt vid Bohus fästning vid Göta älvs norra utloppsarm i den sydöstra delen av Kungälv.
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Arrangör:
Kungälvs BK

Ansvarig:
Mikael Nordqvist

Huvudarena:
Kungälvs Brukshundklubb (www.kungalvbk.se)
Här kommer lydnad och skyddsarbetet gå av stapeln. 
Övriga moment kommer att gå av stapeln i Svartedalens
skogsområde.

Torsdag:
Kamratfest på Kungälvs BK.
Grillkväll. Kamratfesten ingår i anmälningsavgiften för de
tävlande. Övriga som vill deltaga betalar separat 250 kr.

Fredag:
Årsmöte Polisens hundförarförbund 18.00.
Festlighet på klubben Quiz med Hanna.

Lördag:
Bankett.

Anmälan:
Anmälan till Polishunds SM 2015 sker via mail enligt nedan 
lämnade uppgifter.

Sista anmälningsdagen 30 juli. 
Anmälningsavgift 350 kr betalas in på plusgiro 180 529-0 
märkt med hundens namn och Polis SM.

Skriv även i anmälan:
• För- och efternamn på tävlande polishundförare
• Hundens kennelnamn/kallas för/kön/ålder/ras
• Tjänstehundsklubb/vilket län ekipaget tjänstgör i
• Tidigare meriter/tävlingar
• Deltagande i Skyddshundsgruppen/Spårhundsgruppen

Observera att hundförare har rätt att hålla sin identitet skyd-
dad. I förekommande fall ange detta och endast uppgifter om 
hund och län den tjänstgör i.

I anmälan skall även anges om man deltar i banketten lördag 
kväll. Kostnad för banketten 350 kr. Betalas på plats.

Om hundförare vill utnyttja husvagnsplats på klubben skall det 
anges i anmälan. Annat boende bokas själv. Kommer mer info 
på hemsida inom kort.

Polishund SM • Kungälv • 3-6 september 2015

Anmälan görs via hemsidan polishundsm.se

Polishunden 2-2015  |  Inbjudan Polishund SM
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Vi blev kallade till Timrå då en kvinna uttalat livsleda och tagit 
tabletter, druckit alkohol och sedan lämnat sin bostad. Vid tid-
punkten var det mörkt (naturligtvis) och kallt och när vi kom 
till platsen hade kvinnan varit borta några timmar. Familjen 
hade sprungit runt i området vilket försvårade det hela. Bosta-
den var belägen vid vattnet så efter att vi gjort närsöket blev vi 
tilldelade ett segment längs med strandlinjen. Efter att ha gått 
någon timme längs med vattnet går vi över en tomt. I samband 
med att vi passerar bredvid ett buskage drar Yatzy in bland 
buskarna och började skälla. Jag hör hur Yatzy skäller samt en 
kvinna som skriker varpå jag nästlade mig in i buskaget. Där 
låg kvinnan på mage och efter lite bestyr att få ut henne kunde 
hon föras till sjukhuset för vård.
 
Samma dygn försvann en dement man från sin lägenhet i cen-
trala Härnösand. När vi blev anspråkstagna hade mannen varit 

borta i sju timmar. Härnösand är en kuststad varpå vi fick i 
uppgift att söka längs med vattnet. Efter att ha gått några tim-
mar längs med vattnet utan resultat kontaktar en kvinna polisen 
och uppger att hon troligtvis sett mannen några timmar tidigare 
i anslutning till en ridskola. Jag åkte dit och tog ut Yatzy och 
började söka spår utan resultat. Vi började då att gå längs med 
en väg på motsatt sida av ridskolan för att se om han gått av i 
terrängen. Efter att ha gått en bit passerade vi en grusväg varpå 
svansen for upp på hunden och hon började spåra. Spåret gick 
cirka 150-200 meter längs med en grusväg och över en villa-
tomt, vidare rakt upp mot ett stall och mot en stalldörr där hon 
visade att hon ville in. Min spontana tanke vid det här laget var 
-Vad i h-vete håller hon på med. Döm av min förvåning när jag 
öppnar stalldörren så står mannen där bland boxarna.

l Text: Daniel Vesterlund, Foto: Petra Berggren

Kommissarie Yatzy letar upp två försvunna

Yatzy kommer från Jebas kennel i Överkalix. Hon är fyra år och jag har haft henne sedan 
hon var tre. Vi gick Gu till hundförare i mars -14 och togs i tjänst några veckor efter av-
slutad utbildning. Hon har under sin korta tid som patrullhund hittat totalt fem människor 
var av en död, två under samma dygn som beskrivits ovan. Hon har även avvärjt och stop-
pat två angrepp mot mig.

