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Under helgen 8–10 april höll Magnus Söderberg och jag en domarutbild-
ning, i Karlsborg, för 3 nya domaraspiranter till våra patrullhunds-SM (Tho-
mas Gutenlöv, Christer Gräsberg och Jens Gustafsson). Vi började med teori 
genom att gå igenom gällande regler. Det var bra eftersom vi hittade en del 
att rätta till i texten. Därför presenteras uppdaterade regler i detta nummer.

Vi fortsatte med att bedöma hundar i olika moment. Där fick vi tacksamt 
nog hjälp av Fredrik ”Linkan” Lindqvist, Johanna Christiansson och Linda 
Hammarroth, som hade vikt helgen för att träna hund. Vi filmade mo-
menten samtidigt som vi fortlöpande gjorde våra bedömningar. Efter att 
momenten var slut gick vi in och kollade på filmen huruvida vi låg rätt i våra 
bedömningar. I det stora hela hade vi sett samma sak och låg ganska lika i 
våra betyg. Det som föranledde många bra diskussioner var bedömning på 
tävling kontra uppkörning. Nu kommer de tappra tre att få börja med att 
döma platsundersökning, spår eller räddningssök för att skaffa sig erfarenhet 
att göra bedömningar inför publik. För att få döma lydnad och skydd ska de 
dessutom bakdöma dessa moment för att skaffa sig referensmaterial. 

Jag vill avsluta detta referat med att tacka Magnus och deltagarna för ett 
enormt engagemang och för att de lägger sin fritid för att driva tävlings-
verksamheten vidare.

Enligt rykten som når mig så finns det i år ett stort intresse för att starta på 
SM. Detta gläder mig särskilt men föranleder mig till att komma med en 
uppmaning, se till att anmäla er i tid innan platserna tar slut!

Nu får vi hoppas att vi också får deltagare till domarutbildning för våra nar-
kotika-SM. Denna utbildning är planerad till att löpa parallellt med skydds-
lägret i Karlsborg 22–24 augusti 2016.

Till sist, i annonsen för SM i Falun anges en hemsida där all information om 
SM:et samt anmälningsblankett finns (www.polishundsm2016.se). Län-
ken kommer också att ligga på vår hemsida, polishund.se

Ha en fin vår.

Lars Lindgren
Ordförande

www.polishund.se
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Jag heter Magnus Söderberg och är nog mest känd som sty-
relsemedlem i Polisens Hundförarförbund eller en av de som 
jobbar på Nationella Polishundtjänsten i Karlsborg. Jag blev 
ombedd att skriva om mitt liv som hundförare och min första 
reaktion var, ”ska jag skriva? Jag som inte varit hundförare så 
länge…” Men faktum är att jag snart fyller 55 år, har varit po-
lis sedan 1992 och hundförare sedan 1997. Jisses vad tiden går 
fort… Hur började allting? Jag funderade ett tag och kom fram 
till att jag först vill berätta om bakgrunden och hur det började 
med hundintresset.

Jag har haft djur omkring mig under hela min uppväxt. Allt 
från akvariefiskar till hästar. Mina föräldrar köpte ett ställe på 
Adelsö utanför Stockholm. Det var en liten gård där de födde 
upp djur av alla de slag. Vi hade självklart hund också men det 
var inte hundar jag började med. En 
av mina systrar hade ett stort häst-
intresse vilket fick mig att komma i 
kontakt med dessa stora och många 
gånger envisa djur. Jag följde med 
henne till stallet och efter ett antal 
år köpte jag min första egna häst 
som var ett halvblod. Åren gick och 
jag kom i kontakt med en kille som 
var hovslagare men han hade voltige som hobby. Voltige kan 
liknas vid gymnastik till häst men på den tiden förekom inte 
sporten i Sverige. Vi tränade mycket och blev rätt bra på detta. 
Vi åkte runt och hade lite uppvisningar främst i Stockholmsre-
gionen men vi var även i Göteborg 1982 och hade en uppvis-
ning på Scandinavium under ryttare-EM. 

När filmen Ronja Rövardotter spelades in 1983 blev jag tillfrå-
gad att hjälpa till med hästarna samt agera statist. Här gällde 
det att passa på och göra reklam för vårt voltigegäng ”Maxi-
mus Trickryttarna”. Jag tryckte upp tröjor med vår logga på. 
Förutom alla kändisar som var med på filminspelningen fanns 
naturligtvis också ett gäng stuntmän på plats. Dessa killar kom 
från Småland och jobbade till vardags på High Chaparall, wes-
ternstaden i Småland.  Efter ett par veckor blev jag tillfrågad av 
killarna om jag inte kunde börja jobba på High Chaparall som 
trickryttare och så blev det. Under min tid på High Chaparall 
passade jag på att lära mig till yrket stuntman. Min specialitet 
blev höga fall och olika trick med hästar. 

Tiden som cowboy på semesteranläggningen var över hösten 
1984 men killarna i Action Stunt Team fortsatte arbetet inom 
filmindustrin och olika uppvisningar på mässor m m. Jag var 
nu en av dem, men det var inte särskilt gott om jobb som stunt-
man så jag utbildade mig samtidigt till väktare på dåvarande 
ABAB. Då resten av stuntkillarna bodde i Göteborg med om-
nejd, bodde jag fortfarande i Stockholm. Jag flyttade ner till 
Göteborg för att det skulle bli lättare att träna ihop och sticka 
ut på olika jobb och arrangemang. Det var en bra lösning men 
innebar också att jag inte längre kunde hålla på med hästar.
Mitt kontaktnät i Stockholms hästvärld var omfattande men i 
Göteborg kände jag ingen som höll på med hästar.

På ABAB jobbade jag som ordningsvakt på Frölunda Torg. 
Jag och de andra killarna i stuntgänget var ute på små turnéer 

med jämna mellanrum. ABAB hade 
en hundenhet med personer som 
brukade äta och fika i rastlokalen 
på Frölunda torg. De uppmuntrade 
mig att börja med hund och kanske 
till och med bli hundförare. Jag 
tog chansen när den dök upp och 
skaffade mig en schäfer som blev 
godkänd. Med den jobbade jag nu 

som väktare med hund. Det var i detta sammanhang jag kom 
i kontakt med Hundpolislegendaren Leif Carlsson i Göteborg. 
Jag började följa med på de träningar Leif hade med sitt civila 
gäng. Jag hjälpte också till på polisens hundträning, dressyr-
platsen Råhult, i Jonsered. Min uppgift var oftast att vara figu-
rant men jag hjälpte också till på klubbmästerskapen. 

1989 gjorde jag mina sista jobb som stuntman. Det var till 
filmen ”1939” där jag tränade upp en häst som skulle stegra 
sig och gå omkull när den lastades på ett godståg. Det var i 
början av filmen vid en järnvägsstation där det pågick full mo-
bilisering. 300 statister och ett stort antal personer i filmteamet 
var på plats. Detta skulle bli en så kallad ”masterscen” vilket 
betyder att ”alla” är med i bild. Efter att jag fått regisören att gå 
med på att flytta hela tågsetet till ett parallellspår så inte hästen 
skulle riskera att skada sig, mot rälsen när han föll, var det nu 
dags för tagning. Tagningen blev försenad pga. min begäran. 
Nu gällde det! Cirka 400 personer var inblandade i tagningen 
men det var min insats som var i centrum.

Mitt liv som hundförare

MAGNUS SÖDERBERG

Jag blev tillfrågad om jag inte
kunde börja på High Chaparall
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Alla förberedelser hade gått bra, men nu… Hästen vägrade 
att stegra sig på kommandot, och utan stegring kunde jag inte 
fortsätta med läggandet av hästen. Allt skulle ske i en följd. 
Det blev flera omtagningar men hästen var obeveklig. Jag blev 
iskallt medveten om att hästar är djur med egen vilja. Att för-
klara detta för en regissör, vars film är den största i sitt slag på 
den tiden var inte aktuellt. Det blev kompromiss där hästen får 
ligga ner i scenen. Ett tungt bakslag då all träning med hästen 
gått bra.

Jag hade även som specialitet som stuntman att falla från höga 
höjder. Midsommarafton 1988 skadade jag mig dock i ett fall 
från Gröna Lunds höga torn. Jag föll från 25 meter ner i kar-
tonger men landade lite snett. Det finns inga marginaler vid en 
sådan landning så jag fick frakturer på flera kotor i ryggraden. 
Jag var inhyrd att göra fallen åt ett annat stuntgäng och hade 
tre dagar kvar att utföra fall på. Kontrakt är kontrakt så jag ge-
nomförde samtliga fall. Det var inte det smartaste jag gjort och 
fick dras med ryggsmärtor i många år efter det.

