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Polishund SM

Ordförandens kommentar

Förändringar
på gång inför 2015

2015 med inriktning på en Enpolismyndighet
närmar sig med stormsteg. Vi väntar besked om
detaljorganisationen i början eller mitten av maj.
Mycket tyder på att förändringen blir ganska påtaglig för hunds del. Hur detta ser ut i detalj kan vi
bara spekulera om. Historiskt sett är vi dock ganska
skeptiska till varje form av förändring. Den här förändringen är dock något vi får förhålla oss till.
Det behöver inte bli sämre utan vi får alla bidra
till en effektiv hundverksamhet även i framtiden.
Vi kommer att fånga tjuvar, hitta försvunna och så
vidare även 2015 och framåt. Om vi alla ser möjligheterna är jag övertygad om att vi kan utveckla våra kompisar till ett än mer efterfrågat hjälpmedel i
det polisiära arbetet.

När beskedet om detaljorganisationen kommer
(eller om det har kommit när ni läser detta) ser jag
det som ytterst viktigt att vi är stolta över det vi
gör och hjälps åt att skapa det som skall råda, tyvärr på mycket kort tid.

Ta till vara på regveckorna, årets höjdpunkt.

Lars Lindgren
Ordförande

I Polishunden 2-2014 kan du läsa om:

www.polishund.se
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Gubbe på stubbe

Hans Forsberg
Text: Catarina Håkansson • Foto: Juan L Sánchez, Polismyndigheten i Uppsala län
Illustration: Robban Carlsson

4,25 år. Så länge har han i snitt fått behålla
sina tjänstehundar. Maximal otur känns inte som någon överdrift, tvärt om. Han skulle
nästan kunna skriva en bok på temat skador
och sjukdomar.
Men trots motgångarna har han inte gett
upp, tvärt om har han istället varit beredd att
ta lite egna vägar. Som den gången när han
själv köpte en hund, som inte klarade L-testen.
– Ägaren sa att hon tänkte åka och avliva
henne, eftersom hon inte hade någon möjlighet att ha henne kvar. Tiken var så söt, så vad
skulle jag göra? Hon fick följa med mig hem.
När vi går igenom hans hundar lyfter han
framför allt fram deras goda förtjänster som
spår- och sökhundar.
Med en stor portion humor beskriver Hasse
sina drygt 40 år som polis, varav 34 år som
hundförare, samtliga i Uppsala.
Jag blev polis av en anledning, jag ville bli hundförare. När jag
var nio år fick jag min första egna hund att träna, en dvärgpudel.
Efter grundskolan började jag på verkstadsskolans förberedande polisutbildning, som varade i två år. Sen blev det lumpen
och ett sommarvikariat inom kriminalvården.
1972, då jag var 19 år gammal, började jag på polisskolan
i Stockholm. Utbildningen bestod av 10 månaderns teori som
följdes av ett års praktik på kriminalavdelningen. Jag tror att
min årskurs var den andra som hade det på det viset. Sen var
det ytterligare ett års praktik inom ordningspolisen, innan man
var färdig.
Hundintresset fanns där som sagt hemifrån och jag hade
en egen hund med mig till grundkursen i Sollefteå 1980. Han
hette Ali och var en ung schäferhane med många ”silverpilare”
i stamtavlan. Hans L-testprotokoll var mycket speciellt, då han
bedömdes vara:
Tillgänglig och öppen. Stor skärpa och stor försvarslust.
Kvarstående aggresivitet. Nervfast och dådkraftsbrister.
Men Gösta Lind kunde konstatera att jag hade bra ordning
på honom och han godkändes. När vi kom till den avslutande
veterinärbesiktningen försökte jag förklara för veterinären
att det skulle bli problem för henne att titta på tänderna. Hon
insisterade och som tur var hade Ali munkorg på sig. Efter en

rejäl smäll rätt i brösten, omprövade veterinären sitt beslut.
Ali blev en riktigt bra spårhund som älskade sin flock, det
vill säga familjen. Andra människor delade han in i två kategorier. Dom han ignorerade, och dom han kraftigt ogillade.
När han var 6,5 år började han få problem med diskbråck, så
jag beställde en valp från Tryckarens kennel i Solna. Han hette
Odd i stamtavlan, men kallades för Sluggo. Sluggo påbörjade
sin utbildning till polishund när han var nio veckor gammal.
När han var 18 månader och L-testen var fixad, var han direkt redo att tas i tjänst.
Sista natten med Ali fick vi larm om ett pågående inbrott
på en barnstuga, ett dagis. Medan jag och min kollega Ben
Andersson inväntade förstärkning, såg vi en kille komma ut ut
byggnaden med en väska.
Jag skickade Ali och gärningsmannen blev både biten och
gripen.
Nästa pass, nu med Sluggo i bilen, fick vi ett nytt larm, till
samma barnstuga. Klockan var 2-3 på natten och historien
upprepade sig. En man sprang från platsen och i ljuskäglan
från ficklampan såg vi hur han korsade en intillliggande fotbollsplan.
Jag skickade den unge och oerfarne Sluggo som gjorde en
bra insats och mannen kunde gripas. Ett bra avslut för Ali och
en bra start för Sluggo.
Sluggo var en mycket duktig spårhund. När han var knappt
tre år gammal utsågs han till årets bragdhund av hundförarförbundet, motsvarigheten till årets polishund. Under mycket
svåra förhållanden lyckades vi hitta och rädda livet på en liten
kille som gått vilse.
Det var i mars månad och en riktig köldknäpp med 18-20
minusgrader. Jag skulle egentligen jobba natt, men ringdes in
under kvällen. En skidåkare hade sett ett fotspår i ett dike och
när jag släppte på Sluggo fick han fäste direkt. Det hade varit
en kall och snöig vinter så snötäcket var nog nästan 50 centimeter tjockt. Ovanpå låg det skare, som bar en 7-årig pojke och
en schäferhane, men inte hans förare.
Efter 7 kilometer hittade vi killen och det var i grevens tid.
När Sluggo var drygt sex år gammal upptäckte jag att han
hade blod i urinen. Veterinären ställde diagnosen urinvägsinflamation och han fick en omgång pencillin. Men det hjälpte
inte och när vi kom tillbaka till kliniken en andra gång kunde
man konstatera att han hade en stor blodfylld tumör i prostatan.
Det fanns ingenting att göra så jag fick åka hem ensam. Det var
enormt tungt.
Nu satte jag mig och ringde runt på kors och tvärs. I Skåne
fick jag napp. Dåvarande chefen, Tommy Blomquist, berättade
att en av deras hundförare skulle byta tjänst. Jag kunde få ta
över hans rottweilerhane.
Att det var en rottis hade jag inga betänkligheter mot. En bra
hund är en bra hund. Jag ringde hundens ägare, Lasse NordP o l i s h u n d e n 2 - 2 01 4
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gren. Allt lät bra och vi körde från var sitt håll. I Jönköping
växlade vi Asso.
Asso var en bestämd kille som älskade barn och djur. Vuxna
personer var han mer skeptisk mot. Han morrade åt min fru i
flera månader, innan hon till sist visade ett större aggressionspaket än hunden, och drog honom i huvudet med att flexikoppelhandtag. Sedan dess var de bästa vänner.
Assos absoluta favoritsysselsättning var kommenderingar
och på fotbolls-EM i Stockholm, 1992, var han i högform.
Tyvärr fick han spondylos i nacken och jag stod utan hund
igen. Den här gången ställde jag mig ”på kö” för en HS hund.
Då blev det en schäfer igen, från Securitas egen uppfödning.
Jag kallade honom för Ferro och det var en liten, mycket duktig spårhund.
Däremot fick jag en hel del problem med skyddsarbetet. Jag
får erkänna att jag många gånger var beredd att ge upp. Han
var riktigt bra i korgen, men bet inte alls i ärmen.
Men under ett kvällspass fick jag ett kvitto på vad Ferro gick
för. Vi kom till ett inbrott på ett dagis. Utanför fanns den misstänkte gärningsmannen med en snusnäsduk över halva ansiktet.
Han var som hämtad från en vildavästernfilm.
Jag skickade Ferro och nu var de dåliga betten som bortblåsta. Han hade sett skyddsarmen som en jätteleksak, men när det
blev skarpt läge tog han till de fina resurser han hade.
När Ferro var 6 år gammal blev han halt. När hältan inte gav
med sig åkte jag till veterinären som hittade en slags utväxt i
ena armbågen, det var som en tagg. Som tur var kunde jag omplacera honom och han fick ett långt och bra liv. Jag tror han
blev 13 år gammal.
Men själv var jag utan hund – igen. Nu fick jag den enda
hund som jag lämnat tillbaka igen, ”Hunden från helvetet”. En
schäferhane som bet min fru vid upprepade tillfällen. Till sist
var jag tvungen att välja…
Då fick jag möjlighet att ta över kollegan Jocke Berlins
hund. Jocke skulle göra utlandstjänst så Askeslätts Atscho fick
flytta hem till mig. Det var verkligen lyxigt att få ta över en
sådan fin och väldresserad hund.
Men lyckan blev inte långvarig. Hunden skadade en sena
under ett räddningssök och det blev gipsat fram en månad. När
vi tog av gipset smällde han ett korsband. Det blev ny operation
och rehabilitering. Allt verkade gå bra, då small nästa korsband.
I samma veva opererade jag själv en höft och efter detta
lämnade jag min patrulltjänst och övergick till att arbeta med
kriminalsökhund.
Nästa hund var Älsebo Brutos, som var en trevlig sökhund,
men tyvärr hade en del miljöbrister.
Då blev jag uppringd av en dam som undrade om vi hade
möjlighet att testa hennes rottweilertik. Det hade vi så klart och
hon dök upp med en liten långhårig tik som vägde runt 25 kilo.
Bitar av testen var riktigt bra, men tyvärr saknade hon både
skärpa och försvarslust. Hon hade inte heller någon kamplust.
När ägaren förstod att polisen inte var intresserad att köpa
henne, berättade hon att hon inte kunde ha henne kvar, utan
tänkte avliva henne.