Kommissarie Yatzy  |  Polishunden 2-2015
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Stilla ett behov
Det tycks pågå någon form av hälsorevolution i samhället, där 
andelen motionslopp ploppar upp som svampar i backen och 
där starplatserna till Vasaloppet säljer slut inom loppet av 10 
minuter. Detta är så klart lovvärt, men mitt i all denna hälsohy-
pe har jag saknat möjligheten att kunna genomföra någon form 
av motionslopp i sällskap av den fyrbenta kollegan.

Som hundförare krävs ju att vi upprätthåller en god fysisk 
status på både oss själva och våra fyrfota vänner året runt. Vi 
kan inte välja att ”formtoppa” en viss säsong då vårt uppdrag 
snurrar på hela kalenderåret. För egen del har jag inte särskilt 
svårt att hålla uppe motivationen för detta under årets varmare 
månader, men under den delen som präglas av mörker, kyla, 
regn och rusk så kan motivationen tryta. Och det är i detta 
sammanhang som jag tror att motionslopp kan fylla en viktig 
funktion, anmälan blir någon form av motivationsredskap som 
gör det lättare att träna. Men vill man ta med sin fyrfoting till 
startfållan så är utbudet dessvärre klent.

I ett nummer av Polishunden från 2013 hade Bengt Ljunglöf 
skrivit en artikel om en för mig helt ny sportgren, Triathlon 
med hund. Simma, cykla och springa tillsammans med en 
hund, vilken fullkomligt genialisk ide! Agardhs Hundsport AB 
som är initiativtagare bakom detta årliga motionslopp erbjuder 
genom sitt arrangemang en unik möjlighet, att tillsammans 

med fyrfotingen genomföra en satsning, från förberedelsesta-
diet och hela vägen in över mållinjen.

Efter att jag läst artikeln som Bengt skrivit vände jag mig till 
de tvåbenta kollegorna på enheten med frågeställningen om det 
fanns förutsättningar att bilda ett lag, sagt och gjort så sattes 
K9-Uppsala ihop, bestående av mig, Emma Bergqvist och Jan-
ne Hedenstedt. På grund av osynkade scheman och lite andra 
hinder kunde vi dock inte genomföra någon gemensam träning 
där hela laget samlades. Istället genomfördes den förberedande 
träningen på varsitt håll.

Tävlingsdagen
Med obefintlig gemensam träning och med ett ihop plock av 
lånade pinaler begav vi oss till tävlingsstart. Väl på plats insåg 
vi dock att det fanns deltagare som gjort något mer grundliga 
förberedelser än oss. De anlände i fordon, speciellt avsedda 
för att inrymma såväl utrustning som lagkamrater på två-
och fyra ben, det rörde sig tveklöst inte om något ihop lånat 
plock…

Med blandade känslor begav vi oss ner till startfållan. Vi för-
sökte peppa varandra med den gamla klyschan ”Det viktiga 
är ju inte att vinna utan att deltaga.” Eller? Nåväl, nu var vi på 
plats och det fanns ingen återvändo. Emma och Kancho kör-

Triathlon med hund vid Rosersbergs slott

Triathlon med hund  |  Polishunden 2-2015
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de vår första sträcka. Det var en gemensam start för alla sex 
lagen i första heatet. Sex hundar och sex förare som sprang 
tillsammans på en cirka 30 meter lång brygga, för att därefter 
handlöst slänga sig ut i det blå. Det är en underdrift att säga att 
uppstarten blev minst sagt kaotisk! Men Emma och Kancho 
krigade på och då de växlade över till mig och Gibbs låg vi på 
en tredjeplats. 

Jag och Gibbs lyckades plocka in en placering under vårt ge-
nomförande och då vi växlade över till Janne och Bertil låg vi på 
en andraplats. En placering som vi sedan lyckades bevara, hela 
vägen in i mål. Så även om vårt lag inte såg ut att vara mycket 
för världen i startfållan (någon lämnade en kommentar om att vi 
såg ut som ett gäng golfspelare) lyckades vi ta en pallplats. Slut-
sats, man ska aldrig underskatta tre tjuriga hundförare.

Barncancerfonden
Årets upplaga av Triathlon med hund kommer att gå av stapeln 
den 6 september, arrangör är åter Agardhs Hundsport AB i 
samverkan med Stockholms Slotts Förvaltning. Tävlingarna är, 
likt tidigare år, förlagda till Rosersbergs slott och startavgiften 
går till Barncancerfonden.

Jag och några av mina kollegor från Uppsala kommer anmäla 
oss till årets tävling, vi har en pallplats att försvara och i år 
hoppas vi på att få sällskap på startlinjen i form av hundförar-
kollegor från andra län samt anställda från FHTE.  Vi ser fram 
emot att få kriga mot er till fots, på cykel och till havs.

l Text: Sandra Bylund, hundförare Uppsala
Foto: Martin Bergström 

Polishunden 2-2015  |  Triathlon med hund
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Efter idogt tjatande från min kollega 
Emma som hade varit på draghundslägret 
året innan så bestämde jag mig för att 
anmäla mig till lägret. Ankomsten till 
Långbergets sporthotell började på bästa 
tänkbara sätt, Emma, som jag delade bil 
med, påpekade att jag skulle köra försik-
tigt i den branta backen vid hotellet. Ja ja, 
vi åker ju fyrhjulsdrivet vad kan gå fel? 
Hur det slutade nere i botten av backen 
lämnar jag därhän men det var mycket 
snö, svordomar och svett innan vi nådde 
vandrarhemmet där vi skulle bo. 