Efter avslutad stuntturné 1989, med nya skador, och det miss-
lyckade filmjobbet med hästen var jag rätt less på livet som 
stuntman. Jag hade fått upp ögonen för hundträning tillsam-
mans med Leif Carlsson och andra i hans närhet. Att träna 
hund tyckte jag var enkelt. Jag förde över mina färdigheter från 
träningen med hästar till hundträningen och det gick riktigt 
bra. Jag hade även Leif Carlsson som lärare och mentor vilket 
var en fantastisk upplevelse. När frågan kom från min manager 
att åter turnera 1990 tackade jag nej till det. Jag hade fått upp 
ögonen för hundar och träningen samt var sugen på polisyrket. 
Jag bestämde mig för att sluta som stuntman.

Jag skulle bli polishundförare. Lättare sagt än gjort då jag inte 
ens gått gymnasium. Jag jobbade fortfarande som väktare och 
nu som hundförare på Partena Security. Min hund var Ditte-
gårdens Petrov som jag köpt av Barbro Börjesson när han var 
valp. Jag sökte till Komvux och läste in gymnasiekompetensen 
i 1½ år på heltid, för att sedan söka in till Polishögskolan. 
1992 kom jag in 30 år gammal och var färdig polis 1995. Det 

var ett par år i radiobil innan jag kom in som hundförare 1997. 
Kursen gick på Polishundtjänsten i Tullinge och instruktör i 
vår grupp var Jerker Lawesson. Ett par andra som gick kursen 
samtidigt var Kenneth (Slaka) Eriksson och Robert Lindström.  
Jag hade kvar Petrov som hunnit bli nästan 8 år. Han var dock 
så pass bra och hade godkänd L-test, att han godkändes som 
polishund. Han blev min första tjänstehund och sin ålder till 
trots fick jag honom att spåra riktigt bra. Han var en mycket 
bra tjänstehund med även kombinationen att söka efter narko-
tika. Petrov ljudade mycket och jag försökte mig på att tävla 
bruks med honom men poängen i lydnaden uteblev pga. pip, 
ljud och skrik i förväntan.

Som ny hundförare var jag ”hungrig” på uppdrag och det 
har blivit många under åren. Till en början förde jag statistik 
på lyckade hundjobb, som enbart lyckats pga. hunden. Med 
Petrov kom jag upp i 30 stycken under de två år han var i 
tjänst. Jag hade skaffat en ny valp och denna gång blev det en 
Malinois som jag köpte av Leif Carlsson. Lei-Anns Presto blev 
min andra tjänstehund. Han var en helt fantastisk hund som jag 
även tävlade bruks med. Presto visade inte mycket aggressio-
ner utan använde sin fina kamplust i arbetet och han var också 
kombihund med tillägget narkotika. 
 
År 2000 fick jag föremånen att gå instruktörskursen. Leif 
Malmgren var en av instruktörerna och den gick i Tullinge. 
Kurserna var stora och rummen räckte inte till. Jag och Göran 
Lundström, som också gick instruktörsutbildningen, delade ett 
rum. Som ”tack” för att vi var flexibla fick vi skyddsbyxor och 
lite annat av ledningen. Rollen som instruktör tyckte jag var 
jättekul men det fanns äldre hundförare i Göteborg som tyckte 
att jag var en uppkomling, som bara efter tre år som hundföra-
re, skulle komma och tala om för andra hur de skulle dressera 
sina hundar.

2001 hade jag och Presto genomgått en tvåveckors narkoti-
kautbildning med godkänt resultat. Jag fortsatte föra statistik 
över lyckade tjänsteuppdrag som enbart berodde på hunden 
och konstaterade att jag hade 42 lyckade tjänsteuppdrag med 
Presto. En positiv bieffekt av att föra statistik över lyckade 
tjänsteuppdrag var att det gick långa perioder där det inte blev 
några lyckade jobb. När veckorna gick utan något bra jobb är 
det lätt att misströsta. Då kunde jag titta i min statistik, som 
också innehöll några rader om respektive händelse, och genast 
känna mig bättre till mods och kämpade på.

Det finns händelser i hundförarkarriären som jag aldrig kom-
mer att glömma bort. Vid två tillfällen hittade vi försvunna 
personer på räddningssök och omständigheterna var sådana att 
dessa hade avlidit om inte hunden hittat dem i tid.  Men den 
händelse som satt spår i karriären var EU-toppmötet i Göteborg 
2001. Det var krig! I tre dagar var Göteborg en krigsskådeplats. 
Vi tog mycket stryk och jag vill minnas att cirka 400 poliser 
skadades under dessa dagar. Jag var en av dem. En sten i hjäl-
men skadade min nacke av kraften. Hundarna var fantastiska. 
Det var till stor del deras förtjänst att vi klarade av flera situa-
tioner dessa dagar. Jag vill aldrig vara med om något liknande 
igen! Samtidigt skulle jag inte vilja vara utan den erfarenhet 
som vi fick dessa dagar.
Presto var inte bara en bra tjänstehund. Han var bra överlag. 
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Han var tillgänglig och vi var många gånger på dagis, skolor 
och mässor där han fick visa upp sig och bli klappad av barn. 
Vi tävlade i bruks, skyddshundsklassen. Vi deltog i tre SM för 
brukshundar där han placerade sig som bäst 5:a och 6:a. Presto 
blev brukschampion, fick ihop 8 cert och 8 certpoäng. Han 
var en komplett hund som älskade att arbeta. Tyvärr tar åldern 
ut sin rätt så han ersattes av ytterligare en Lei-Anns hund,          
Å-Stina. 

Mot slutet av Prestos polishundskarriär började jag också kän-
na att jag stod och trampade på samma ställe. Det var en del 
turbulens på jobbet och jag beslöt mig för att prova något an-
nat. Jag sökte till LKC. Det var ett ansökningsförfarande med 
en hel dags tester som alla var stressrelaterade. Jag klarade 
testerna och påbörjade min utbildning. Därmed fick Stina stäl-
las åt sidan och bli vanlig sällskapshund. Jag var också ganska 
mätt på allt tävlande så det blev i stort sett enbart fysisk träning 
med henne och Presto på fritiden. 

Efter två år på LKC kröp det i kroppen över att behöva sitta 
inlåst inom fyra väggar. Jobbet i sig var kul och mycket gi-
vande men när man sökte en fast instruktör till dressyrplatsen 
i Jonsered sökte jag. Robert Lindström var även han sökande. 
Efter diverse intervjuer fick både jag och Robban jobbet. De 
följande sju åren kamperade jag, Robban och Leif Carlsson 
ihop som instruktörer på Råhult. Det var ett arbete som aldrig 
tog slut. Som instruktör blir man aldrig färdig och så är det än 
idag. Som instruktör och provledare och kanske besiktnings-
man har man alltid arbetsuppgifter att göra vilket för med sig 
att den egna hunden blir stående mycket och kommer i sista 
hand. Verksamheten måste fungera. Nu hade jag även en ny 
hund på gång. Det var en hane från min egen kennel, Segervitt-
ring. De två tidigare kullar jag haft blev bra kullar med många 
bra individer. I denna kull blev det bara valpen Caxe som blev 
bra. Caxe döpte jag honom till för att han var så kaxig när han 
var liten. 

Tråkigt nog blev Stina ormbiten och dog bara 10 dagar senare 
då det visade sig att ormen bar på en resistent bakterie som 

dödade vävnaden. Vi kämpade med fyra olika penicilliner och 
andra mediciner men förgäves. Caxe L-testades och godkändes 
som sökhund. Han har kombinationen narkotika/vapen. Det 
var stort tryck på hundar till insatsen ”Trygg Göteborg” där 
det pågick ett sort krig mellan olika kriminella grupperingar. 
Jag anmälde mig frivillig att jobba under en månad sommaren 
2014. Det var en erfarenhet. Under den månaden sköts tre per-
soner ihjäl i olika händelser och flera skottskadades. Vid några 
av händelserna var jag bland de första på plats vilket innebar 
att säkra platsen, HLR men också att söka efter patronhylsor 
och andra bevis. Caxe var riktigt bra och jag fick bekräftat att 
träningen fungerade. Han hittade under den månaden jag var 
där, flera patronhylsor vid olika skjutningar, ett nedgrävt vapen 
som använts vid ett rån, 6 hg amfetamin och andra föremål 
som hade med brott att göra. Sista arbetspasset skar han upp 
ena tassen mycket illa under ett sök men turligt nog klarade sig 
senor och andra viktiga delar.