Tiken var hur söt som helst så jag tänkte att jag kunde ha
henne som sällskaps- och gårdshund. Så jag köpte henne på
plats.
Den lilla tiken, Taptos X-yla (Cilla) visade sig visst ha
kamplust, hon hade bara aldrig fått chansen att prova. När jag
sen var nere för att titta på en söktest i Stockholm, frågade jag
på slutet om Leif Malmberg hade lust att titta på min lilla jycke
också.
Det hade han, och hon presterade dagens bästa resultat. Ett
tag senare gav jag bort Brutos och tog Cilla i tjänst. Hon var
mycket duktig, noggrann och uthållig i sökarbetet.
Våren 2013 tyckte jag att hon presterade lite sämre och behandlade henne för noskvalster. Sökförmågan blev bättre och
hon fungerade bra hela sommaren.
På hösten, i oktober, blev det sämre igen och jag åkte till
veterinären som tyvärr kunde konstatera att hon hade en stor
tumör i nosen. Det var extremt jobbigt. Min tanke var ju att vi
skulle gå i pension tillsamman.
Men än en gång löste det sig. Jag tog kontakt med en god
vän nere i Halland som har Lomåsens schäferkennel. Någon
schäfer hade han inte men väl en labbetik, Doris. Hon lät som
ett bra alternativ så jag åkte efter henne. Då var hon 13 månader gammal. En månad senare gjorde hon ett finfint test.
Idag är hon 17 månader och de påvisande markeringarna
sitter. Nu blir det att lägga på prepasraten. Om allt går enligt
planerna kan jag ta henne i tjänst under sommaren.
Avslutningsvis vill jag passa på att säga, att jag har världens
bästa jobb!!! ■

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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Boktips

Dags för tredje boken
av Lena Matthijs
Text: Redaktionen • Porträttfoto: Pernilla Rudenwall Petrie

Lena Matthijs skriver
något kapitel i sina kriminalromaner varje
dag. Hon är polisen och
juristen som vet vad hon
snackar om. I hennes berättelser får läsarna följa
fall som utgår från verkliga händelser och hon
vet hur poliser jobbar.
Känslan av att allt är äkta och på riktigt finns
där hela tiden.
Nu slår hon till för tredje gången – med ”Lejonet från Zagros”. Samtidigt släpper hon sin
andra bok, ”Under fjärilens vingar” på pocket.
Vi har träffat Lena för att prata om hennes tredje deckare. Till
vardags är hon fullt upptagen med att vara biträdande operativ
chef i Västra Götaland. Hon jobbar i Göteborg och bland annat
leder hon insatser och driver utvecklingen inom den särskilda
polistaktiken. Just nu är dagarna fyllda av högriskmatcher i fotboll och demonstrationer inför Valen 2014.
– Hur hinner du med att skriva?
– Det blir allt svårare att få ihop tillräckligt med tid för att
sjunka in i handlingen och få vara i fred. Jag utnyttjar all tid
som finns mellan alla uppbokningar. Bussresor, kvällstid hemma i soffan och en och annan söndag.
– Din tredje bok, vad kan du berätta om den?
– Berättelsen bygger på en verklig historia som jag stötte på
när jag gjorde min praktiktjänstgöring i Göteborg 1987. Styckmordsfallet var omskrivet och jag satt med vid förhören. Det
var en näst intill osannolik historia om helt vanliga människor
och hur de kan hamna i ett fullständigt kaos där det inte finns
några utvägar. Jag har lånat en del från dessa händelser men
gjort om och hittat på så att det blivit min egen historia. De
verkliga människorna har inte något att göra med berättelsen
som den är idag.
– Vad handlar boken om?
– Med en veckas mellanrum anträffas två styckade mans-

kroppar i västra Sverige. Polisutredningen går trögt och offren
är okända. Ingen verkar sakna dem. Samtidigt i en parallell
handling kämpar den tolvårige kurdiske pojken, Zana, för att
föra sina syskon tillbaka till tryggheten. Barnen har blivit övergivna utan mat och vatten av sin far i de otillgängliga bergen
mellan Irak och Turkiet. Berättelserna flätas samman på slutet.
– Vad kommer bokens titel ifrån?
– Jag vill inte avslöja för mycket men bergkedjan där barnen
befinner sig heter Zagrosbergen och en amulett med ett lejon
har betydelse i handlingen.
– Är boken fristående i förhållande till Killing your darlings
och Under fjärilens vingar?
– Det är den tredje boken om Hasse Nelander-Wein vid
Boråspolisen men alla böckerna kan läsas fristående.
– Vilka läser dina böcker?
– Det är väldigt blandat. Många läsare är poliser, vilket inte
är så konstigt, men jag har massor av läsare utanför polisen
som letar efter böcker som känns verkliga och inte så spektakulära och skruvade som många deckare är nu för tiden.
– Finns det några polishundar med i din tredje bok?
– Självklart! Kriminalsökshundarna letar likdelar och i slutet
av boken finns ett spårjobb med en vanlig tjänstehund. Inga
bra böcker utan hund, har jag lärt mig. När jag är ute och håller
föredrag är det historierna om våra polishundar som folk helst
vill höra.
– Blir det någon fjärde bok?
Den är på gång. Den kommer handla om två polisbröder.
Om allt går som jag tänkt så kommer den ut vid den här tiden
2015. ■

Förlag: Hjalmarson & Högberg Bokförlag
ISBN: 978-91-72241-86-2
Utgivning: maj 2014

P o l i s h u n d e n 2 - 2 01 4

5

Inbjudan Polishund SM 2014

Påminnelse

Inbjudan 4-7 september

SM 2014

Polishund SM

för polishundar
Skånepolisens Tjänstehundsklubb
Hundförarna i Skåne vill passa på att hälsa alla välkomna till
Skåne och brukshundsklubben i Malmö där Polishund SM kommer att gå av stapeln 4 – 7 september 2014.

Tävlingarna kommer att äga rum på olika
platser i Skåne med brukshundsklubben i
Malmö som utgångsplats och huvudarena.
Vi planerar för att boende ska vara möjligt
både på närbelägna campingplatsen Sibbarp
(ni som var med 2004 känner igen upplägget), eventuell husvagnsuppställning samt
närliggande hotell.

nomföras enligt gällande regler för sommar
SM. Kamratafton (torsdag) och hundförarförbundets årsmöte (fredag) kommer att avhandlas samt en bankett på lördagen.

Vi vädjar till alla att anmäla sig i tid för att
underlätta både vår planering och Er möjlighet att få delta. På grund av svårigheter med
tillgång till mark kommer vi att begränsa
antalet startande till 25 deltagare i vardera
grupp. Vi poängterar att vi tar emot anmälningar efter hand och när 25 deltagare är anmälda stänger vi möjlighet för deltagande!

SM och tävlingsansvariga:
Joakim Hansson 0708-76 27 99
Peter Matthijs
0733-91 04 98

Tävlingarna inleds med sedvanlig marsch
och invigning. Tävlingarna kommer att ge-
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Mer information och anmälningsformulär
kommer att finnas på hemsidan:
www.polishundsm.se

Vi ser fram emot att få träffa alla Er tävlingssugna tillsammans med Era familjer
och övriga åskådare samt hoppas på trevliga
dagar med förhoppningsvis vackert väder.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Regler Polishund SM 2014
2013-04-13

POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND

Allmänna anvisningar
Förarens skyldighet
Föraren är skyldig att känna till och följa de
regler som är utfärdade för tävlingen.
Hunds framförande
I samtliga moment utom moment 2 skall hunden föras okopplad. Hund får bära endast ett
halsband. Mellan tävlingsmoment får hunden
inte vara kopplad eller korrigeras i halsband.
Dock får hund föras kopplad mellan två
lydnadsstationer.
Utgångsställning
Med utgångsställning menas att hunden
sitter vid förarens vänstra sida med huvudet
eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. När
hund ansluter till den stillastående förarens
sida accepteras att den först sätter sig framför
och sedan kommenderas in till vänster sida.
Föraren avgör när hunden ska kommenderas in
om den sitter framför föraren.
Samtliga moment i skyddsarbetet börjar och
slutar med hunden i utgångsställning efter
tävlingsledarens anvisning.
Position
En hund som visar oro i en fast position kan
högst ges betyg 8.
Kommando/tecken
Om den tävlande använder andra kommandon än de angivna skall detta anmälas till
tävlingsledaren.
Utöver kommando eller tecken får hundens
namn användas som lystringsord. Använder föraren tecken så får detta i princip inte utsträckas längre i tiden än ett muntligt kommando.
Tecken som alternativ till muntligt kommando
får endast användas i de moment och för de
kommandon där så anges i momentet. Tekniska
hjälpmedel får inte användas.
Anvisningar
Den tävlande skall i samtliga moment följa
tävlingsledaren anvisningar.
Bedömning
Samtliga moment skall bedömas öppet.
Bedömning sker efter 10-gradig skala. Betyg
över 5 ges i följd 5 – 5,5 – 6 – 6,5 och så
vidare. Givet betyg multipliceras med respektive moments koefficient. Som godkänt betyg
räknas betyg 5 och däröver, betyg under 5
räknas som 0.
Allmänt gäller att alla avvikelser från momentets rätta utförande medför betygsavdrag.
Hund som vägrar åtlyda vid tredje kommandot
underkänns. Extra kommandon eller tecken
utöver det tillåtna medför sänkning av betyget.
Hund som ger ihållande skall i moment, där
skallgivning inte ingår, skall underkännas i
momentet. Högre betyg än 7 bör inte ges till
hund som gnäller högljutt, gläfser eller morrar.
Bedömningen påbörjas efter tävlingsledarens
anvisning.
Alla betyg under 9 skall skriftligen motiveras.
Hund som i moment där den sändes från
förarens sida, tjuvstartar, kan tilldelas högst
betyg 6, detta under förutsättning att hunden
omedelbart låter sig inkallas till sidan igen,
annars underkännes den. Om moment måste