På kvällen var det gemensam middag och 
samling med presentation av varandra 
och av veckan. Det var stor spridning vad 
gäller skiderfarenhet bland deltagarna, 
jag som aldrig hade stått på ett par skate-
skidor innan kände en viss nervositet 
måste jag erkänna. Men man kan ju inte 
vara mer än sämst så det skulle nog lösa 
sig, tänkte jag. Lars Bergström berättade 
att vi skulle köra ett par skidpass om da-
gen både med och utan hund, dessutom 
skulle Tord Andersson köra skidskola för 
de som ville vara med. Denna skidskola 
skulle visa sig vara min räddning.

Så hade första skiddagen kommit, efter 
en formidabel frukost uppe på Lång-
berg ets Sporthotell begav vi oss ut i spå-
ret. Termometern visade på -13 grader, 
vinden var frisk och innehöll ett ymnigt 
snöfall. Perfekta förutsättningar för pre-
miäråket. Nu kunde det bara bli bättre. 
Det skulle det också bli, både spår och 
väder skulle bli allt bättre under veckan. 

Varje eftermiddag erbjöd Tord alla att 
vara med på skidskola. Tord var en yp-
perlig läromästare som uppvisade stort 
engagemang och tålamod med oss elever 
och framför allt de lite svårare fallen 
som jag. Även Lars och Hampus var 
med och kom med värdefulla tips och 
trix till oss deltagare. Jag tror faktiskt att 
något fastnade för mot slutet av veckan 
kändes det som att det gick lite lättare. 
Lars fintade oss på ett mycket sofistike-
rat vis och huxflux hade vi tagit oss runt 
milspåret, även om det blev en hel del 
pauser för att kunna orka hålla i den lilla 
tekniken man hade skaffat sig. 

Draghundsläger 2015

Glada elever i Lars och Tords skidskola.

Årets vinnare i dragtävlingen, Annie.

Draghundsläger 2015  |  Polishunden 2-2015
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Måltiderna intogs i matsalen på sportho-
tellet, aptiten var god hos deltagarna ef-
ter långa dagar i skidspåren. Man kunde 
med gott samvete toppa frukosten med 
ett par våfflor. 

Som seden bjuder genomfördes även två 
tävlingar under veckan. En dragtävling 
och en backtävling. Startordningen i 
dragtävlingen lottades, jag gick ut sist. 
Under tävlingen fick jag se Petter (Kes-
selmark från Norrköping) och hans hund 
Gunnar. De hade precis kört en sväng 
ute på en myr och jag fick då känslan 
att jag var med i tävlingen. Det visade 
sig att så var inte fallet. En lärdom jag 
drog var att man inte har råd att trilla två 
gånger på fyra kilometer…

När jag åkt klart begav jag mig till vand-
rarhemmet där de andra väntade för att 
ha en genomgång efter tävlingen. Jag 
var riktigt trött och fullkomligt dyblöt av 
svett när jag klev in genom dörren och 
satte mig i det lilla köket. Sandra Bylund 
(Uppsala) tittade på mig där jag stod 
svettig och rödmosig och flåsade, efter 
en kort stund säger hon ”jag blev lite 
kall om händerna under tävlingen”. Kall 
om händerna?! Skämtar människan? 
Sandra förklarade att hon hade kramp-
aktigt jobbat för att hålla sig på benen 
efter den hysteriskt dragande hunden 

under hela tävlingen. Kul för dig tänkte 
jag, min hund hade sprungit framför mig 
men dragit, nja det vet jag inte. 

Efter tävlingen var det lite fria aktiviteter 
och sedan lunch, vissa inklusive mig 
själv duschade och bytte till torra kläder. 
Det visade sig att det skulle köras en 
backtävling på eftermiddagen, det skulle 
åkas skidor uppför slalombacken och 
ner igen. Vi blev försedda med vars en 
hjälm och fick instruktioner var i backen 
vi skulle vända för att sedan åka ner 
för backen, via ett antal portar. Starten 
skedde via masstart. Tord och Petter 
trampade på i ett rasande tempo och det 
var inte någon idé att försöka hänga på 
där. Jag låg trea, tätt följd av Lars Berg-
ström. Stå på benen var ett mantra som 
snurrade i huvudet när jag vände uppe 
vid den utpekade vändpunkten. Bakom 
mig jagade Annie Edström, Emma Berg-
qvist och Sandra Bylund (alla Uppsala), 
så nu gällde det bara att ingen av dom 
körde om på vägen ner. Alla kämpade 
på ett storartat sätt och efter tävlingen 
avnöts en varm choklad i värmestugan 
vid backen. Jag förstår än idag inte hur 
Tord kunde åka så fantastiskt lätt och le-
digt uppför den branta slalombacken. Att 
Emma och Sandra åkte på rumpan ner 
för backen var det ingen som brydde sig 
så mycket om…