2014 kom en ansökan ut om tjänst på Polishundtjänsten i 
Karlsborg. Mina barn var nu vuxna och utflugna. Jag diskute-
rade saken med min sambo, som tyckte jag skulle söka vilket 
jag gjorde. Jag fick jobbet och anställdes på NPHT i slutet av 
2014. Jobbet i Karlsborg har gett en ny dimension där de frå-
gor jag nu hanterar har betydelse för hela landet. Hundanskaff-
ning är mitt huvudansvar och när jag började som hundförare 
kunde jag aldrig drömma om att jag idag skulle vara där jag är.
Under mina år med att hantera och träna djur har jag lärt mig 
enormt mycket. Jag har lärt mig att det är svårt att tvinga 600 
kg häst att lägga sig. Jag har lärt mig att ska resultatet bli bra 
måste djuret i fråga förstå vad jag vill och måste tycka om det 
och lita på mig. Belöna rätt beteende började jag med på 80-ta-
let, men då med hästar. När hästen förstod att den fick socker 
när den skulle lägga sig eller stegra sig på ett visst kommando 
var det en enkel sak att få den till det. Jag har även lärt mig att 
hur bra man än är inom något område så finns det alltid någon 
som är bättre. Det betyder att man lär sig mycket genom att 
lyssna och förstå. Det gäller att vara lyhörd och inte vara rädd 
för att göra fel. Blir det fel är det bara göra om och göra rätt.

Kom ihåg att hur länge man än hållit på med hundar så 
blir man aldrig fullärd. 

l Text och foto: Magnus Söderberg
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Kallelse till
årsmöte 2016
I samband med SM i Falun, fredagen den 9 september, kl. 18.00.

Dagordning
§  1. Årsmötets öppnande.

§  2. Val av ordförande för mötet 
(sittande enligt § 6 i stadgarna).

§  3. Val av årsmötessekreterare.

§  4. Fråga om årsmötets behöriga 
utlysning.

§  5. Fastställande av dagordningen 
(stadgebunden).

§  6. Val av 2 justeringsmän, 
tillika rösträknare.

§  7. Årsberättelse.

§  8. Revisionsberättelse.

§  9. Fråga om ansvarsfrihet för den 
tiden revisionen omfattar.

§ 10. Fastställande av budget.

§ 11. Fastställande av medlemsavgift.

§ 12. Stadgeenliga val:       
 A/ Ordförande 1 år 
 B/ Kassör 2 år 
 C/ Ledamot 2 år
 D/ Suppleant 2 år
 E/ 2 Revisorer 1 år
 F/ 2 Revisorsuppleanter 1 år
 G/ Val av valberedning 2 år 

(2015 valdes Ulf Backman – 
sammankallande, Peter Nordgren, 
Peter Hallberg på 2 år.)

§ 13. Behandling av motioner. 

§ 14. Mötets avlutning.

Efter årsmötet följer ett  
informationsmöte

Polisens Hundförarförbund
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Motion till Polishundförarförbundet
Gällande moment Fältsök vid SM för Narkotikasökshundar

Bakgrund: Vid SM för Narkotikahundar ingår momentet Fält-
sök, och enligt reglerna ska varje hund ha en egen, likvärdig 
sökruta. I övriga delmoment, där sök ingår, söker alla hundar i 
samma lokal, i samma bilar eller på samma väskor.

Beskrivning av ärendet: Vi föreslår att alla hundar som deltar 
i tävlingen ska söka i en och samma sökruta vid moment Fält-
sök. Vinsterna med detta är flera.

Dels underlättar det arrangörsmässigt. Det kan vara svårig-
heter att hitta helt likvärdiga rutor, med likvärdiga gömmor, för 
alla hundar. Som arrangör ska dessutom tid läggas på att fär-
digställa dessa rutor, en för varje hund. Vid själva tävlingen ska 
domare och tävlande transporteras mellan/till rutorna.   

Att istället ha en ruta underlättar både för tävlande, arrangö-
rer och domare.

Dessutom kan momentet även bli publikvänligt, då allmän-

het kan titta, och följa delmomentet på ett enklare sätt.  

En tanke med att alla hundar ska söka i olika rutor kan vara att 
gömmorna kan skadas eller förstöras vid sök, men idag har alla 
hundar påvisande markering. Hundarna ska inte röra gömman. 
Således är risken mindre att gömmorna ska skadas/förstöras, 
jämfört med när tass/grävmarkering var vedertagen.
För att alla hundar ska få så lika förhållanden som möjligt bör 
avvallning ske med jämna mellanrum. Ett förslag är att det 
görs innan första hund och därefter med fem hundars mellan-
rum.

Yrkande: Att alla hundar som deltar vid SM för Narkotika-
hundar ska söka i en och samma sökruta vid momentet Fältsök. 

/Polishundförarföreningen Östergötland

F

Hundförarföreningen i Dalarna hälsar er välkomna till: 

Polishund SM  8-10 september 2016
I år har vi ett nytt tävlingsprogram: start torsdag morgon 

 och avslut lördag kväll med stor bankett och prisutdelning.

Anmälningsavgift: 300 kr   Bankett: 350 kr 
Anmälan senast 19 juni.

Boende: Lugnets camping (ange bokningskod polishund sm)  
Bokning m.m. görs av tävlande själv. Se Lugnets campings hemsida.

Antal tävlingsplatser: 20 platser i skyddshundsgrenen  
och 20 platser i spårhundsgrenen. 

Övrig information och anmälan sker på vår hemsida: 
www.polishundsm2016.se
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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.

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 fram-
för och sedan kommenderas in till vänster 
sida. Föraren avgör när hunden ska kommen-
deras 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 komman-
don 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 
tävlings ledarens 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 vida-
re. 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 momen-
tets rätta utförande medför betygsavdrag. 
Hund som vägrar åtlyda vid tredje komman-
dot 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 respek-
tive gör bitförsök (stöter) med munkorg. I de 
moment där angrepp krävs av hunden påver-
kas bedömningen i hög grad av angreppsför-
sökets 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. Hund som inte utnyttjar första 
försöket till angrepp skall underkännas.

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. Hund som angriper figuranten 
efter att något enskilt skyddsmoment är helt 
avslutat skall avbrytas och underkännas i 
hela skyddsprogrammet, men får fortsätta 
tävlingen i övrigt.

Kontroll
Med kontroll menas hund som upphör att 
angripa genom att bevaka, åtlyder komman-
do sitt, ligg, stå eller låter sig återkallas till 
föraren.

Avvisitation
I moment 15 skall figuranten avvisiteras ge-
nom 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.

Regler i enskilda moment har företräde mot 
de Allmänna anvisningarna.

2016-04-10
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND

Allmänna anvisningar
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2016-04-10
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND

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 hun-
den 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 mo-
mentet slut efter tävlingsledarens anvisning.

Uppläggning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar 
nedläggning av hundarna. Momentet är slut efter 
skott och på tävlingsledarens 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 förs 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 på stället och stegförflyttningar. Då föraren gör 
halt skall hunden utan kommando stanna i utgångs-
ställning. 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 tävlingsleda-
ren 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 an-
passa 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 

lägga sig. Platsläggandet utförs under gång utan att 
föraren stannar. Efter kommandot fortsätter föraren 
springande minst 20 meter och stannar på tävlings-
ledarens order vänd mot hunden.
Momentet avslutas med att föraren återvänder till 
hunden och på tävlingsledarens kommando beor-
drar hunden i utgångsställning.

Uppläggning:
I momentet som börjar på tävlingsledarens tillsä-
gelse 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 föra-
rens 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 sit-
ta, 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 tävlings-
ledarens 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 hun-
den. 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.

Bedömning:
Tillämpliga delar som moment 2 med beaktande på 
störningsgrad.
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Moment 8:
Inkallning med störning – kommando ”sitt/stanna 
kvar”, ”hit” – Koeff 5

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 pre-
sentera och ansöka om lämpligheten i momenten 
hos styrelsen i Polisens hundförarförbund.
Momentet presenteras för deltagarna under tävling-
en, 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 
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 betygsneddrag.
Hund som går över spåret utan upptag erhåller 
betygsneddrag 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.

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 utläg-
ger 7 föremål i spåret varav slutföremålet skall vara 
större än de övriga.
Spårningen är avslutad när hunden funnit slutfö-
remålet. Föremålen redovisas till funktionär, vilken 
även antecknar sluttid.
Spårtid 40 min. inklusive upptagstid.

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.

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 ap-
porter medför skadat eller trasigt föremål underkänt.