avbrytas användes kommandot ”avbryt”.
Anrop
Förarens anrop ska vara klart och tydligt
och ska utan svårigheter kunna uppfattas av
figuranten.
Angrepp
Med angrepp menas att hunden biter respektive gör bitförsök (stöter) med munkorg. I de moment där angrepp krävs av hunden påverkas
bedömningen i hög grad av angreppsförsökets
kraft, ett alltför lamt angreppsförsök medför
ett underkännande av momentet. Hunden ska
utnyttja första tillfället till angrepp och fortsätta med angreppet tills föraren kommenderar
hunden att avsluta angreppet.
Munkorg
Hund som uppträder utan munkorg där så är
föreskrivet renderar underkänt.
Hund som uppenbart besväras av att bära
munkorg kan ges högst betyg 7.
Upphörande med angrepp
Vid alla moment där angrepp från hunden
ingår skall föraren kommendera figuranten att
stå stilla och kan därefter kommendera loss
hunden.
Orent arbete
Hund som uppvisar ett orent arbete mot
figurant, ej att anse som angrepp, kan ges
högst betyg 7.
Kontroll
Med kontroll menas hund som upphör att
angripa genom att bevaka, åtlyder kommando sitt, ligg, stå eller låter sig återkallas till
föraren.
Avvisitation
I moment 15 skall figuranten avvisiteras
genom att armar, kropp och ben känns över.
Särskiljande
Vid eventuellt lika poäng i slutresultat skall
lydnadspoängen räknas bort, för att särskilja
de tävlande.
Avstängning av hund
Hund som under tävlingsdagarna uppvisar ett
oacceptabelt beteende genom att exempelvis
visa omotiverad aggression eller omotiverat
angriper människa eller djur stängs av från
tävlingen. Ärenden som gäller avstängning av
hund hanteras och bedöms av tävlingskommittén.
Löptik
Tik som är eller precis har varit i löpperiod ska
placeras sist i startordning.
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Skyddshundsgrupp
Moment 1:
Platsliggande med skottberördhet – kommando
”Plats eller handtecken” – Koeff 5
Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca. 5
meters mellanrum och avlägsnar sig gående ca 50 meter från hundarna. Dessa skall kvarligga under 10 minuter utan att förflytta sig. När föraren lämnar hunden
må han använda kommandot ”stanna kvar”. Efter 10
min då föraren återgått och anslutit till hunden samt
beordrat hunden i utgångsställning skjuts fem skott
i en följd. Efter det femte skottet skall hundarna sitta
kvar ytterligare ca 10 sekunder. Därefter är momentet
slut efter tävlingsledarens anvisning.

Uppläggning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar nedläggning av hundarna. Momentet är slut efter skott och
på tävlingsledaren anvisning. Hund får ej läggas om
under pågående moment. Skytten skall vara utplacerad innan moment platsliggning med skottberördhet
börjar. Tiden tas från det förarna intagit position ca 50
meter från hundarna.
Bedömning:
Hund som ej kryper mer än sin längd eller gnäller
ihållande erhåller högst betyg 7. Om hunden sätter
sig, ställer sig, kryper mer än sin egen längd eller på
annat betydande sätt ändrar sin position underkänns
den i momentet.
Moment 2:
Linförighet – kommando ”fot” – Koeff 2
Hunden som föres i fritt hängande koppel skall villigt
följa föraren gående på dennes vänstra sida med
huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä.
Linförigheten skall prövas i olika gångarter samt olika
stegförflyttningar. Då föraren gör halt skall hunden
utan kommando stanna i utgångsställning. Vid nytt
marschanträde eller tempoväxling får kommandot
upprepas.

Uppläggning:
Momentet börjar och avslutas på tävlingsledarens
kommando med hunden i utgångsställning och ska
genomföras under ca 3 minuter. Tävlingsledaren
kommenderar momentet. Det åligger tävlingsledaren
att tillse att hunden föres i fritt hängande koppel, samt
att momentet utföres lika för samtliga hundar.
Bedömning:
Hund som hela momentet föres i stramt koppel (stretar) kan ej godkännas. Sak samma gäller hund som
släpar och upprepade gånger måste dras fram. Stor
vikt skall läggas vid hundens förmåga att anpassa sig
till förarens rörelser, så att den ej stänger, tränger eller
sätter sig snett eller sent.
Moment 3:
Fritt följ – kommando ”fot” – Koeff 4
Utföres som moment 2 men med okopplad hund.

Uppläggning:
Se tillämpliga delar moment 2
Bedömning:
Se tillämpliga delar moment 2
Moment 4:
Platsläggande – kommando ”plats”, ”ligg” eller
handtecken – Koeff 2
På kommando eller handtecken skall hunden snabbt
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lägga sig. Platsläggandet utförs under gång utan att
föraren stannar. Efter kommandot fortsätter föraren
springande minst 20 meter och stannar på tävlingsledarens order vänd mot hunden.
Momentet avslutas med att föraren återvänder till
hunden och på tävlingsledaren kommando beordrar
hunden i utgångsställning.

Uppläggning:
I momentet som börjar på tävlingsledarens tillsägelse
med hunden i utgångsställning, ingår inte bara själva
nedläggandet utan även förflyttningen dessförinnan,
samt uppsättandet av hunden till utgångsställningen.
Tävlingsledaren ger anvisningar, ”framåt marsch” –
”kommendera” (läggandet) – ”helt om halt” – ”återgå till hunden” – ”kommendera” (sätt upp hunden)
– ”moment slut”.
Bedömning:
Förblir hunden i stående ställning i stället för att lägga
sig, och detta upptäcks av föraren efter några stegs
förflyttning skall hunden underkännas även om föraren då med nytt kommando lyckas lägga hunden. Om
hunden sätter, ställer sig eller på annat sätt lämnar sin
position innan föraren återvänt till hundens sida skall
den underkännas i momentet. Hund som sätter sig
eller ställer sig strax före förarens kommando erhåller
högst betyg 8.
Moment 5:
Fritt hopp över häck – kommando ”Hopp”, ”sitt/ligg/
stå” – Koeff 2
Hunden i utgångsställning skall på kommando fritt
hoppa över häcken. På kommando skall hunden sitta,
ligga eller stå på andra sidan, tills föraren ansluter till
hunden. Position på andra sidan hindret anges innan
momentet börjar.

Uppläggning:
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens
tillsägelse.
Häcken skall vara 100 cm bred, 85 cm hög och täckt.
(Se hinder SBK. Ekl.). Momentet börjar när föraren
ställt upp på lämpligt avstånd med hunden i utgångsställning. Hoppet sker på tävlingsledarens tillsägelse.

Momentet är slut då föraren på tävlingsledarens
anvisning anslutit till hunden.

Bedömning:
Hund som vidrör hindret kan ej ges högre betyg än
8. Hund som efter hoppet ej intar eller stannar kvar
i angiven position underkänns. Hund som river eller
använder hindret som stöd underkänns. Hund som har
större delen av kroppen utanför hindret underkänns.
Moment 6:
Inkallning och platsläggande – kommando ”hit, plats
eller ligg” – Koeff 3
Hunden kallas in mot föraren men nedläggs då hunden passerat halva sträckan.

Uppläggning:
Momentet börjar med hunden i utgångsställning och
på tävlingsledarens tillsägelse avlägsnar sig föraren
springande från den sittande hunden ca 75 meter.
På tävlingsledarens tillsägelse eller tecken inkallas
hunden och när den passerat halva sträckan skall
föraren på tävlingsledarens direktiv nedlägga hunden.
Momentet är slut när tävlingsledaren meddelar detta
efter det att föraren återvänt till hunden och hunden
sitter i utgångsställning. Föraren skall före momentets
början informeras om utförandet.
Tävlingsledaren bör under momentet stå i anslutning
till den tävlande.
Bedömning:
Stor vikt skall läggas vid hundens snabbhet vid
inkallningen och läggandet. Stannar hunden ej innan
15 meter från föraren kan den ej godkännas. Hund
som före inkallningen ställer sig, lägger sig eller avviker från platsen mer än 1 meter underkänns.
LYDNAD MED STÖRNING
Moment 7:
Fritt följ med störning – kommando ”fot” – Koeff 5

Uppläggning:
Tillämpliga delar som moment 2. Det fria följet ska
utföras med någon form av störning, ex. annorlunda
underlag, trappa, yttre störning etc.
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Moment 11:
Platsundersökning – kommando ”leta föremål”.
Sök – Koeff 5
4 föremål – Koeff 3
Taktiskt uppträdande – Koeff 3

Uppläggning:
Rutan skall vara synligt utmärkt och väl avvallad. Hunden får skickas från två utpekade sidor. Hunden skall
från de två sidorna kunna iakttas i hela rutan.
Momentet börjar på provledarens tillsägelse. Rutan
skall vallas om efter var 5:e hund.
Hunden skall inom en tid av 10 min. genomsöka ett
40 x 40 meter stort område inom vilket 4 föremål är
utlagda.
Ett av föremålen ska vara mellan 2-4 cm, ett av
föremålen ska vara större än 20 cm och de övriga
mellan 4-8 cm.
Under momentets utförande får föraren uppehålla sig
längs en av tävlingsledaren anvisad sida. Hunden får
bära munkorg.
Föremål som hunden anträffat skall klart påvisas
genom individuellt markeringssätt. Med markering
menas att hunden funnit föremålet och ställer, sätter
eller lägger sig vid föremålet. Hund som markerar
tyst eller med skallgivning bedöms lika. Föremål som
påvisas skall efter godkännande av domare avhämtas
av hundföraren i enlighet med tävlingsledarens anvisning. Hunden skall efter avhämtandet föras som vid
fritt följ ur rutan och får sändas för fortsatt sök endast
från den anvisade sidan av området.