Efter att innan lägret ha varit ganska 
skeptisk till att åka skidor med hund, 
kan jag nu ställa mig till de frälstas ska-
ra. Det var ett helt fantastiskt läger med 
otroligt trevliga och duktiga deltagare. 
Jag kan varmt rekommendera alla att åka 
på draghundslägret.

l Erik Westring

Uppställningen innan backtävlingen.

Dragtävlingen
1. Annie Edström
 med Noosa  7.24
2. Petter Kasselmark
 med Gunnar 8.03
3. Ingrid Hedberg Dimsjö
 med IQ 8.39
4. Emma Bergqvist
 med Kancho 9.01
5. Erik Westring
 med Ikke 9.45
6. Sandra Bylund
 med Gibbs 9.54

Backtävlingen
1. Tord Andersson
2. Petter Kasselmark
3. Erik Westring
4. Lars Bergström
5. Anna-Karin Edström
6. Emma Bergqvist
7. Sandra Bylund

Polishunden 2-2015  |  Draghundsläger 2015
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Prinsessan

Mitt jobb är ju inte alltid så coolt o ballt o framför allt är det 
ganska tråkigt för när jag gör jobb så får/kan/bör jag inte alltid 
gläfsa om det och detta gör ju att de ibland blir lite svårt att 
bjuda på roliga historier …

Nu ska jag bjuda er på en liten resa bestående av två helt olika 
jobb på två helt olika platser i landet och vi kan ju glömma de 
där med arbetstidsavtal o sånt en liten stund – ibland måste 
man göra avsteg ifrån dom helt enkelt! 

Det var en dag då jag och Matte skulle gå på beredskapen och 
det var meningen att vi skulle jobba kväll MEN i god tid innan 
kommer det in ett jobb där jag ska åka till Harpsund och snosa 
runt. Det blev helt enkelt ändrade tider från kväll till tidig dag – 

vi började 0600 och de e inte mänskligt påstår Matte…ja bryr 
mig inte…bara ja får mat. Vi har 14 mils körning (ca) dit och 
det är slingriga vägar på slutet så man blir nästan åksjuk! Ja vet 
att många av er fnyser o tycker att 14 mil är som nästgårds men 
så är det INTE för oss i den stora staden. Jobbet går bra och 
vi gör de vi ska och styr åter till den stora staden 14 mil (ca) 
bort. Det är inte så mycket kvar av dagen o när Matte sen glatt 
vinkar hej då till våra ”gubbar” i vårt team som ska jobba kväll 
hojtar Alfahanen (han som e chef) att vi har ett bombhot o inte 
får åka hem. Matte som e van med konstig humor svarar ”jaja” 
ha en bra kväll o går….några steg innan Alfahanen hojtar igen 
”de e sant”.  Ur Mattes mun hoppar en groda o nåt om att hon 
e trött men att hon går o förbereder. Det betyder att hon ska 
skutta i uniformen, rasta mig o plocka ihop mina saker på typ 2 

Det lilla landet med de stora avstånden

Prinsessan  |  Polishunden 2-2015
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minuter o därefter rusar hon upp till Alfahanen o frågar vart vi 
ska. Svaret gör Matte tyst – ARVIDSJAUR! WHAT? Hur långt 
e de dit? Inte nästgårds direkt…..Jaha…flyg bokas o vi sticker 
till Arlanda efter ett samtal hem som går ut på att vi inte vet när 
vi kommer hem men inte denna dagen alla fall…och löften om 
att vi ska vara försiktiga. Trots att vi bor i trygga Sverige finns 
oftast en liten oro hos den som finns kvar hemma då vi åker på 
jobb – tror ni alla känner igen den delen eller hur?

De där med flyg är nåt speciellt. Vi flyger ganska ofta och det 
är faktiskt väldigt sällan som det är problem, bortsett från att 
Matte alltid utlöser pipet i säkerhetsbågen och ja får skämmas 
då hon klär av sig… Jag o Matte får nästan alltid gå på först o 
sitta längst fram där det är gott om plats, vi får alltid gå av först 
och möts alltid av trevlig flygpersonal – oavsett bolag! Strulet 
kan va just Matte men annars går det bra! Fast  man känner sig 
lite som apan på Skansen för alla glor alltid så mycket på oss – 
måste vara Matte som ser konstig ut.