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 alla fyra sidorna. 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.
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 tävlingsle-
darens anvisning. Hunden skall efter avhämtandet 
föras som vid fritt följ ur rutan och får sändas från 
den plats föraren befann sig när han gick in i rutan.

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.

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 tillgodoräk-
nas. Hund som blindmarkerar mer än 1 gång skall 
underkännas.

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

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.
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.
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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 figu-
ranten 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 tävlingsleda-
rens anvisningar.

Moment 14:
Transport av figurant – kommando ”fot transport” 
– Koeff 3

Uppläggning:
Hund iförd munkorg. Föraren ställer upp cirka 5 
meter bakom figuranten med hunden i utgångs-
ställning.
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 me-
ter 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 tävlingsleda-
rens 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 utgångs-
ställning.
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 bevak-

Lämpliga föremål är t.ex. jacka, väska eller ryggsäck 
med en storlek av minst 40 cm.
Föraren anvisas en utmärkt mittlinje genom områ-
dets 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. Figu-
ranten 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.

Figuranter ståndskall:
Momentet börjar då hunden finner figuranten. Hund 

som har lämnat funnen figurant får underkänt på den-
ne trots senare godkänt ståndskall på densamme.
Skulle hunden under räddningssöket tappa eller dra 
av sig munkorgen får denna sättas på en gång. Upp-
repas 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 räddnings-
söket. 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 
betygsneddrag. 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.
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forts. SKYDDSHUNDSGRUPP

ning självmant eller på förarens kommando.
Hunden skall vara under kontroll inom ca. 10 sekun-
der efter att figuranten blivit passiv.

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 på-
verkar 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.

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: släp-
pande/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 figu-
ranten 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 figuran-
ten övergår denne med bibehållet hot att gå mot 
hunden.
Hunden ska välja första tillfället till angrepp.
Då hunden har angripit ska figuranten utsätta hun-
den för belastning, både verbalt och fysiskt.
Hunden ska fortsätta sitt angrepp tills föraren kom-
menderar hunden att upphöra med sitt agerande.
På förarens kommando ”stå stilla, loss” upphör figu-
ranten med belastning samt aktivitet.
Efter släppandet placeras hunden att bevaka figu-
ranten vartefter denne skyddsvisiteras.

Hund som inte godkänns i moment 16 får inte utföra 
moment 17-18.

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.

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 visitatio-
nen.
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 – kom-
mando ”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 förflyt-
tar 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 under-
känns 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 svårig-
heter – 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
Lydnad 280
Skydd 370
Spår 330
Platsundersökning 200
Räddningssök 300
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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.

Hund som går över spåret utan upptag erhåller 
betygsnerdrag 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.

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 spets-
vinklar. 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 ap-
porterna 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 slutföre-
målet. 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.

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
Lydnad 280
Spår 400
Platsundersökning 200

2016-04-10
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND

Spårhundsgrupp
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Svenska Mästare
1963 – 2015

1963 Skydd Sven Gustafsson Trollhättan Arro Göteborg
 Spår Sune Johansson Boden Pilot

1964 Kombinerad Sven Gustafsson Trollhättan Arro Gävle

1965 Skydd Inge Oskar Andersson Stockholm Tino Stockholm
 Spår Jan Erik Hansson Stockholm Nero

1966 Skydd Tommy Stolt Stockholm Lester Arboga
 Spår Torsten Jansson Västerås Devil

1967 Skydd Ramon Nordin Stockholm Garron Sollefteå
 Spår Bengt Nilsson Stockholm Fax

1968 Skydd Ramon Nordin Stockholm Garron Sollefteå
 Spår Bengt Nilsson Stockholm Fax

1969 Skydd Tommy Stolt Stockholm Lester Jönköping
 Spår Lars Brauer Stockholm Ajax

1970 Skydd Tommy Stolt Stockholm Lester Norrköping
 Spår Bengt Nilsson Stockholm Fax

1971 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Kalif Sollefteå
 Spår Bror Eriksson Köping Sarek

1972 Skydd Tore Forssén Härnösand Kleber Malmö
 Spår Ingvar Kempe Stockholm Zorro

1973 Skydd Tore Forssén Härnösand Kleber Göteborg
 Spår Morgan Joansson Göteborg Poker

1974 Skydd Frank Pettersson Göteborg Sickel Uppsala
 Spår Hans Andersson Nyköping Vexo

1975 Skydd Bror Eriksson Köping Brindo Umeå
 Spår Gunnar Sköld Stockholm Vambo

1976 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Zocko Sollefteå
 Spår Rolf Back Falun Chabo

1977 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Zocko Skövde
 Spår Toivo Voutilainen Handen Irak

1978 Skydd Kjell Zetterlund Göteborg Ymer Örebro
 Spår Bernt Nyberg Örebro Cesar

1979 Skydd Kjell Wiklund Gävle Hanko Haninge
 Spår Olle Thulin Uppsala Curo

År Grupp Namn Distrikt Hund Tävlingsort

P O L I S E N S  H U N D F Ö R A R F Ö R B U N D
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1980 Skydd Sven-Olof Sundberg Göteborg Besk Göteborg
 Spår Inställd

1981 Skydd Sven-Olof Sundberg Göteborg Besk Gävle
 Spår Hans Dominicus Stockholm Ädel

1982 Skydd Leif Gustafsson Göteborg Ringo Stockholm
 Spår Hans Dominicus Stockholm Ädel

1983 Skydd Lars-Göran Nilsson Stockholm Nicko Göteborg
 Spår Hans Dominicus Stockholm Ädel

1984 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Zacko Malmö
 Spår L-G Martinsson Lund Quattro

1985 Skydd Sten Billerud Handen Idol Halmstad
 Spår Hans Dominicus Stockholm Quando

1986 Skydd Sten Billerud Handen Idol Södertälje
 Spår Hans Dominicus Handen Quando

1987 Skydd Leif Carlsson Göteborg Apache Stockholm
 Spår Bengt Engwall Örebro Sarro

1988 Skydd Lars-Göran Nilsson Stockholm Tarras Trollhättan
 Spår Sten Billerud Handen Idol

1989 Skydd Lars-Göran Eriksson Märsta Quido Mora
 Spår Bengt-Erik Ljunglöv Södertälje Hagge

1990 Skydd Per Granath Huddinge Bero Norrtälje
 Spår Lars Öster Örebro Tazz

1991 Skydd Leif Carlsson Göteborg Passats Ali Västerås
 Spår Ronny Adolfsson Handen Kärrets Crai

1992 Skydd Jan-Henrik Oskarsson Umeå Passats Hasso Härnösand
 Spår Roger Wiklander  Tarras

1993 Skydd Leif Carlsson Göteborg Passats Ali Göteborg
 Spår Per Berggren Örebro Triumphs Bamse

1994 Skydd Leif Carlsson Göteborg Passats Ali Malmö
 Spår Jan-Henrik Oskarsson Umeå Passats Hasso

1995 Skydd Zijad Taslaman Malmö Eftas Irko Karlstad
 Spår Lars H. Öster Örebro HS Tazz

1996 Skydd Bengt-Erik Ljunglöv Östersund Alphagårdens Nine Uppsala
 Spår Thomas Pettersson Karlshamn Passats Gino

1997 Skydd Bengt-Erik Ljunglöv Östersund Quanto Stockholm
 Spår Mats Redefalk Uppsala Atenagårdens Odin

1998 Skydd Leif Simlund Halland Zagals Åkky Kalmar
 Spår Eva Simonsson Uppsala Frisco

1999 Skydd Lennart Gustavsson Stockholm Lei-Anns Nitro Linköping
 Spår Jan Karlsson Södermanland HS Dukat

2000 Skydd Leif Simlund Halland Zagals Åkky Göteborg
 Spår Ronny Holmberg Blekinge Jebas Erax

2001 Skydd Bengt-Erik Ljunglöv Jämtland Alf Borås
 Spår Jan Gyllensten Skåne Kurants Dilo

2002 Skydd Ronny Holmberg Blekinge Jebas Erax Östersund
 Spår Tony Johansson Kronoberg Bödavindens Arras

År Grupp Namn Distrikt Hund Tävlingsort
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2003 Skydd Ann Berg Skåne Memorix Gino Ronneby
 Spår Sten Billerud Stockholm Triumphs Jordan