Bedömning:
Tillämpliga delar som moment 2 med beaktande på
störningsgrad.

upptagsområdet. Domaren skall ha tillgång till skiss
på spårutgången.
Upptagslinjen skall vara synligt utmärkt

Moment 8:
Inkallning med störning – kommando ”sitt/stanna
kvar”, ”hit” – Koeff 5

Bedömning:
Hund som bakspårar eller tar upp fel spår återkallas
till linjen utan betygs-neddrag.
Hund som går över spåret utan upptag erhåller
betygs-neddrag var gång.
Dock erhålls godkänt betyg vid spårupptag inom 5
min.
Förare som meddelat spår 3 gånger och inte fått
klartecken från domaren underkänns i Moment 9
och 10. För att erhålla poäng i moment 9 krävs att
slutföremålet är funnet i moment 10.

Bedömning:
Sök:
Vikt ska läggas vid hundens sökmetodik, söklust,
förarens förmåga att dirigera samt samarbete.
Upprepade kommandon samt olydnad medför
poängavdrag. Hund som upprepade gånger och till betydande del befinner sig utanför sökområdet renderar
poängavdrag.
För att erhålla betyg fordras minst ett godkänt
föremål.

Moment 10:
Spårning:
Spårning på ett ca 1500 meter långt och ca 90 minuter
gammalt spår.
Spåret skall läggas i omväxlande terräng och som en
person normalt förflyttar sig. Spårläggaren utlägger 7
föremål i spåret varav slutföremålet skall vara större
än de övriga.
Spårningen är avslutat när hunden funnit slutföremålet. Föremålen redovisas till funktionär, vilken även
antecknar sluttid.
Spårtid 40 min. inklusive upptagstid.

Föremål:
För att föremål skall tillgodoräknas måste det vara
markerat inom föreskriven tid. Markeringen skall i
dessa fall tas med i bedömningen oaktat att tiden har
gått ut.
Momentet avbryts efter att 4:e föremålet avhämtats.
Om föraren påverkar hunden vid markering av ett
föremål får detta ej tillgodoräknas.
Vidrört föremål medför poängavdrag, om hunden tar
upp föremålet i munnen får detta inte tillgodoräknas. Hund som blindmarkerar mer än 1 gång skall
underkännas.

Uppläggning:
Spåren bör ej ligga närmare varandra än 300 meter
vid samma utgångsriktning. Föremålen skall vara ca
5-10 cm stora och vara märkta med spårnummer.
Första föremålet bör ej ligga närmare än 100 meter
från upptaget.
Spårmottagaren får inte uppehålla sig i vindriktning
mot spårslutsområdet.

Taktiskt uppträdande:
Här görs en bedömning av förarens förmåga att
disponera område och tid.

Uppläggning:
Föraren lämnar den sittande hunden och går cirka 75
meter. Hunden ska sedan inkallas.
Bedömning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrat föraren
att lämna hunden och är slut då hunden intagit
utgångsställning hos föraren. Stor vikt ska läggas
vid att hunden visar god lydnad och snabbhet vid
inkallningen.
Hund som ställer sig, lägger sig eller avviker mer än
1 meter när föraren lämnat hunden underkänns.
Störningen får ej vara utformad med någon form av
skyddsinslag.
Arrangören ska i god tid inför varje SM-tävling presentera och ansöka om lämpligheten i momenten hos
styrelsen i Polisens hundförarförbund.
Momentet presenteras för deltagarna under tävlingen,
vid information till tävlande.
Moment 9:
Uppletande av spår – kommando ”sök spår” – Koeff 3
Spårets utgångspunkt skall ligga utmed en ca 50
meter lång baslinje.
Föraren äger rätt att själv bestämma var utmed linjen
hunden skall påbörja spårsöket. Hunden skall arbeta
självständigt och föras i en ca 15 meter lång lina.
Föraren skall meddela domaren när hunden har hittat
spåret och får lämna området på klartecken från
domaren.
Kan inte hunden finna spåret inom 5 min får den inte
delta i moment 10.

Uppläggning:
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse,
och är slut då ekipaget på domarens tecken lämnar

Bedömning:
Föremål 1-6 á 30 poäng = 180 p.
Föremål 7 á 120 poäng = 120 p.
Summa 330 p.
Då påvisande markering används vid anträffade apporter medför skadat eller trasigt föremål underkänt.

Moment 12:
Personsök/Räddningssök – kommando ”sök”.
Sök – Koeff 9
Figuranter ståndskall 2 x – Koeff 8
Föremål ståndskall – Koeff 2
Taktiskt uppträdande – Koeff 3

Uppläggning:
Hund iförd munkorg samt tjänstetecken.
Inom ett ca 100 meter brett och 300 meter långt område skall två figuranter och ett föremål vara utplacerade.

P o l i s h u n d e n 2 - 2 01 4
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Moment 13:
Överfall på föraren – Koeff 3

Uppläggning:
Hunden iförd munkorg.
Figurantens överfall ska vara riktat mot föraren.
Momentet börjar på tävlingsledarens anvisning med
hunden i utgångsställning och därefter beordrar
föraren hunden att sitta kvar samt tar två steg till
höger.
Efter anvisning av tävlingsledaren gör figuranten,
med höger arm, ett överfall mot föraren. Hunden skall
genom angrepp avvisa överfallet , varvid figuranten
blir passiv. Hunden skall därvid på förarens kommando
upphöra med angreppet.
Bedömning:
Vikt skall läggas vid hundens snabbhet och kraft
i avvärjandet, samt att föraren snabbt får kontroll
på hunden efter avvärjandet. Momentet är slut då
hunden intagit utgångsställning efter tävlingsledarens
anvisningar.
Moment 14:
Transport av figurant – kommando ”fot transport” –
Koeff 3

Rutan skall vara avvallad och avvallas därefter var
5:e hund.
Den ene figuranten skall vara helt dold och den andre
sittande/liggande till synes medvetslös.
Lämpliga föremål är t.ex. jacka, väska eller ryggsäck
med en storlek av minst 40 cm.
Föraren anvisas en utmärkt mittlinje genom områdets
längstriktning. På kommando eller armtecken, vilka
får upprepas, skall hunden snabbt i slag åt båda sidor
genomsöka området under högst 15 minuter. Återsök
är ej tillåtet.
Områdets bortre gräns skall vara markerat. När 2 figuranter och ett föremål funnits alternativt föraren och
hund passerat bortre gränsen avbryts momentet.
Då tiden gått ut och ekipaget ännu inte kommit till
slutet, avbryts momentet.
Momentet startar då ekipaget går in i sökområdet.
Då hunden påträffar figurant skall den utan påverkan
ge ståndskall tills föraren kommit fram. Föraren får
lämna mittlinjen först på tecken från domare. Figuranten förs efter omhändertagande till mittlinjen och
hunden ska då vara under kontroll hos föraren.

Bedömning
Sök:
Vikt ska läggas vid hundens sökmetodik, söklust,
förarens förmåga att dirigera samt övrigt samarbete.
Upprepade kommandon samt olydnad medför poängavdrag. Hund som går ur hand underkänns.
Stor vikt skall läggas vid att hunden inte lämnar stora
områden ogenomsökta.
Ett krav för godkännande är en funnen och godkänd
figurant genom ett vägledande ståndskall.
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Figuranter ståndskall:
Momentet börjar då hunden finner figuranten. Hund
som har lämnat funnen figurant får underkänt på
denne trots senare godkänt ståndskall på densamme.
Skulle hunden under räddningssöket tappa eller dra av
sig munkorgen får denna sättas på en gång. Upprepas
felet avbryts arbetet. Föraren får inte lämna den
utmärkta mittlinjen för att återfinna munkorgen.
Skulle hunden vidröra figuranten med munkorgen, i
vad som kan uppfattas som någon form av påbörjat
angrepp, skall ekipaget avstängas från räddningssöket.
Stor vikt skall här läggas vid figurantens uppfattning
av situationen. Bedöms vidrörandet inte vara ett
angrepp renderar detta poängavdrag och bedöms som
orent arbete.
Vikt skall läggas vid skallets jämnhet och att det är
vägledande.
Återförande av figurant bedöms i moment ståndskall.
Föremål ståndskall:
Föremålet regleras till att vara ett klädesplagg eller
väska minst 40 cm stort (jacka/byxa/skjorta/större väska) liggande eller hängande högst en meter upp. Hund
som kraftigt vidrör föremålet bedöms som angrepp
och får inte tillgodoräkna sig detta. Lättare beröring
anses som orent arbete och medför betygs-neddrag.
Föremålet skall placeras så att hundens beteende vid
föremålet lätt kan observeras av domarna.
Taktiskt uppträdande:
Här görs en bedömning av förarens förmåga att
disponera område och tid.