Väl i Arvidsjaur va man typ lomhörd efter ett propellerplan 
som dundrade utan dess like så de blev inte mycke sömn men 
vi blev mötta av en kollega på flygplatsen och skjutsades till 
polisstationen. Där bjöds det på briefing, kaffe och fantastiska 
mackor som även ja fick smaka. Sen va det dags att börja söket 
i den” lilla byskolan” som råkade vara ett gymnasium beståen-
de av tre gigantiska hus med ett par våningar, källare och vind! 
De snyter man inte ur näsan på en kvart! Ni som vet flygtabel-
ler o kan räkna vet att antal timmar för mig och Matte redan 
börjar bli lite väl många…

Eftersom folk, boendes i villor bredvid skolan, var utrymda 
och således ej fick va hemma började vi söka så att dom skul-
le få komma hem så fort de bara gick. Vi fick nycklar av en 
vaktmästare och jag vet inte hur många lås vi låste upp, eller 
hur många hänglås vi klippte sönder men varje skåp i alla hus 

öppnades o de finns många i en skola. Framåt 03-tiden var vi 
slut. Helt slut. Vi var tvungna att gå i vila o sova några timmar 
för att sen fortsätta. Vi sökte o vi sökte men som tur var fann vi 
inget och skolan står ju kvar så det var falskt alarm.

Det va helt bisarrt att gå runt inne i skolan där elever och lärare 
hade lämnat hals över huvudet – väskor, mobiler, kläder, allt 
fanns kvar som om tiden bara stannat men alla människorna 
försvunnit.  Enorma kostnader, enorma konsekvenser för de 
drabbade. Helt galet! Jag hoppas dom fick tag i den som bom-
bhotat skolan och att vederbörande fick ett inbetalningskort på 
vad hela denna insats har kostat! Jag hoppas också att det löste 
sig för den student som blev tvingad att lämna kvar sin trumpet 
då skolan utrymdes för han hade visst någon konsert han skulle 
vara med på…

Mitt arbetspass började tidig morgon med avresa till Harp-
sund och avslutades i norra delen, Arvidsjaur. Många mil blev 
det. Det är inget som sker varje vecka – men det är heller inte 
ovanligt att jag åker till jobbet och sen råkar hamna någon 
annanstans i landet. Behövs nosen kommer jag och/eller mina 
kollegor! Tveka aldrig över att begära oss – vi kommer mer än 
gärna!  I denna berättelse har jag valt att bara prata om mig och 
Matte och Alfahanen. Hur många eller hur få vi var som fak-
tiskt åkte på de olika jobben väljer jag att behålla för mig själv 
– Matte e lite kinkig om vad och hur mycket jag får skriva om. 
De jag bara måste avsluta med är ett stort TACK till alla kolle-
gor som jag träffar på ute i landet under mina resor! Ni är alltid 
glada och hjälpsamma och det betyder massor för oss som 
kommer till platsen! Sköt om er så ses vi där ute någonstans i 
vårt lilla men ändå så stora avlånga land!

Prinsessan
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Inbjudan till
Hundförarförbundets
skyddshundsläger 2015

24–26 augusti 2015 i Karlsborg

Ändamål
Syftet med lägret är inte enbart för ekipage med tävlings-
ambition utan även för er som vill utveckla era kunska-
per i skyddsarbete. Deltagarantalet är av praktiska skäl 
begränsat till 10 ekipage. Vi bor och tränar på region 
västs anläggning i Karlsborg.

Avgift
Styrelsen är tvungen att ta en avgift på 700 kr/person 
som betalas på plats. För detta får du mat, logi och figu-
rant/instruktör. 
Transporten till och från Karlsborg får du stå för själv.

Tid och logi
Ta vara på möjligheten att utveckla era kunskaper och 
träffa kollegor från hela landet.
Träningen startar måndagen 24/8 på morgonen och av-
slutas onsdagen 26/8 på eftermiddagen.
Logi finns från söndag (23/8) kväll.

Uppges vid anmälan
Först till kvarn gäller.
I anmälan vill jag ha:
namn
telefon nummer
privat mailadress
hundens ålder
hundens namn

Anmälan
Anmäl dig och din hund senast 2015-06-18, på GW / 
(outlook) till Thomas Gutenlöv 

Frågor
Ring 0733-53 93 22 alt GW Thomas Gutenlöv

P
O

L I

SH U N D T J Ä NSTEN

K A R L S B O R G

KARLSBORG

Hundförarförbundet inbjuder till skyddshundläger med Jonas Wallén och
Mattias Jönsson som figurant/instruktör. Jonas och Mattias har stor
erfarenhet från polishundsutbildning, ringsport, IPO och svensk skydd.
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Idag åkte jag förbi en speciell plats som jag inte passerat sedan 
dess. Vyn är precis som den där dagen. Ett tunt snötäcke som 
reflekterar den skarpa vintersolen. Ångmolnet som stiger uppåt 
efter varje andetag.