2004 Skydd Glenn Andersson Skåne Blackneck’s Garbo Malmö
 Spår Thomas Wiman V:a Götaland Vårhufvud Fax

2005 Skydd Peter Sverdfält Stockholm Lei-Ann’s Ville Karlsborg
 Spår Dan Pellas Stockholm Jurassic Erox

2006 Skydd Bengt Ljunglöv Stockholm Wiggo Örebro
 Spår Jessica Solner Stockholm Sajkés Svullo

2007 Skydd Glenn Andersson Skåne Blackneck’s Garbo Södertälje
 Spår Patrik Malmberg Skåne Mallekraft’s Nikita

2008 Skydd Patrik Malmberg Skåne Mallekraft’s Nikita Karlstad
 Spår Jessica Solner Stockholm Sajkés Svullo

2009 Skydd Ronny Holmberg Blekinge Lei-Anns Besk Norrköping
 Spår Henrik Bodegrim Dalarna Wilses Allex

2010 Skydd Susanne Lindblom Västra Götaland Simlunds Isa Göteborg
 Spår Martin Nordblom Västra Götaland Försvarsmaktens Brumma

2011 Kombinerad Roger Nilsson Västmanland Blackneck’s A’Kitch Karlsborg

2012 Skydd Glenn Andersson Skåne Mallekrafts Tim Katrineholm
 Spår Katarina Edlund Stockholm Lindjax Chili

2013 Kombinerad Roger Nilsson Västmanland Blackneck’s A’Kitch Söderhamn

2014 Skydd Jan-Inge Borggren Skåne Mallekrafts Gabbe Malmö
 Spår Annika Modeén Värmland Eimdals Etzel

2015 Skydd Kjell Florén Västra Götaland Bockegårdens Boss Kungälv
 Spår Peter Hallberg Skåne Daneskjold Hex

År Grupp Namn Distrikt Hund Tävlingsort

SM-segrarna 2015:
Peter Hallberg, Skåne med 

hunden Daneskjold Hex vann  
spårhundsgruppen och

Kjell Florén, Göteborg med 
hunden Bockegårdens Boss 
vann skyddshundsgruppen. 

Foto: Magnus Söderberg
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Prinsessan

Prinsessan har återtagit tronen
Tanken var ju att jag hade gjort mitt sista sök då jag skrev min 
sista krönika. Jag gick faktiskt i pension och började inskol-
ning på mitt hunddagis där jag delade rum med ett par andra 
konstiga raser. I två veckor hann jag gå på dagis och vänja mig 
vid dom rutinerna. Sen blev det märkligt nog så att jag fick ta 
semester från dagis och återgå i tjänst. Det hela beror på att 
Mattes avresa till Afrika (Mali) blev uppskjuten. Då var det ju 
bara för oss båda att inställa sig på jobbet och där var cheferna 
glada! Tror ärligt talat att det var min återkomst dom gladde sig 
mest åt och det är inte för att va taskig men faktum är att Matte 
är ju bara en i mängden – jag är en av få med NOS! 

När ni läser detta har kan jag nog säga att vi haft en av våra 
mest betungande månader på länge om vi ska prata sök. I skri-
vandes stund har vi redan påbörjat söken på Globen inför mu-
siktävlingen som ska hållas där och vi har ändå nästan 5 veckor 
kvar! Det är sök i stort sett varje dag! Otrolig apparat och or-
ganisation runt det där! Sen har vi ju en, ett o annat statsbesök, 
en och annan kunglighets aktiviteter som gör att min och mina 
fyrfota kollegors närvaro efterfrågas. Till det tillkommer något 
annat lands firande av högtid vilket också gör att vi hårbollar 
blir bjudna. Summa summarum är att det blir väldigt många 
sök och hög belastning så självklart var cheferna glada över att 
jag började jobba igen!

Framtiden ser ut som att det verkar bli avresa för Matte före 
juni månad i alla fall men det tror jag när hon sitter på planet. 
Då kommer jag återuppta mitt pensionärsliv och börja på mitt 
dagis igen. Dagislivet är faktiskt väldigt trevligt. Jag provade 
ju på det för nåt år sen då Matte var på kurs. Nu är jag ensam 
hund kvar i familjen och får själv ta kontakt och lära känna 
mina nya kompisar på dagis. Det är alla möjliga raser, både 
stora o små, lata och aktiva, skrynkliga med korta nosar, stora 
o ståtliga. Jag umgås med alla för dom kallar mig för en ”da-
gisstjärna”. Det innebär att jag är så snäll o go så jag får liksom 
vara med den som behöver en kompis. 

Om allt går som planerat nu så går jag åter i pension i slutet på 
maj och Matte har lovat att ta över skrivandet och bjuda med er 
alla till Mali. Hon ska försöka skriva och berätta hur det är att 
jobba som Polis under FN flagg. Så nu säger jag återigen tack 
för mig och lycka till där ute alla ni vovvar! Var rädda om er 
och era förare och till alla tvåbeningar säger jag bara: LITA PÅ 
HUNDEN!

Prinsessan
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Det jag nu ska berätta om har säkert många av er varit med om 
i något sammanhang. Det handlar om att det sker en händelse 
vid det minst oväntade tillfälle och som får adrenalinet att, på 
en sekund, pumpa i kroppen och hjärnan att gå igång på hög-
varv. Inlärda rutiner sätter igång och man agerar som yrkes-
mannen Polis.

Som de flesta av er känner till så har jag min tjänst på Natio-
nella Polishundtjänsten i Karlsborg. Jag är Kommissarie med 
huvudansvar för hundanskaffningen till polisen i Sverige. Jag 
är också kassör i Polisens Hundförarförbund vilket är ett sti-
mulerande och kul uppdrag. Min tid som operativ hundförare 
i yttre tjänst är förbi. Men det är ”en dag på jobbet” som jag 
kommer berätta om i den här lilla artikeln. 

Onsdagen den 17 februari var en kall dag i Karlsborg. Vi hade 
möte med landets hundanskaffningsansvariga från alla regi-
oner i Sverige. Mötet var ett första av flera där arbetsrutiner 
ska utvecklas och införas för att få en effektivare tillgång till 
polishundar i Sverige. Totalt var vi 11 personer som tog del av 
information och diskuterade olika frågeställningar. När dagen 
närmade sig sitt slut var de flesta av oss ganska trötta i huvu-
det. 

Jag kände att min hund Segervittring Caxe och jag själv behöv-
de röra på oss så jag klädde om i joggingkläder och tog med 
Caxe ut på en 5 km löparrunda.

Löparslingan, som är ett markerat löparspår, går i en fan-
tastiskt fin miljö delvis strax utanför murarna till Karlsborgs 

En dag på jobbet!
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fästning och intill Vätterns strandkant. När jag är ute och jog-
gar har jag alltid för vana att bära reflexväst både på mig och 
hunden. Mobiltelefonen är också alltid med om något skulle 
hända. 

Vi joggar längs med strandkanten när vi kommer fram till 
 Vanäs fyr, en gammal fyr byggd i trä, och som utgör ett mycket 
vackert inslag i miljön. Jag stannar till och tar ett kort på fyren 
då ljuset i bakgrunden är rödaktigt och vackert. Jag nöjer mig 
inte med det utan går ner på strandremsan och säger åt min 
hund Caxe att hoppa upp på bryggan ut till fyren. Detta för att 
få en bra bild på hunden med fyren i bakgrunden. 

När korten är tagna går Caxe och jag tillbaka till stigen för att 
fortsätta joggingrundan. Jag ser då en damcykel ligger slängd 
på marken i buskarna, intill stigen. ”En stulen cykel” tänker 
jag. Jag kontrollerar cykeln men kan konstatera att den är av 
nyare modell och olåst. Jag ställer upp cykeln mot ett träd och 
fortsätter på stigen. Men det är något som inte stämmer. Cy-
keln är på helt fel plats och att den är slängd i buskarna känns 
helt fel. Tanken slår mig att det kanske är en livstrött människa 
som är på väg att göra något dumt. Jag återvänder till fyren och 
rundar denna. Caxe är framför mig och när vi närmar oss fyren 
ser jag att han vädrar något. Jag ser samtidigt nere i vattnet en 
sittande person med benen i vattnet. Vågorna sköljer över per-
sonen hela tiden. Jaha, ett lik tänker jag.

Stenarna ner till vattnet har ett flera centimeter tjockt lager av 
is. Jag har mina joggingskor utan dubbar så det är besvärligt 
att ta sig ner till kroppen. Jag lägger Caxe plats vid fyren och 
får krypa ner till personen bland stenarna vid vattnet. Det är en 
kvinna och hon lever! Hon är medvetslös och kraftigt nedkyld 
men då jag ruskar om henne ger hon ljud ifrån sig. Kvinnan 
sitter fastkilad mellan stenar nere i vattnet. Hon är genomblöt 
och väger ganska mycket. Vågorna sköljer över oss med jämna 
mellanrum.