Uppläggning:
Hund iförd munkorg. Föraren ställer upp cirka 5 meter
bakom figuranten med hunden i utgångsställning.
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens
anvisning.
På tävlingsledarens anvisning anbefaller föraren figuranten att gå framför sig och går själv med hunden fot
ca 5 meter bakom. På tävlingsledarens tillsägelse skall
föraren växla mellan att gå ca 2 meter snett bakom
och ca 5 meter bakom figuranten.
Transporten skall vara ca 75 meter.
Transporten utförs med svängar och vändningar.
Om föraren är felaktigt placerad i förhållande till
figuranten ska domaren påtala detta (en gång).
Bedömning:
Vikt skall läggas vid att föraren följer tävlingsledarens
anvisningar beträffande avstånd, att hunden håller sin
position vid föraren samt hundens vilja att bevaka figuranten. Hund som gnäller eller skäller erhåller nerdrag.
Moment 15:
Fasttagande av flyende – kommando ”revir/attack”.
Fasttagande – Koeff 5.

Uppläggning:
Hunden iförd munkorg. Föraren ställer upp ca 5 meter
bakom figuranten med hunden i utgångsställning.
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens
anvisning.
På tävlingsledarens anvisning springer figuranten i
riktning från hundpatrullen.
Tävlingsledaren ger anvisning att sända hunden då
figuranten befinner sig på ca 15 meters avstånd från
hundpatrullen och föraren äger rätt att omedelbart
springa med.
Hunden skall stoppa figuranten genom angrepp.
Hunden skall välja första tillfället till angrepp. Då
hunden har angripit och stoppat figuranten ska denne
bli passiv. Hunden ska då upphöra med sitt angrepp på
förarens kommando eller uppta bevakning självmant
eller på förarens kommando.
Hunden skall vara under kontroll inom ca. 10 sekunder
efter att figuranten blivit passiv.
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Bedömning:
Hunden ska angripa Figuranten.
Stor vikt skall läggas vid hundens intention/kraft att
angripa samt förarens förmåga att ta kontroll på
hunden.
I momentet skall särskilt beaktas att föraren inte
påverkar hunden på annat sätt än genom kommando.
En hund som efter angrepp, utan inkallning, lämnar
figuranten mer än ca 5 meter, släpper bevakningen
och möter föraren underkänns.

Bedömning moment 16:
Anrop:
Vikt ska läggas vid förarens kontroll över hunden i anropet. Moment 16 börjar på tävlingsledarens anvisning
med hunden i utgångsställning och är slut då föraren
sänder hunden.

Moment 16/17/18:
Modprov – kommando ”stanna eller jag sänder
hunden” – Koeff: Anrop 2
Modprov – kommando ”Revir/attack” – Koeff:
Angrepp 5
Modprov – kommando ”stå stilla, loss” – Koeff:
släppande/visitation 3

Uppläggning:
Figuranten iförd synlig bitjacka.
Föraren ställer upp på anvisad plats med hunden i
utgångsställning.
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens anvisning med hunden i utgångsställning.
På cirka 75 meters avstånd befinner sig en figurant.
På tävlingsledarens anvisning börjar figuranten att
uppträda hotfullt verbalt samt med kroppsspråk. I
samband med detta börja figuranten gå mot hundpatrullen.
På tävlingsledarens anvisning anropar föraren figuranten samt sänder hunden mot figuranten. Föraren äger
rätt att omedelbart springa efter. I samband med att
föraren sänder hunden börjar figuranten att springa
mot hunden.
Då hunden befinner sig ca 15 meter från figuranten
övergår denne med bibehållet hot att gå mot hunden.
Hunden ska välja första tillfället till angrepp.
Då hunden har angripit ska figuranten utsätta hunden
för belastning, både verbalt och fysiskt.
Hunden ska fortsätta sitt angrepp tills föraren kommenderar hunden att upphöra med sitt agerande.
På förarens kommando ”stå stilla, loss” upphör
figuranten med belastning samt aktivitet.
Efter släppandet placeras hunden att bevaka figuranten vartefter denne skyddsvisiteras.
Hund som inte godkänns i moment 16 får inte utföra
moment 17-18.

Bedömning moment 17:
Angrepp:
Stor vikt ska läggas vid hundens vilja att möta hotet,
samt kraften i angreppet. Moment 17 börjar då
föraren på tävlingsledarens anvisning, efter anropet
sänder hunden för angrepp och är slut när föraren
kommenderar loss hunden.
Bedömning moment 18:
Släppande/visitation
Vikt ska läggas vid hundens förmåga att släppa,
förarens förmåga att få kontroll över hunden samt
hundens vilja att bevaka figuranten under visitationen.
Moment 18 börjar då föraren kommenderar loss
hunden och är slut på tävlingsledarens anvisning med
hunden i utgångsställning efter fullbordad visitation.
Hund som vid visitationen angriper figuranten ska inte
godkännas. Förare som vid visitationen går mellan
hund och figurant ska inte godkännas.
Moment 19:
Sändande och återkallande/avbrytande – kommando
”revir”, ”hit” – ”sitt” – ”ligg” – ”stå” – Koeff 4

Uppläggning:
Föraren ställer upp på anvisad plats med hunden i
utgångsställning. Föraren ska innan momentets början
ange om hunden återkallas eller avbryts.
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens anvisning med hunden i utgångsställning.
På ca 50 meters avstånd från hundpatrullen förflyttar
sig en skyddsärmsförsedd figurant springande från
sidan för att vid anrop vinkla ifrån patrullen och
fortsätta springande. På tecken från tävlingsledaren
anropas och därefter sänds hunden att ta fast den
flyende. Efter det att hunden passerat en på ca 20
meters avstånd utmärkt punkt, med hjälp av tecken
från tävlingsledaren återkallas eller avbryts hunden.
20 meters markeringen skall vara klart och tydligt
markerad.
Vid avbrytande får föraren ansluta till hunden efter
tävlingsledarens anvisning.

Bedömning:
Använder föraren mer än tre kommandon underkänns
hunden.
Hund som inte upptar ett effektivt efterföljande
underkänns.
Hund som återkallas/avbryts innan tävlingsledarens
tecken eller före markering underkänns.
Stor vikt ska läggas vid hundens intention att förfölja
figuranten samt förarens förmåga att återkalla eller
avbryta hunden.
För att godkännas i momentet måste hunden låta sig
återkallas eller avbrytas.
Moment 20:
Skyddsarbete/Miljöangrepp – kommando ”revir” –
”attack”
Hundens vilja/intention att övervinna hinder svårigheter – Koeff 4
Angrepp – Koeff 4
Upphörande med angrepp/kontroll – Koeff 4

Uppläggning
Momentet ska likna en tjänstenära situation där
hunden ska fungera skyddsmässigt och utsättas för
någon form av hinder/belastning. Momentet börjar
på tävlingsledarens anvisning och är slut då hunden
intagit utgångsställning
Bedömning:
Vikt ska läggas vid:
• Hundens vilja/intention att övervinna hinder eller
svårigheter
• Kraften i angreppet
• Förarens förmåga att få hunden att upphöra med
angreppet samt övriga kontrolldelar Hund som går
ur hand och ej kan återkallas ska ej godkännas.
Arrangören ska inför varje SM-tävling presentera och
ansöka om lämpligheten i momentet hos styrelsen i
Polisens Hundförarförbund. Momentet presenteras för
deltagarna under tävlingen i samband med provhund
skyddsarbete.
Summa Maxpoäng skyddshundsgruppen:
1480
Lydnad280
Skydd370
Spår330
Platsundersökning200
Räddningssök300
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Spårhundsgrupp
I spårhundsgruppen:
• Lydnad som i skyddshundsgruppen.
• Platsundersökning som i skyddshundsgruppen.
Spår spårhundsgruppen
Uppletande av spår – kommando ”sök spår” – Koeff 5

Uppläggning:
Spårets utgångspunkt skall ligga utmed en ca 150
meter lång baslinje.
Föraren anvisas var utmed linjen hunden skall påbörja
spårsöket. Hunden skall arbeta självständigt och föras
i en ca 15 meter lång lina. Föraren skall meddela
domaren när hunden har hittat spåret, och får lämna
området på klartecken från domaren. Kan hunden inte
finna spåret inom 5 min avbryts momentet spår.
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse,
och är slut då ekipaget på domarens tecken lämnar
upptagsområdet. Domaren skall ha tillgång till skiss
på spårutgången.
Upptagslinjen skall vara synligt utmärkt.
Bedömning:
Hund som bakspårar eller tar upp fel spår återkallas
till linjen utan betygsnerdrag.

12
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Hund som går över spåret utan upptag erhåller
betygs-nerdrag var gång.
Dock erhålls godkänt betyg vid spårupptag inom 5
min.
Förare som meddelat spår 3 gånger och ej fått klartecken från domaren underkänns i uppletande av spår
samt spårning.
För att erhålla poäng i moment upptag krävs att
slutföremålet är funnet enligt moment spårning.

let. Föremålen redovisas till funktionär, vilken även
antecknar sluttid.
Spårtid 40 min. inklusive upptagstid.
Spåren bör ej ligga närmare varandra än 300 meter
vid samma utgångsriktning. Föremålen skall vara
max 5 cm stora och vara märkta med spårnummer.
Första föremålet bör ej ligga närmare än 100 meter
från upptaget. Spårmottagaren får inte uppehålla sig i
vindriktning mot spårslutsområdet.