Den förtvivlade blicken från den anhöriga. Min stress mot 
dom obevekliga oddsen. I upp till sex-sju timmar har den här 
personen legat någonstans i den här skogen. I mörkret, i minus-
grader och kanske skadad och förmodligen med en panik som 
stegrat sig till en obeskrivlig ångest.

Jag skyndar mig att sätta på mig min egen utrustning och att 
sätta på Devil hans grejor och hastar ut i skogen. Devil skuttar 
omkring som en valp med outtömlig energi. Frågan studsar 
omkring i huvudet: var? var?

Efter timmar av sökande när gnistan av hopp nästan falnat och 
kroppen skriker av utmattning börjar Devil plötsligt koncen-
trera sig och på öronen och svansen ser jag att nu, nu har han 
något. Adrenalinet börjar pumpa och jag tänker för mig själv, 
låt det vara X och även om det är en orimlig önskan låt inte X 
vara död.

Jag kallar Devil till mig och sätter en lina på honom och lå-
ter honom göra sitt jobb. Han sätter fart och hjärnan tvingar 
kroppen att småjogga efter honom. Devil galopperar iväg och 
hoppar över ett dike. 

Jag ramlar men kommer på fötter och samtidigt som ett hav 
av grenar från en gran river mig i ansiktet känner jag hur linan 
i handen plötsligt inte längre är spänd. När jag kommer ut ur 
granen står Devil där vid X och tittar förvånat ömsom på mig 

och ömsom på X. Fan, tänker jag. Vi kom försent. Igen! Jag 
kastar till Devil hans boll och går fram till X.

– Hallå, hur är det?
Tar av mig handsken och lägger handen på X kind. Den är 
varm!? En liten antydan till ett andetag. Adrenalinet skjuter 
iväg igen. Sen går det fort. I en rörelse trycker jag på larmet, 
letar fram gps:en och mina koordinater, sliter fram en värmefilt 
och börjar packa in X.

Efteråt har jag fått höra att ambulanspersonalen lyckades åter-
uppliva X ett antal gånger på väg mot Lund och sjukhuset.

Tacksamheten i samtalet från den anhöriga jag fick några dagar 
senare tillskriver jag Devil och alla andra polishundar i Sverige 
som gör precis liknande uppdrag, året runt.

Vad skulle vi gjort utan er!?

l Lundapolisen, Linus och Devil

Ännu en räddad person

Devil bredvid bilen.

Några kommentarer från facebook
(347 648 visningar på det inlägget)

• Många goda korvar till Devil och rosor till husse.
• Härligt att läsa om ett lyckligt slut. Devil får väl mas-

sor av gott efter jobbet. Eloge till husse och puss på 
nosen till vovven Heja poliserna i vårt land, så glad 
att ni finns

• Jävlar vad bäst ni är… grymmast!!!!
• En eloge till er och era hundar !
• Ja, en hund är oersättlig i många sammanhang/ kram 

till alla poliser, räddningshundar m.m. som gör ett 
sånt fantastiskt jobb.

• Fint skrivet! Det värmer gott i ett hundförarhjärta. 
Våra bästa vänner och vår bästa hjälp.

• Åh. Duktig vovve.
• Underbar! Har alltid vidhållit att hundförarna vid po-

lisen ! Snart är dom enda riktiga poliserna vi har kvar
• Vilket jobb ni har. Tack för att Ni finns! 
• Blir så glad av att läsa detta! Härligt, att ni räddade 

en persons liv, ni gör ett fantastiskt bra jobb och får 
alldeles för lite uppskattning för det ni gör, ni bildar 
ett fint team, både Devil och husse

• Ni alla inom polis, ambulans o räddningstjänsten
 är bara…kanonbra!
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Mi-jos Franz spårade upp blöt tjuv
2015-03-26

Ladingens Verdi sändes och grep misstänkt 
gärningsman efter försök till våldtäkt
2015-02-27

Härom natten larmades ut ett jobb som inte är allt för ovanligt i 
Stockholm. Två män rycker i dörrar och rekar för inbrott. Allt-
så inte något grövre brott i utgångsläget, men ändå något som 
polisen behöver kontrollera så snart som möjligt. I samband 
med detta larmades även ett fordon ut som gärningsmännen 
färdades i.

Nu råkade det vara så att Frasse och hans förare befann sig på 
en bensinmack en halv kilometer från villaområdet där männen 
ryckt i dörrar.

Tankningen av polisbilen avslutades snabbt och det dröjde inte 
länge förrän den aktuella bilen påträffades på en p-plats i när-
heten. Bilen var tom men det kunde snabbt konstateras att bilen 
var stulen. Tydliga tecken på inbrott i en bil som stod bredvid 
fanns också.