Jag tar min mobil och larmar 112 som skickar ambulanser, 
räddningstjänsten och sjöräddningen. Efter ca 15 minuter 
anländer hjälpen. Räddningspersonalen hade vissa problem 
att exakt lokalisera mig men tack vare att jag och hunden bar 
reflexväst hittade de fram till oss snabbare än de annars gjort. 
Jag stannade hela tiden hos kvinnan i vattnet och höll i henne 
så hon inte skulle tippa framåt och få huvudet under vattnet. 
Caxe ligger kvar ”plats” ca 5 meter ifrån mig. Jätteduktig hund 
tänkte jag, men när antalet räddningspersonal närmar sig 10 
personer inklusive någon i torrdräkt och vi alla jobbar med att 
få upp kvinnan till en livräddningsbår måste jag erkänna att 
den fasta positionen på hunden inte längre var så fast.

Kvinnan förs till ambulansen och det sista jag ser, innan hon 
lastas är att bröstkorgen höjs och sänks - hon andas! Det kän-
des bra! 20 minuter till i vattnet hade hon nog inte klarat. Jag 
har också blivit ordentligt blöt och kall då vågorna slog över 

oss. Jag frågar räddningsledaren om det är okej att Caxe och 
jag joggar vidare. Han ler och säger ”Det har ni gjort er för-
tjänta av”. Det är bara att fortsätta jogga, den vanliga rundan då 
det var lika långt att fortsätta som tillbaka. En varm dusch och 
bastu var riktigt skönt efter detta äventyr.

Ibland har jag tänkt att jag nog är lite för noga och kanske nojig 
med att alltid ha mobil med mig när jag t.ex. rastar hundar, att 
alltid låsa dörren till bostaden, även när jag är inne. Att alltid 
synas vid mörker ute, att alltid låsa bilen. Den här gången är jag 
glad att jag följde mina rutiner. Det räddade troligtvis ett liv!

l Text och foto: Magnus Söderberg
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Jag och min hund Vilde beordrades en natt i höstas till en båt-
brygga i Bergshamra, Norrtälje med anledning av pågående 
stöld av båt. Båtägaren som ringde in hade ett GPS-larm på både 
båt och båtmotor, och dessa hade nu rört sig ca 500 m. Patruller 
i distriktet fick GPS-positionen ute i skärgården och började 
styra men ingen patrull låg i närheten. Efter 20–25 min landade 
jag först på plats. Jag var helt övertygad om att gärningsmännen 
som brukligt hade monterat bort GPS-sändarna från båt och 
motor och slängt dessa i vassen. När jag kom fram till aktuell 
koordinat som var en strand med brygga påbörjade jag således 
ett saksök efter slängda GPS-sändare. Jag satte flexi-rullkoppel 
på Vilde och fick ganska snart liggmarkering på en ficklampa. 
Sedan drog Vilde ut mig på bryggan fram och tillbaka.

På bryggan låg verktyg utspridda och jag fick känslan att GM 
hade lämnat bryggan med den aktuella båten. Men sen hopp-
ade Vilde plötsligt ombord på en båt som låg vid bryggan. Det 
tog en liten stund innan jag begrep att detta var ju den stulna 
båten som var halvt uppdragen mot stranden. Jag meddelade 
över radion att vi hade anträffat rätt båt och att den var intakt. 
Jag bedömde att vi var ca 30 min efter och att GM sannolikt 
hade lämnat platsen med annan båt eller bil. Jag gick trots 
detta över till att söka spår lite halvhjärtat från bryggan. Nära 
bryggan och på stranden fick jag inte upp något bra utan det 
blev mest en dragkamp där Vilde ville till den redan hittade 
ficklampan eller ut på bryggan och till båten.

Efterhand började några kollegor ansluta och de ville under-
söka båten och brottsverktygen och mitt spårsökande i flexi-
koppel ebbade ut i ingenting. Jag gav missnöjt upp och gick 
mot hundbilen. När jag kom till bakluckan hoppade Vilde inte 
in utan travade förbi med nosen i backen och ut i terrängen. 
Han hoppade över ett staket och jag följde lite tveksamt med. 
Jag tänkte lite pessimistiskt att det finns väldigt gott om vilt 
i skärgårdsskogarna. Nåväl, jag lät Vilde undersöka och efter 
ca 200 m kom vi till en liten spång över ett vattendrag. Vilde 
ångade på över och då fick jag den bekräftelsen som jag inte 
borde behöva! Ett skoavtryck av en stor känga på spången. Jag 
noterade först då att vi spårade i flexikopplet och att spårlinan 
var 200 m bort i bilen. Rutinerad hundförare! ”Skitsamma jag 
fortsätter det blir säkert tappt ändå snart” tänkte jag återigen 
pessimistiskt.

Jag hade inte meddelat över radion att jag hade valsat iväg 
ut i spenaten så jag sa som det var och en radiobil släppte då 
brottsplatsen och började blåa åt oss. Spåret blev bättre och 
bättre och efter en kort stund kom vi ut i ett sommarstuge-
område och i ett par buskar la sig Vilde och påvisade något. 
Jag kröp in i busken och lös med lampan på ett par gigantiska 
gummistövlar i storlek 48. Det verkade vara samma sulmönster 
som avtrycket jag såg på spången tyckte jag.

Efter detta växte hornen på både mig och Vilde. Nu gasade vi 
på för om båttjuvarna hade gjort sko/stövelbyte hade de säkert 

tappat lite försprång. Vilde forcerade träd och buskar och ute-
möbler i rasande fart och jag försökte springa med utan att slå 
ihjäl mig. Rullkopplet gjorde det hemskt klumpigt ibland i den 
tätaste skogen och jag förbannade mig själv säkert tio gånger 
när jag tvingades nysta upp linan lika många gånger. Vilde 
tyckte inte heller att det var så kul när jag tappade handtaget 
och det jagade ifatt honom och slog honom i hasorna några 
gånger. Spåret gick ömsom i tät kuperad skog och ömsom ge-
nom trädgårdar vid obebodda stugor.

Medan jag snubblade runt hade KC-operatören fått igång min 
bärbara radios GPS och följde mig på sin skärm. Hon var 
otroligt duktig och placerade ut bilarna att blåa på rätt ställen 
eftersom jag inte fick fram många hörbara ord i etern. Ganska 
snabbt fick jag mjölksyra av att jaga i det korta flexikopplet. 
Det tog stopp så många gånger när det stora plasthandtaget 
fastnade någonstans och att ha 6 m lina istället för 15 m gör 
inte ett mörkerspår i skogen enklare. Men jag fick ju skylla 
mig själv.

Ett halvår tidigare hade jag haft ett riktigt långspår efter litauis-
ka tjuvar. Då hade jag varit på sjukhus med barnen hela dagen 
och var själv också smårisig. Den gången var det blötsnö och 
efter 2,5 timmar orkade jag inte pulsa mer. Hundföraren som 
bytte av mig fick gripa efter ca en timmas spårning. Jag tänkte 
abslout inte ge upp en gång till och gå miste om ett grip till.

Jag sa på radion att jag trodde att spåret kunde bli långt och 
försökte få kollegorna att blåa i en större ring runtom oss.
Vid ett tillfälle fick jag en ljudmarkering som jag inte brydde 
mig så mycket om. Det rör sig ju diverse fyrbenta i skogen på 
nätterna. Men efteråt när jag insåg att spåret hade gjort en stor 
båge för att passera ungefär den platsen där ljudet kom ifrån la 
jag ljudmarkeringen på minnet.

Hundförare vet ju hur det är med mat och vila. Man får ju alltid 
jobb när man ska åka in och äta. Såklart även denna gång. Utan 
middag i magen tog energin snabbt slut. Efter ungefär 6 km 
spårning orkade jag inte ens gå uppför en brant utan kröp upp 
på alla fyra. Vilde var oumbärlig draghjälp upp till toppen av 
branten. Där tog jag en kort paus och pustade ut. Då brakade 
det till igen framför oss i terrängen! Vilde låste upp direkt mot 
ljudet och så även jag. Det lät faktiskt som om någon rörde 
sig. Jag hade en kort överläggning med mig själv. Kroppen var 
slut och jag kanske var trött i skallen också för jag bestämde 
mig för att det var gärningsmännens ljud. Jag kopplade loss det 
förbannade rullkopplet och skickade Vilde på någon form av 
”Sök-Revir” mot ljudet. Det fräste till i mossan när Vilde för-
svann och jag ställde mig upp och höll andan och lyssnade.