Spårning
Uppläggning:
Spårning på ett ca 1500 meter långt och ca 120
minuter gammalt spår.
Spåret skall läggas i omväxlande terräng. Spåret
skall innehålla två stycken spetsvinklar. Spårläggaren utlägger 7 föremål, och 1 slutföremål varav
3 skall vara av metall och 4 av annat material.
Fyra av apporterna skall vara ”ej uppenbart
synliga” och övriga öppna. Dolda föremål skall ha
koefficient fyra och öppna tre. Två av apporterna
skall placeras i vinkel, dock inte i spetsvinklarna.
Slutföremålet skall ligga väl synligt och vara minst
femton 15 cm.
Spårningen är avslutat när hunden funnit slutföremå-

Bedömning:
Uppletande av spår koeff 5= 50 p.
Föremål 1-4 á 40 poäng = 160 p.
Föremål 5-7 á 30 poäng = 90 p.
Föremål 8 á 100 poäng = 100 p.
Summa
400 p.
Summa Maxpoäng spårhundsgruppen: 880
Lydnad280
Spår400
Platsundersökning200
Copyright © 2012 Polishund. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL
Licens.

Mixa och Susanna

Stort narkotikabeslag ett lyckat
avbrott från skrivbordstjänsten
Text: Susanna Sunila • Foto: Kim Svantesson

En stor del av förra året tillbringade jag gravid bakom ett skrivbord där jag utredde relationsbrott. Min tjänstehund Sniffer’s Mixa var
med på jobbet men var väl så där imponerad
av arbetsbelastningen som hon hade...
Mixa är renodlad sökhund och är utbildad
att söka efter narkotika, vapen och tomhylsor.
Vi åkte med jämna mellanrum ut för att göra
sök, välkomna avbrott under utredningstiden.
I maj blev jag uppringd av spangruppen i
Helsingborg som ville ha hjälp vid en husrannsakan där man för andra gången skulle
söka efter narkotika i en villa.
Villan var en enplansvilla där det rådde god ordning. Det gick
relativt snabbt att söka, och det fanns en vind med en klassisk
stege från luckan. Jag ville gärna ha upp Mixa dit och fick
hjälp av spanare att hissa upp henne i sele och spårlina. Ingen
träff.
Söket fortsatte utomhus och invid husgrunden på altanen
visade Mixa stort intresse in under trätrappan in till köket. Jag
flyttade trappan och den gröna utemattan. Under mattan fanns
stenplattor och jag fattade inte varför hon visat ett sådant intresse där. Jag såg ju att det inte fanns något annat än plattor
och en cementerad husgrund.

Iförd ballerinaskor

Jag lastade Mixa i bilen, beredd att besviken återgå till mitt
skrivbord. Då ropar man från villan att man vill ha in hunden
igen. En spanare har dragit ut spisen i köket och där under
hittat en lucka ner till grunden under. Spännande, pulsen steg
och hoppet om att hitta narkotika ökade så klart. Gravid i femte
månaden, iförd ballerinaskor och kontorskläder hoppar jag ner
tillsammans med en spanare. Där nere är det becksvart och vi
får stå på alla fyra, hukandes. Mixa tar sig ner efter oss och efter att ha fixat med ficklampor skickar jag iväg henne att söka.
Hon drar iväg ett varv under huset och tar sig direkt fram till

ena gaveln där hon börjar gräva i sanden (en något överdriven
och icke godkänd markering alltså)! Både jag och spanaren
förstår att det är något rejält hon har hittat och vi kryper bort
mot Mixa som jag har försökt kontrollera med ett LIGG så att
hon inte förstör ett eventuellt fynd.
När vi tagit oss fram kan vi under sanden skymta en stor väska. Den ser välfylld ut och bredvid den ser det ut att ligga ett
par likadana till. Vi anar att det blivit jackpot och kan inte hålla
oss från att börja tjoa där under huset. Uppe i köket blir det
glädjeyttringar bland de andra spanarna när de insett att Mixa
har fått träff.
Fyndet var 117 kg amfetamin förpackat i flera väskor!
Med sandiga knän och ett stort leende på läpparna åkte jag
mot mitt skrivbord och tänkte att jag har världens bästa jobb i
min ordinarie tjänst. Med duktiga och ihärdiga kollegor och en
hund som klarar både lyft, trånga utrymmen och som kanske
eventuellt känt av narkotikan redan ute på altanen kan man inte
vara annat än lycklig. ■
P o l i s h u n d e n 2 - 2 01 4
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Inför Nordisk Mesterskab 2014
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Nordisk
Mesterskab 2014
for politihunde
10. Juni - 13. Juni 2014 i Danmark
Bymose Hegn Hotel og Kursuscenter
Bymosegårdsvej 11, DK 3200 Helsinge

Program

Tirsdag den 10. juni
Kl. 1500–1700 Ankomst og Indkvartering
Kl. 1600–1700 Dommermøde
Kl. 1730–1830 Indmarch og åbning af mesterskabet
Kl. 1930
Information1 og middag på hotellet
Onsdag den 11. juni
Kl. 0800–1600 Feltsøg, spor samt lager- og skabsøg
for narkotikahunde
Kl. 0800–1600 Spor og personsøg for patruljehunde
Kl. 1530–1700 Prøvehund i lydighed og angreb
Kl. 1700–1800 Dommermøde
Kl. 1900
Kammeratskabsaften på hotellet
Torsdag den 12. juni
Kl. 0800–1600 Lydighed, lejlighedsøg samt bil- og
bagagesøg for narkotikahunde
Kl. 0800–1300 Gerningstedssøg for patruljehunde
Kl. 0945–1600 Lydighed og angreb for patruljehunde
Kl. 1900
Festbanket på hotellet
Fredag den 13. juni
Kl. 0800 - 1000 Morgenmad
Kl. 1000 - 1200 Afrejse og på gensyn i 2015
Programmet er foreløbigt, hvorfor der forbeholdes ret til
ændringer

Lodtrækning og information til holdledere og deltagere om
mesterskabets afvikling.

1
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Praktiske oplysninger:

Indkvartering: Bymose Hegn Hotel og Kursuscenter, hvor møder, middage og festbanket ligeledes afholdes.
www.bymosehegn.dk
Pris:
Pr. person i enkeltværelse inkl. forplejning - d.kr. 3.300,- Pr.
person i dobbeltværelse inkl. forplejning - d.kr 2.460,Forplejning i anførte priser indeholder 2 retters middag tirsdag og onsdag aften, morgenmad onsdag, torsdag og fredag,
madpakke onsdag og torsdag, 3 retters middag til festbanket
torsdag aften.
Såfremt indkvartering ønskes fra mandag den 9. juni bedes
dette fremgå ved tilmeldingen.
Ekstra overnatning inkl. morgenmad i enkelværelse - d.kr.
745,- pr. person. Ekstra overnatning inkl. morgenmad i dobbeltværelse - d.kr. 465,- pr. person.
HUND på værelset er IKKE tilladt.

Tilmelding:

Bindende tilmelding senest den 1. april 2014 på vedlagte
tilmeldingsblanket, der sendes til Jørgen Weinkouff på
e-mail.: eskildsvej@fiberflex.dk
Betaling: Betalingsfrist for opholdet er ligeledes senest den 1.
april 2014.
Beløbet overføres til: Danske Bank BIC kode/SWIFT adresse
DABADKKK - IBAN kontonummer DK9530003442046867
Der skal for hver enkelt deltager, inkl. dommere og holdledere medsendes foto samt en kort beskrivelse med angivelse af
navn, alder, stilling og tjenestested, samt hundens race, køn,
navn og alder.
Gæster: Gæster er meget velkomne, såfremt der er ledige værelser.
Foder: Hundefoder fra Oliver’s forefindes på stedet.
Oplysninger: Spørgsmål kan rettes til: Jørgen Weinkouff,
e-mail.: eskildsvej@fiberflex.dk

Konflikthantering

Taktisk konflikthantering
för hundekipage
Text och foto: Jakob Hydén, Hundenheten Stockholm

Taktik och konflikthantering för hundförare
innebär egentligen inget mer avancerat än
lydnad i hotfulla, farliga situationer och med
fokus på hundförarens hantering av dennes
hund och tjänstevapen, samtidigt. I mina
ögon har detta varit en något bortglömd eller
bortprioriterad del av hundekipagets träning.
Taktisk konflikthantering (TKH) med inriktning på pågående
dödligt våld är ett aktuellt begrepp då hela landets poliser i
yttre tjänst skall utbildas i detta under de närmaste två åren. Jag
har nyligen gått denna tredagarskurs som anordnades vid Hundenheten i Stockholm. Pågående dödligt våld kan översättas
till att ingripa mot vansinnesdåd som exempelvis skjutningen
på ”Stureplan 1994”, ”skolskjutningar” och ”Utöja”. För hundförare tillkommer en dimension i dessa händelser och det är
såklart hanteringen av tjänstehunden. Ska den med eller får
den stanna i bilen när det handlar om att ingripa mot livsfarliga
gärningsmän och pågående dödligt våld? Självklart ska hunden
med, men då måste vi också börja träna på dessa situationer
med hundarna.
Jag är efter denna kurs helt övertygad om att man måste öva
mer på dessa hotfulla, snabba, stökiga situationer med inrikt-

ning på lydnad och kontroll. Det visste jag såklart innan också
men när man övar scenarion fullt ut med sin tjänstehund, förstår man hur lång väg man har kvar till mål. Jag hoppas verkligen att kurserna runtom i landet premierar att hundförare skall
ha med sig sin hund vid genomförandet av praktiska övningar
med FX-vapen och motsvarande.
Jag jobbar som sagt i Stockholm och här har hundenheten
ett visst samarbete, med Piketen, framförallt skarpt. Väldigt få
timmar läggs dock på samövning enheterna emellan, innan ett
skarpt uppdrag. Uppdragen innebär ofta biträde vid husrannsakningar, sök eller spårning efter, och gripanden av bedömt
farliga gärningsmän.
Detta är ärenden som med högre sannolikhet än normalt
kan sluta med en farlig situation där någon tvingas skjuta.
Som orientering så skjuter polisen i Sverige verkanseld mot
gärningsmän med dödlig utgång vid i snitt ett (1) tillfälle varje
år. (2013 har dock en onormal topp i statistiken med fyra (4)
gärningsmän skjutna till döds av polis.) Verkanseld utan dödlig
utgång och varningsskott är naturligtvis betydligt vanligare. I
Stockholm t.ex. sköts det verkanseld eller varningsskott mot
gärningsmän nästan en gång i månaden år 2012. Sett över hela
riket så sköts det polisiär verkanseld vid 19 tillfällen och varningsskott vid 9 tillfällen. Statistik där gärningsmän har skjutit
mot polis utan att polis har besvarat elden är emellertid inte
redovisat här. Notera även att statistiken gäller antal tillfällen
och inte antal skott. Ett enskilt tillfälle 2012 innehöll t.ex. 18
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avlossade skott och i november 2011 besköts en hundförare i
Stockholm med automatvapen efter ett väpnat rån. Gärningsmännen träffade hundbilen med tre (3) skott men avfyrade
fler som missade. Hundföraren besvarade elden med ett flertal
skott i nödvärn.
Detta är exempel på den polisiära verklighet vi står inför
och jag har en välgrundad magkänsla av att skottväxlingar som
dessa kommer öka. En annan stark känsla som jag har är att
hundförare ofta är nära dessa situationer. Om inte mitt i dem.