Frasse fick på sig spårlinan och började genast att spåra. Med 
tanke på Frasses hastighet så var spåret väldigt färskt. Det gick 
över staket och villatomter och ner till en strand. Där stannade 
Frasse till och vid vattenbrynet låg en kajak med tillhörande 
paddlar som låg och flöt i vattnet. Frasse var väldigt angelägen 

om att bege sig ut på kajaken och även ut i vattnet. Föraren 
tänkte med fasa att årets första dopp skulle äga rum den här 
natten, men som tur var valde Frasse att ta upp spåret igen en 
bit längre upp på tomten.
(Senare skulle det visa sig att de stulit kajaken för att sanolikt 
undkomma, men att de saknade kompetens för kajakpaddling 
så de ramlat i sjön.)

Det bar iväg i en rasande hastighet och att föraren överhuvud-
taget kunde hålla kvar i linan var en bedrift. Över stängsel, ris-
högar och vedupplag innan de slutligen fick syn på en person 
på en gräsmatta, 20 meter längre fram i spåret. Det var dags för 
hundföraren att göra sig till ankare och sätta klackarna i gräset 
för att få stopp på det ångande loket a.k.a Frasse.

Mannen, som var blöt från topp till tå, hade enl. egen utsago, 
”bara” trillat i vattnet, greps och fördes till närmsta arrest. 
Hans kumpan fick vi inte tag i denna gång, men efter lite ut-
redning så var även hans identitet fastställd.
De båda är misstänka för ett flertal brott, även före denna hän-
delse.

l Polisen Stockholm, Hundenheten

Under dagen inträffade ett våldtäktsförsök utomhus på en plats 
i länet. En man hade överfallit en kvinna som var ute på en 
motionsrunda. Kvinnan lyckades larma polisen och ett flertal 
patruller tog upp jakten.

Till platsen anlände även Verdi med förare. Tack vare mycket 
bra arbete från patrullerna på plats så kunde gärningsmannen 
efter en stund lokaliseras, flyendes genom en gångtunnel.

Verdi med förare hoppade in i en polisbil och hastade till plat-
sen, lagom för att se gärningsmannen fly mot skogen.

Verdi och förare kastade sig ur bilen och gärningsmannen an-
ropades att han skall stanna. Denne valde att fortsätta springa 
varför Verdi sändes för ett fasttagande. Sekunder senare låg 
gärningsmannen ned, gripen och hundbiten.

Mannen sitter nu bakom lås och bom och är misstänkt för för-
sök till våldtäkt.

Hundinsatsens framgång berodde på, som många gånger förr, 
goda observationer och ett gott samarbete med andra enheter 
på platsen.

Våldtäkter hör till de värsta brott som existerar i samhället, och 
det trauma som de utsatta genomlider saknar ofta motstycke. 
Med andra ord är det oerhört tillfredsställande, för alla parter, 
då en gärningsman kan gripas och lagföras.

Bra jobb samtliga, och då särskilt Verdi!

l Polisen Stockholm, Danne.
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Slutet på en brottsturné
- en medspringares berättelse
2015-03-21

Sent inatt går larmet om att en kameraövervakad villa skickar 
bilder till en larmcentral. Bilderna visar två inbrottstjuvar i full 
färd med att länsa ett hem. Sista uppgiften säger att de flytt till 
skogs några minuter innan första patrull kommer på plats.
Två hundpatruller är på väg dit tillsammans med personal från 
ordningspolisen.

Hundföraren som anländer först (dvs jag) känner sig givmild 
och bestämmer sig för att ”ge” spåret till en betydligt yngre 
hund vars förare precis anländer. Den givmilda hundföraren 
säger att han tänker springa med bakom istället.

Hundföraren som precis fått ett flyktspår i present tar ut För-
svarsmaktens Homer och börjar söka spår. Homer tar spåret 
och drar oss in i mörkret.

Den givmilda hundföraren börjar redan att ångra sig. En tanke-
bubbla ovanför huvudet hade sagt ”Hur f-n kunde jag ge bort 
ett flyktspår?”. Nåväl, gjort är gjort.

Homer spårar med stark beslutsamhet vidare in i skogen. Den 
givmilda hundföraren som numera kan tituleras som den ång-
erfulle hundföraren springer efter på avstånd för att inte förstö-
ra något för hunden.

Det är mörkt. För att inte säga nästan helt svart. Ficklampa är 
det inte tal om.

I skogen finns det mycket sten, många rötter, buskar och gre-
nar. Ja, ni vet ju.. Dessa av skogens rekvisit, kontra den ånger-
fulles hastighet, kontra mörkret och en nedförsbacke, skapade 
en kraftig framåtrotation på den ångerfulles överkropp, vilket 
försökte hävas av ett par ben som vispade på som ett par 
lärkvingar i motvind.

Vad den ångerfulle hann få fram verbalt mitt uppe i sin patetis-
ka kroppshållning lämnar vi åt fantasin.
Fallet var att likställa med en säck potatis - släppt från fem me-
ters höjd. Hårt och resolut.