Det var lite för tyst lite för länge så jag tänkte ropa tillbaka 
honom. Precis då hörde jag ett ljud som man inte vill höra. 
Vilde pep till. Högt. Sedan tyst igen. Då drog jag faktiskt va-
pen och ficklampa i händelse av att det hade blivit ett otrevligt 

6 km mörkerspår i flexikoppel
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möte med ett argt vildsvin. Sen sprang jag ned för branten mot 
ljudet och lyste runt bland trädstammarna. Direkt fick jag syn 
på Vilde bakom en gran. Men något kändes fel. Han bara stod 
där och flämtade. Jag lyste runtomkring för att se om det var 
vildsvin i närheten.

Då såg jag något som gjorde mig både glad och förbannad. Två 
mörkt klädda män sprang så fort de orkade bort från oss! Vi var 
rätt! Men vad hade de gjort med min hund? Jag glömde för ett 
ögonblick bort Vilde och sprang själv i ren affekt efter männen. 
Jag vet inte vad jag skrek men de stannade inte. Jag hann inte 
långt förrän Vilde blev sig själv igen och svischade förbi mitt 
ben och ifatt den ene av dem. Det blev ett fasttagande som 
kunde få vilken hundförare som helst att fälla en tår av lycka. 
Vilde och banditen med 48 i stövlar gick omkull i en rishög 
med ett rejält brak. Jag själv på någon form av adrenalinkick 
sprang ifatt den andre och slog omkull honom med batong-
en. När jag en stund senare kände mig klar med honom och 
han låg platt på backen sneglade jag bort mot Vilde som hade 
fortsatt full fight med den store tjuven. Jag gav mig snabbt in 
i leken återigen med batongen i högsta hugg och med gemen-
samma krafter och lite galenskap så vann vi fighten och den 
reslige mannen vek ihop sig. Jag tog loss Vilde och ställde mig 
och kippade efter luft med banditerna på marken framför oss.

Jag påmindes brutalt om att all min energi egentligen var slut 
redan innan tumultet. Magen vände sig sakta på mig och jag 

började hulka. Det var helt omöjligt att hålla tillbaka maginne-
hållet. Lunchen och några koppar kaffe kom upp och hamna-
de nästan på fötterna på en av de gripna. Jag höll samtidigt 
krampaktigt i det förbannade flexikopplet för Vilde hade lite 
svårt att ”se men inte röra” sitt nyligen nedlagda byte som 
låg och jämrade sig. Helt utmattad och nu även helt urlakad 
på vätska så fick jag tillslut fram på radion att jag hade gripit, 
och att jag behövde biträde med transport. De långspringande 
tjuvarna var såklart litauer även denna gång och att göra sig 
förstådd med dessa var inte helt enkelt.

Vi påbörjade emellertid en transport till fots mot närmsta väg. 
Efter bara några steg rasade den hundbitne jätten ihop och 
skrek något på bruten engelska om ”broken bone”. I fighten 
hade hans ena smalben blivit obrukbart och gick nu inte att 
stödja på. Han fick således ligga kvar och vi fick vänta på att 
första patrull hittade vår position. Min plan var att patrullen 
skulle få bära ut mannen ur skogen. Vilket de försökte när de 
kom fram. Men mannen vägde sina kilon och de kunde helt 
enkelt inte få upp honom. Jag transporterade själv ut den andre 
till en skogsväg några hundra meter. Väl där gjorde sig höst-
natten påmind och mina genomsvettiga och blöta kläder kylde 
ned mig väldigt snabbt. En patrull till kom för att vara bärhjälp 
men det gick inte bättre.

Efterhand tillkallades ambulans för benbrottet men efter deras 
framkörningstid så frös jag så jag skakade. Ambulanspersona-
len tillsammans med fyra poliser kunde uppenbarligen inte få 
upp den väldige litauern på båren och till sjukvagnen för ytter-
ligare en halvtimma senare dök räddningstjänsten upp. Några 
stabila brandmän kom efter totalt 2 timmars väntetid ut ur 
skogen med tjuven på bår. Då frös jag så mycket att jag nästan 
var apatisk och jag var så utmattad att jag såg dubbelt. En snäll 
kollega gav mig tillslut en Festis och skjutsade mig till min 
hundbil. På den lilla energin körde jag tillbaka och påbörjade 
ett spår-pm som dock inte innehöll hälften av dessa detaljer 
och dråpligheter.

När jag berättade händelsen för kollegan Thomas Gutenlöv sa 
han direkt ”Skicka in det där till tidningen Polishunden”. Så nu 
är det gjort!

Jag vet fortfarande inte vad som hände när Vilde gnällde till 
och tappade andan. Jag har dock mina aningar. Den store hund-
bitne litauern greps nämligen några månader tidigare också av 
en hundförare. Den gången gav han sig på tjänstehunden med 
en rejäl spark och fick tyvärr bra effekt den gången. Denna 
gång kom dock vedergällningen! Båda två tjuvarna, varav en 
iförd ett större bandage, dömdes av tingsrätten för grov stöld 
till fängelse och utvisning ur riket! Själv har jag lärt mig att 
alltid, alltid, alltid ha med mig spårlinan.

l Text: Jakob Hydén, Hundenheten Stockholm
l Foto: Lars Lindgren
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Plötsligt befann jag mig mitt i kaoset och insåg att det var på 
väg att gå riktigt illa.

Jag tror att vi alla då och då invaggats i den där känslan av att 
allt löser sig. I takt med att åren går så sänker man garden nå-
got. Busarna vill ogärna bli hundbitna och ger allt som oftast 
upp när en galen hund går in i anskällning på dem. Så blev det 
inte en kall decembernatt förra året.

Jag hade jobbat 18-03 och kvällen/natten hade varit lugn. 
Hundförarkollega Fanny hade också jobbat och var lika mått-
ligt imponerad över vad kvällen hade haft att erbjuda. Vi rusta-
de av, sa hej då, och rullade sedan hemåt. När jag hade en dryg 
kilometer kvar till huset på landet utanför Karlskrona reagera-
de jag på något som fladdrade till i bilens strålkastarljus på en 
åker. Nyfiken vände jag om med bilen och lyste upp åkern med 
strålkastarna. På en lång rad låg röjsågar, motorsågar, verktyg 
och maskiner snyggt uppradade längst åkerkanten. Min första 
tanke var att bonden skulle ut tidigt och arbete men jag klev ur 
bilen och släppte samtidigt ut min tjänstehund  Försvarsmak-
tens Hulken så han kunde få kissa av sig innan vi körde den 
sista kilometern hem för att lägga oss. 

Vaksam hund
Jag gick fram till maskinerna och tittade och plötsligt hörde 

jag Hulken 50 meter bakom mig morra och sedan gå in i an-
skällning. Jag sprang bort mot honom, det var kolsvart ute 
men jag fick upp min iPhone och hann sätta på ficklampan på 
telefonen. Hulken stod vid kanten till ett krondike och skällde 
mot två mörka gestalter som låg och tryckte på mage. Jag ro-
pade in Hulken till min sida och samtidigt tittade de bägge upp 
på mig. Tacksam över att jag denna gången valt att åka hem i 
uniformen (men utan bältet) lyste jag upp polisemblemet på 
uniformen, identifierade mig som polis, och skrek på de bägge 
att ligga kvar på marken. Smått förvånad, men nöjd, kände jag 
att jag kunde räkna in ytterligare två gripna tjuvar i statistiken 
när de bägge plötsligt flög upp och sprang på var sitt håll över 
ängen. Jag skickade Hulken på revir och Hulken satte efter en 
av männen och själv sprang jag efter för att backa upp honom. 

Motiverade gärningsmän
Alldeles innan ett högre stängsel var Hulken ifatt och bet ho-
nom i benet. Mannen lyckades svänga runt med kroppen och 
sparkade sedan Hulken med full kraft över magen och revbe-
nen. Hulken skrek till, släppte bettet och säckade ihop liggan-
des på marken. Alla som är hundförare vet hur man instinktivt 
reagerar när någon ger sig på sin bäste vän. Jag blev svart i 
blicken och fattade ett dåligt beslut. 

Mannen hann klättra över stängslet och jag tog upp jakten på 

En vanlig hemresa
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honom. Över stängslet och efter en kortare språngmarsch hade 
jag hunnit ifatt honom. Fortsatt lika motiverad att inte låta sig 
gripas började han slåss för fullt med knytnävslag. Efter en 
stunds tumult lyckades jag koppla ett halvt stryptag på honom 
bakifrån och få ner honom på knä.