”Stridsmiljöträning”

Hundförare är ju specialister och används ofta vid grova brott
och vid farliga situationer. Vid många skjutsituationer är det i
regel flertalet poliser på plats, uniformerade såväl som civilklädda. Flera poliser kanske skriker åt gärningsmannen och
några springer runt för att komma i bättre position. Vissa polisbilar har kanske fortfarande blåljus och siren igång och publik
i form av allmänhet rör sig nyfiket närmare. Inte sällan är som
sagt också en hundpatrull på plats. Oftast är det dock väldigt
svårt för hunden att urskilja och mållåsa på en gärningsman
bland alla människor. Gissningsvis kommer patrullhunden i
många fall i ren olydnad försöka angripa den person som står
närmast, oaktat vem det är, i händelse av att denne springer, skriker eller på annat sätt uppträder som en traditionell
skyddsfigurant. Vilket lär eskalera situationen.
Hunden måste med andra ord göras neutral inför dessa situa-
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tioner och miljöer samt föras på ett sätt som minimerar risk för
felbeteenden.
Dessutom är jag av åsikten att hundföraren bör vara beredd
att verka med sitt vapen före, under och efter det eventuella
ögonblick han använder hunden.
Den som har skjutit med en uppstressad hund i ena handen och vapnet i den andra, vet att chansen att träffa det man
siktar på då är försvinnande liten. Man måste i princip ha ett
tvåhandsgrepp för att träffa ett rörligt mål där man vill träffa.
Hunden måste då vara som bortglömd i skjutögonblicket.
Hundföraren kan inte tänka på hunden om han plötsligt hamnar i en nödvärnssituation. Den måste sköta sig själv. Därmed
måste hunden också ha en väldigt säker position som främjar
hundförarens vapenhantering!
Här kommer därför ett par tillspetsade frågeställningar:
• Hur reagerar min hund om en kollega vid min sida skriker
och skjuter mot en gärningsman?
• Hur reagerar min hund om jag skjuter mot en gärningsman?
• Hur reagerar min hund om en gärningsman skjuter mot mig?
• Kan jag hantera mitt vapen och min hund samtidigt? Kopplad såväl som okopplad?
• Har jag reflekterat över att sända/inte sända hunden mot en
beväpnad gärningsman?
• Kan min hund sändas till angrepp på en stillastående gärningsman med skjutvapen medan flera poliser springer omkring och skriker?
• Kan jag smyga, krypa, springa, med hunden under kontroll
och med draget vapen, med bibehållet fokus på hotet/gärningsmannen?
• Kan min hund passera invid skadade personer som ligger på
marken och skriker utan att hunden tappar sin uppmärksamhet på mig?
Ovanstående situationer kräver för de flesta en hel del träning för att bli riktigt bra.
Men är det orimligt att förvänta sig att ett hundekipage ska
klara av detta? Förväntar sig arbetsgivaren, allmänheten och
kollegor att hundföraren skall kunna lösa en skjutsituation med
hunden under någorlunda kontroll?
Personligen tycker jag att det är viktigt att åtminstone ha en
plan för hur man vill agera och att den planen bottnar i något
som ekipaget kan hantera. Jag anser vidare att en viktig poäng
vid hotfulla situationer är att i något eller några fall skulle man
kunna rädda ett liv genom att sända hunden för ett angrepp
tidigt istället för att skjuta motståndaren i bröstet i ett senare
skede.
Men för att kunna lyckas med detta måste man träna lydighet i dessa situationer tills hunden är balanserad och bara lydig.
Annars finns risken att man inte tar ut hunden alls i dessa situationer eller i vart fall håller sig långt ifrån händelsernas centrum. På grund av att lydnaden inte finns där och man därmed
riskerar vådliga okynnesbett.
Min egen ambition är att se hur långt jag kan komma med
min hund i ovan nämnda frågeställningar. Jag har börjat men
har fortfarande långt kvar. Min nuvarande tjänstehund visade
ganska mycket stresspåslag första gångerna jag utsatte honom
för det jag kallar ”stridsmiljöträning” med skott. Mitt mål är
att ha hunden under kontroll under dessa förhållanden för att i
första hand kunna verka med mitt vapen, och för att ha hunden
mottaglig för kommandon istället för att han tar egna beslut

Konflikthantering

grundade på stress och olydnad. Beroende på vad för typ av
hund man har kommer man få lägga fokus på lite olika saker.
Men de flesta kan nog förvänta sig att jobba med och mot,
stress och ”strävan att angripa” i syfte att få till en ”neutral”
och följsam hund.

Position och vapenhantering

Låt oss komma till hundförarens hantering av vapnet och tekniken för detta.
Man kommer vilja ha en position för hunden där man kan
verka med sitt vapen 360 grader. Detta är fundamentalt, och
gäller stående, liggande och knästående skjutställningar samt
bakom skydd/skyl. Såväl som när man springer, kryper, ålar,
eller går. Min enda logiska lösning på alla dessa skjutställningar är att ha hunden tätt bakom mig enligt bilderna i artikeln.
Vid halter har jag inget annat taktiskt lämpligt alternativ än att
hunden måste lägga sig självmant och omedelbart. Systemet
som jag har valt är alltså uppbyggt på exakt samma sätt som
fritt följ men positionen vid halter är liggande och i rörelse
går hunden tätt bakom. På liknande vis har många jägare jakthunden gåendes bakom hundföraren när hunden inte används
aktivt. På samma sätt har jag tänkt. Att hunden ska gå in i ”depå-läge” och bara vara följsam.
Denna position gör det även möjligt för hundföraren att
genomföra ett manuellt sök i lokal på ett bastaktiskt sätt. I de
fall han vill söka själv utan att använda hunden som verktyg.
När sedan omständigheterna ändras kan hunden användas som
vanligt. Jag tänker mig exempelvis när man letar efter en gärningsman i en lokal där det finns andra personer än den man
eftersöker. Exempelvis vid genomsök av ett kontorslandskap
dagtid eller i värsta fall en typisk skolskjutning.
Varför kan man då inte ha hunden vid sidan, som vid fritt
följ? Det är klart att man skulle kunna. Men då måste man
tillse att hunden lägger sig vid varje halt och att man kan
röra sig fullständigt obehindrat åt vänster, där hunden går.
Det sista man vill när någon skjuter på en är att snubbla över
hunden. Vid knästående och liggande skjutställning kommer
dock de stora bekymren med en hund vid sidan. Hunden

kommer ofta vara i vägen och när man vill ha skydd och skyl
på sin vänstra sida kommer hunden inte få plats och hamna i
konflikt.
Ytterligare en anledning att inte föra hunden vid sidan är att
den där exponeras för alla intryck på ett mycket mer obehärskat sätt. Den ser och hör och reagerar på omgivningen. När
hunden går i positionen ”bakom” är den mycket mer skyddad
mot intryck som den skulle kunna ”felreagera” på. Inte minst
mot tryckvågen och smällen från tjänstevapnet som kommer
väldigt nära hundens huvud där.
Jag tror att genom att träna på detta är chansen betydligt
större att man som hundekipage kan lösa en skjutsituation på
minst dåliga sätt när den dagen kommer. Jag kan ha fel men
det är min uppfattning att många av oss hundförare tenderar att
lämna mycket av ansvaret till hunden i farliga situationer. Jag
vill med detta system öppna mer för träning där hundföraren
och ekipaget tränas att tillsammans lösa uppgifter mot beväpnade gärningsmän.
Jag ser fler fördelar med att ha hunden under mer kontroll på
detta sätt vid stökiga situationer som exempelvis fotbollsderbyn, demonstrationer och andra ordningsstörningar. I många
fall finns behovet för hundföraren att t.ex. utdela en knuff
i bröstet på en antagonist eller spraya OC alternativt verka
med batong. Emellertid skulle många hundar i ren olydnad gå
till angrepp om hundföraren gör detta. Det kan väl möjligen
accepteras om hunden bär munkorg men i de fall den biter
sig fast är skadan sällan proportionerlig. Dessutom är det ju
kontraproduktivt att hunden biter sig fast i någon som hundföraren endast hade ambitionen att avvisa/avlägsna. Med hunden
fast i ett djupt bett kan situationen runt omkring även eskalera
snabbt. Att då istället kunna kommendera in hunden ”bakom”
och sedan utdela en knuff eller ett slag med batong, med hunden under full kontroll, är att föredra.
Med hunden under mer kontroll kommer hundekipaget
således att kunna lösa fler uppgifter under stökiga och/eller
hotfulla förhållanden. Om det dessutom kräver att hundföraren
verkar med sitt vapen har man en position för det och träning
att falla tillbaka på. Vilket kan vara avgörande den dagen man
måste skjuta mot en gärningsman. ■
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Draghundslägret 2014