Lite längre fram jobbar Homer fortsatt intensivt.
Den ångerfulle tar, återigen, stora kliv en bit bakom.

Efter en stund hörs det hur hundföraren där framme får kontakt 
med flyende gärningsmän. ”Poliiiiisen - stå stilla!”. Gärnings-
männen fortsätter att springa. Så även Homer, hundföraren och 
den ångerfulle.

Kort därefter är den första gärningsmannen gripen. Den ång-
erfulle belägger denne med handfängsel. Hundföraren spårar 
vidare efter gärningsman nummer två.

Tankarna kommer åter i den ångerfulles huvud: - ”hur kunde 
du?”. Den ångerfulles mormor sa alltid att man ”inte skulle 
gråta över spilld mjölk”. Det fick gälla även här.

Tankarna avbröts av att den andra, glada hundföraren, medde-
lar att han precis spårat ikapp gärningsman nummer två och 
gripit vederbörande.

Gärningsmännen tas över av ordningspolisen.

De båda hundförarna tar sig tillbaka längst spåret och hittar ef-
ter en stund hela tjuvgömman. Gods och brottsverktyg.
Homers husse är glad som en speleman. Den tidigare ångerful-
le individen är nu också mycket glad för hundekipagets skull.

Efter några timmar ligger den givmilda och då ångerfulle 
hundföraren hemma i sin säng. Tankarna kommer igen: ”Var-
för?”.

Med blott tre timmars sömn i bagaget ska den ångerfulle återi-
gen jobba ännu ett nattpass. Det står fullt klart att jag kommer 
att vara en fullblodsegoist då...

Till Homer och husse - grattis och bra jobbat!

l Stockholmspolisen, Johan
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Ta dig tid och skriv om vad du
och din hund upplever tillsammans. 

Allt som är polishundrelaterat är av intresse:
• Har det hänt något speciellt på jobbet?

• Hur ser en helt vanligt dag ut?

• Har ni varit på någon kurs eller deltagit i någon tävling.

• Nya händelser eller gamla, spelar mindre roll.

En rubrik – kanske någon mellanrubrik för att lätta upp det 
hela, och gärna en bild eller två som relaterar till texten.
Ange alltid vem som skrivit texten och vem som fotograferat.

Glöm inte att bilder måste vara högupplösta
 och INTE får krympas ner i mailprogrammet.

Maila materialet till Lars Nordgren:

nordgren@sjobo.nu

Hälsningar Lars Lindgren, ansvarig utgivare

Skriv i tidningen
Polishunden!
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Officiell kalender för 2015

Inget inplanerat
JANUARI
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN

24-25 februari 2015
Draghund-SM
26-27 februari 2015
Styrelsemöte

FEBRUARI
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN

9-13 mars 2015
Utgivning Polishunden 1MARS

MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN

9-12 april 2015
OrdförandekonferensAPRIL

MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN

4-8 maj 2015
Utgivning Polishunden 2 
19-22 maj 2015
Nordiska mästerskapen
29 maj 2015
Sista dag för motioner till 
årsmötet

MAJ
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN

29 juni-3 juli 2015
Utgivning Polishunden 3JUNI

MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN

Inget inplanerat
JULI
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN

Inget inplanerat
AUGUSTI
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN

3-6 september 2015
Sommar-SM 15
4 september 2015
Årsmöte

SEPTEMBER
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN

19-23 oktober 2015
Utgivning Polishunden 4OKTOBER

MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN

Inget inplanerat
NOVEMBER
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN

14-18 december 2015
Utgivning Polishunden 5 DECEMBER

MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN

Polishunden 2-2015  |  Officiell kalender för 2015

25



Valberedning: Ulf Backman, Örebro (sammankallande), Manne Johansson, Södermanland och Peter Nordgren, V. Götaland

Polisens
Hundförarförbund

Adress:
Tappers väg 10, 713 32 Nora

Plusgiro:
577954-1www.polishund.se

Thomas Gutenlöv
Suppleant

Mobil:
0733-53 93 22

E-post:
dille2008@gmail.com

Fredrik Lindqvist
Sekreterare

Mobil:
0725-35 65 70

E-post:
fredriklindqvist_7@hotmail.com

Magnus Söderberg
Kassör

Mobil:
0761-41 12 30
E-post:
magnus-b.soderberg@polisen.se
Adress: LOP/Hund
Box 429, 401 26 Göteborg

Lars Lindgren
Ordförande

Mobil:
0733-48 31 74

E-post:
le-cops@telia.com

Kenneth Eriksson
Vice ordförande

Telefon:
010-566 52 68

E-post:
kenneth.eriksson@polisen.se

Johan Petersson
Suppleant

Mobil:
070-247 02 73

E-post:
andreelund@hotmail.com

Peter Matthijs
Ledamot

Mobil:
0733-91 04 98

E-post:
peter.matthijs@bredband.net

Polisens Hundförarförbunds styrelse 2015
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