Första gången på draghundslägret
– en kall men minnesvärd upplevelse
Text: Catrin Österling • Foto: Lars Bergström och Tord Andersson

St. fr. v: Petter Kesselmark, Jens Olsson, Johanna Kristiansson, Hampus Eriksson, Jonas Björk, Tord Andersson. Sittandes på huk: Peter Holmstedt, Hanna Bergelin, Johan Ededahl, Angelica Fransson Furn, Catrin Österling, Elisabeth Andersson: Hunden heter Caspar
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Då var det dags! För första gången skulle
jag åka till hundförarförbundets dragläger i
Långberget, Värmland. Bilen var lastad och
strax innan nio lämnade jag Tyresö för den
47 mil långa resan. In i det längsta kändes det
osäkert om vi skulle komma iväg överhuvudtaget, eftersom vintern i Sverige hade bestått av
mest regn och många plusgrader. Natten innan jag skulle åka slog vädret äntligen om och
jag och min tjänstehund malinoisen Caspar
kom iväg. När jag hämtade nyckeln i receptionen strålade solen över fjället, det var fruktansvärt vackert.
Basko

Jag installerade mig på rummet och de andra deltagarna började anlända så smått, däribland min Stockholmskollega Angelica.
Första middagen serverades kl. 18 och följdes av ett första
informationsmöte där Lars Bergström informerade oss om hur
veckan skulle se ut. Jag och Angelica var de enda som inte
varit på lägret tidigare och jag satt och försökte memorera de
andras namn, var de jobbade och vad deras hundar hette. Det
gick så där...
På kvällen var jag helt slut och efter att sett färdigt på ”Så
ska det låta” och utstått de andras gliringar om programvalet
och rastat Caspar gick jag till sängs. Nu hade temperaturen

Catrin Österling

sjunkit till närmare 20 minusgrader och jag började oroa mig
för hur dagen efter skulle bli, hade jag tillräckligt med kläder?

Första dagen

Klockan ringde strax innan sju och innan transporten gick upp
till hotellet för frukost skulle hunden ut och ja, det var lika
kallt som kvällen innan. Jens och Jonas från Västra Götaland
hade så förnämligt fått låna tjänstebil från sin myndighet, så
vi andra klämde in oss i deras bil för att spara på våra privata.
Frukosten var väldigt bra med nybakt bröd, yougurt, fil och
havregrynsgröt.
Efter frukost var det dags för det första passet på skidor med
hund. Jag började bli riktigt nervös, jag hade endast åkt skidor
ensam med Caspar förra året, men inte med andra hundar. Innan dess har jag aldrig stått på ett par skateskidor, faktiskt inga
längdskidor överhuvudtaget. Caspar däremot, han har tävlat i
drag med sin förra ägare och skulle nog inte trava iväg i den
lugna takt som jag skulle föredra.
Då var det dags! Vi ställde upp oss på kombibanan och jag
och Caspar kom i väg i början av fältet. Som jag hade väntat
for Caspar i väg som skjuten ur en kanon och jag gjorde mitt
bästa för att bara försöka stå upprätt. Som tur var, är kombibanan ganska snäll i sin utformning och var inte alltför kurvig
och backig. Efter ett par hundra meter stod de andra och väntade på oss och för tränings skull skulle man passera de andra
innan man stannade och vid omstart skulle de som stod sist
starta först. Allt för att hundarna skulle vänja sig vid att passera
och bli passerade av andra hundar. Jag måste säga att jag var
väldigt förvånad över hur toleranta och snälla hundarna var
mot varandra. Caspar, han brydde sig inte alls, bara han fick
springa så var han nöjd, så skönt!
Kylan gick att hantera under tiden vi åkte, men när vi stod
stilla blev det nästan outhärdligt. Jag hade för lite kläder, helt
P o l i s h u n d e n 2 - 2 01 4
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Hanna Bergelin

Elisabeth Andersson

klart! Fötterna och händerna blev snabbt till isbitar och tinades
inte förrän vi kommit in igen. Aj, vad ont det gjorde!
Efter upptining i köket på vandrarhemmet var det dags för
Tords skidskola. Tord pratade och visade ettan, tvåan, trean, fyran och femmans växel och jag fattade ingenting. Vadå växlar,
det är väl bara att åka? Nä, det visade sig att utan att kunna tekniken kommer man inte framåt något nämnvärt. Jag jobbade på
och försökte hitta koordinationen och balansen, vilket inte var

det lättaste. Jag som varit ryttare i många år, borde ha hyfsad
balans, men den var som bortblåst. Det var först på onsdagen
som jag förstod hur det skulle kännas när man åker skate.
Efter skidskolan var det dags för lunch och efteråt var det
dags för ytterligare ett hundpass och lite egen åkning. Jag och
Angelica tog bilen ner till Sysslebäck och jag fick köpa mig en
fleecetröja för att hålla värmen nästa dag.
Kvällen avslutades med idrottsgalan i stugan hos Elisabeth,

Ingrid Dimsjö

Johan Ededahl
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Var tog polarna vägen? undrar Zappa.

Hanna och Johanna och sen tidigt i säng. Man blir ju inget partylejon direkt av skidåkning.
Dag två och tre följde efter samma mönster. Hundpass,
skidskola och sen ytterligare hundpass. Turligt nog hade temperaturen stigit till ca tio grader och det var riktigt behagligt.
Caspar och jag började få ett hyfsat samarbete och vi jagade de
andra i spåret. Ett åk jag minns som väldigt roligt var när Caspar var tvungen att göra nr två (vilket han gjorde ungefär varje
gång vi körde) och Johan kom ifatt oss. Caspar tyckte inte att
det var ok att bli omsprungen av Asics och satte en väldans fart
och de båda hundarna sprang jämsides ett tag innan Caspar
ryckte och tog sig först över mållinjen. Det märktes tydligt hur
roligt hundarna tyckte att det var att springa sida vid sida.

Tävlingsdagen

På torsdagen var det dags för den obligatoriska tävlingen. Vi
lottade vår startordning och jag fick startnummer sex. Vi skulle
köra på ett nytt spår vi inte kört med hundarna tidigare och
starterna gick med en minuts mellanrum. Jag och Caspar kom
iväg bra men han ville gärna hålla höger och in på kombibanan
där vi kört hela veckan. Efter att jag övertygat honom om att
vi skulle en annan väg var det dags för första uppförsbacken. I med växel två och bara köra på. Jag fick efter en stund
visuellt med åkarna framför mig, Peter och Petter. Peter och
hans malletik hade kört in på Petter och hans schäfertjej. Jag
passerar dem båda och fortsätter. Efter en stund blir jag osäker
på banan, var jag verkligen på rätt väg? Nä, spåren upphör och

Det glada skidgänget som var med på Draghundslägret i Långberget.
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Basko tar en välbehövlig vila efter ett hårt dagsverke.

det blir helt slätt i snön. Fel väg! Peter, som är strax bakom,
kör om mig när jag håller på och strular med att vända. Caspar
drar på och vi är strax förbi Peter igen. Efter ett tag kommer vi
ikapp Jens och hans schäferhane och strax framför honom är
Elisabeth och hennes unghund, en liten holländartik som aldrig

Lars Bergström
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ger upp. Otaktiskt nog går jag om dem precis innan ett långt
parti med uppförsbackar. Så osmart! Caspar slutar dra och
springer bara och tittar bakåt på de andra. Jag fick kämpa som
en tok i backarna med Jens och Elisabeth i hälarna. När det väl
börjar gå nerför var det dags igen att göra nr två. För Caspar

Catrin Österling, en glad vinnare..

Draghundslägret 2014

alltså. Tvärstopp och in i snövallen. Elisabeth passerar mig
och tappar staven i rena förskräckelsen. Jag gör ett halvhjärtat
försök att få upp staven men nu har Caspar bråttom igen. Gentlemannen Jens lyckas fiska upp staven ungefär samtidigt som
jag passerar Elisabeth igen
Nån kilometer kvar till mål och vi kämpar på. Jag inser att
det här kan gå ganska bra, jag har i alla fall kört in fyra minuter. Sista biten in till mål njuter jag på treans växeln medans
Hampus, Lasse och Tord står och hejar i målfållan.
Kvällen avslutas med prisutdelning och eftersom Johan, som
sedan en tid lämnat hundföraryrket och var med utom tävlan,
hade jag den snabbaste tiden. (Johan var för övrigt två minuter
snabbare än mig). På andra plats, bara tio sekunder efter mig
kom Hanna med holländaren Kraft och tredje plats gick till Johanna med sin stora schäfer Arrak!
Vilket fint avslut på ett par fantastiska dagar på Långberget!
Tack till er alla kollegor som gjorde vistelsen så minnesvärd!
Jag har lärt mig otroligt mycket och nu är det bara att fortsätta
träna teknik och balans, för om tre veckor bär det av till SM! ■

Tävlingsresultat

1. Johan Ededahl
2. Catrin Österling
3. Hanna Bergelin
4. Johanna Kristiansson
5. Peter Holmstedt
6. Jens Olsson
7. Elisabeth Andersson
8. Petter Kesselmark
9. Jonas Björk
10.Angelica FranssonFurn

15.12
17.17
17.27
18.47
20.34
21.04
22.06
23.51
23.59
39.05

Utom tävlan
Segrarinna
GPTK KM-mästare

Snökanonerna jobbar kvällsskift på Långberget.
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