Under vårt slagsmål hade den andre gärningsmannen uppfattat 
vad som hänt, beväpnat sig med en större träpåk och vänt till-
baka för att hjälpa sin kumpan. Med den ena gärningsmannen 
knästående och i ett stadigt grepp hann jag i ögonvrån bara se 
en mörk skugga närma sig hastigt bakifrån. Jag slängde runt 
med huvudet och såg den stora träpåken svingas mot huvudet 
på mig. Jag fick upp en arm som skydd och slängde mig bak-
åt. När jag landade i gräset insåg jag att det var på väg att gå 
riktigt på röven. Utan utrustning, hunden utslagen bakom ett 
stängsel och ensam mot två ordentligt motiverade gärningsmän 
varav den ena beväpnad med en träpåk så var inte oddsen på 
min sida längre.

Tvingades backa
Jag for upp på benen och för första gången sedan jag blev polis 
kände jag mig tvingad att backa ur en situation. Tankarna for 
och jag övervägde mina alternativ när de bägge på nytt tog 
till flykt rakt in i skogen. Skogen är bra hann jag tänka, bara 
spring era jäv_ar. Vi ska jaga er till världs ände!

Underläge i halvtid men en fotbollsmatch varar i 90 minuter, 
eller som detta fallet över 3,5 h. Jag sprang tillbaka och hittade 
Hulken bakom stängslet, något groggy men på benen. Tillbaka 
med Hulken till bilen och sedan ringde jag Fanny som bor bara 
någon kilometer därifrån. Jag hann också ringa yttre befäl och 
länscentralen som började skicka lediga patrullbilar. Fanny var 
på plats efter tio minuter. Eftersom jag inte var säker på Hul-
kens status eller om han tagit illa vid sig av sparken valde vi att 
börja spåra efter de bägge med Fannys tjänstehund Torneryds 
Arko.

Gripandet
Arko tvekade inte utan högg i spåret direkt och sedan bar det 
iväg rätt in i terrängen. Efter en stunds spårning började man 
höra radiobilarnas sirener långt borta och snart blinkade det 
blått precis överallt. Det var vackert!

Efter två kilometer genom snår och träsk satt den första gär-
ningsmannen i käftarna på 45 kg Arko. Utan att gå in på de-
taljer tror jag gärningsmannen kände sig lättad över att några 
minuter senare lämnas över till annan patrull som kunde ombe-
sörja transport till landstingets lokaler.

Arko visade tydligt att han ville vidare från första gripande-
platsen. Jakten på gärningsman nummer två satte igång och 
höll sedan på i flera timmar genom skog och mark. Efter ett 
fantastiskt tålamod från kollegor, klockren ledning av Jim på 
ledningscentralen i Malmö och en grym spårning av Fanny och 
Arko kunde gärningsman nummer två gripas 1,2 mil senare. 
Även han fick besöka landstinget.

Ett fint lagarbete av lag blå, Hulken klarade sig bra och var 
snart på benen igen utan varken fysiska eller mentala men och 
de två litauiska bröderna avtjänar fängelsestraff.

Sist men inte minst vill jag rikta ett tack till Fanny och Arko, 
bra jobbat, det där gör vi om någon gång!

l Text: Pierre, Hundgruppen Blekinge
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Tid:
29 september – 1 oktober

Tävlingsplats:
Yxnerum, utanför Åtvidaberg

Regler:
Enligt Polisens Hundförarförbunds SM-regler.

Kost & Logi:
Tävlande står för eget boende och mat under 
tävlingarna. Möjlighet till boende finns på täv-
lingsplatsen. Enskilt boende. Hund är tillåtet på 
rummen.
Tel. för bokning är 0120-610 22,
alternativt bokning@yxnerum.se.
Ange ”PolisSM” vid bokning. 

Boende på Yxnerum Hotel & Conference kostar 
495:- per natt inkl. frukost.
Lunch kostar 95:- och middag 145:-.
Uppge om lunch/middag önskas i samband med 
bokning.

Betalning:
Anmälningsavgift: 500:- till BG 5250-5021,
Östergötlands polishundförarförening.

Ange namn, tjänsteställe samt telefonnummer. 
Kamratafton (tvårätters middag) på fredagen ingår 
i anmälningsavgiften.

Sista anmälningsdatum:
31 augusti

Anmälan:
Via Outlook till Merit Lindgren, Polismyndigheten i 
Östergötlands län.
Ange namn, mobilnummer, myndighet, hund,
kennel, ras samt hunden födelse datum.

Frågor:
Stefan Lönnvik 010-566 58 77

Inbjudan till Svenska Mästerskapen
i Narkotikasök för Polishundar

Polishundförarföreningen i Östergötland 
inbjuder till SM i narkotikasök för Polisens 
narkotikahundar. Behörig startande är nar-
kotika- eller kombinationshund vid Polisen. 
Tävlingarna kommer att hållas i anslutning 
till Yxnerum Hotel & Conference.

29 september – 1 oktober 2016

Inbjudan SM i Narkotikasök  |  Polishunden 2-2016

24



Första räddade människolivet!

Jag gick grundkursen i Karlsborg så sent som våren 2015 och 
fick min hund ID i tjänst under hösten. Det var en helt vanlig 
fredag förmiddag i november och jag hade varit i aktiv tjänst i 
cirka en månads tid när mobiltelefonen ringde, jag såg att det 
stod dolt nummer så jag förstod att det var från jobbet. Jag sva-
rade och Vakthavande befälet vid KC i Umeå undrade om jag 
var i Umeå och kunde åka på jobb, jag svarade ja och frågade 
vad det gällde. Han svarade att det gällde en suicid försvunnen 
kvinna som försvunnit från sitt hem vid lunchtid under torsda-
gen och nu hade en allmänhet påträffat hennes bil längs med 
en mindre grusväg en mil ifrån stan och bilen var tom och pa-
trullen inväntade en hundförare. Han sade även att det har varit 
ner mot tio minusgrader under natten så ställ in dig mentalt på 
att hitta en död kvinna. Jag fick numret till patrullen på plats 
och tog på mig lite rejälare kläder. Eftersom jag hade lika långt 
till platsen där bilen fanns som in till polisstationen tänkte jag 
åka direkt dit.

”Du tror inte det är harar han spårar?”
När jag kom fram till skogsområdet berättade patrullen på 
plats att de föredömligt bara gått fram till bakrutan på bilen 
och skrapat bort frosten på rutan för att kunna se in i bilen och 
konstatera att den var tom och sedan backat hem och invän-
tat hundpatrull. Efter jag fått informationen selade jag på en 
sprudlandes glad ID (spåra är det bästa han vet) för att sedan 
ta med honom och be han söka spår kring förardörren på bilen. 
Ganska snart upplever jag att han plockar upp ett spår och han 
drar iväg med mig in i skogen. Cirka 20 meter efter kommer en 
av kollegorna i patrullen som sköter radion, jag ser att ID får 
kämpa med spåret men vi kommer oss så sakteliga framåt. Jag 

försöker även kolla på den sparsamt snöbeklädda marken efter 
eventuella skospår för att få bekräftelse på att vi är rätt, utan att 
se något. När vi har spårat ett hundratal meter säger den kolle-
gan som följer efter i spåret till mig, du tror inte att det är harar 
han spårar. Jag svarade vänligt, nej det tror jag inte. 

”Vi har träff”
Vi fortsatte i ytterligare några hundra meter och där ser jag 
plötsligt ett skospår på marken, jag jublar inombords och är 
sugen på att peka finger åt kollegan som följer efter, men jag 
nöjer mig med att konstatera och säga till honom att här har 
hon gått. Spåret fortsätter över stock och sten och det är fort-
satt kämpigt för ID men vi tar oss fram. Efter att vi kommit 
totalt cirka en kilometer leder spåret in i lite tätare vegetation 
och där, på marken ligger kvinnan med ryggen vänd mot mig. 
Jag låter ID gå fram till kvinnan och snusa på henne samtidigt 
som jag ger honom beröm. Plötsligt rör kvinnan på sig och jag 
skyndar mig att ropa på kollegan som följt med mig att vi har 
träff och att hon lever, samtidigt som han ropar på ytterligare 
personal. Jag klappar om och kramar min fyrbente kamrat 
medan kollegorna för ut kvinnan till vägen och den ambulans 
som kallats till platsen. Väl i ambulansen konstaterades det att 
kvinnan hade 33 grader i kroppstemperatur och att det var i 
grevens tid vi hittat henne!

En otroligt stolt husse och en glad ID åkte därefter hem och fi-
rade med ett stort saftigt ben och lite mat innan vi med ett glatt 
leende åkte tillbaka till jobbet på kvällen för att jobba halvnatt. 
Det var så otroligt roligt att äntligen få utdelning och ett kvitto 
på all den tid man lagt ner på träning i ur och skur. Att rädda 
ett människoliv är bland det finaste och viktigaste vi gör i vårat 
jobb.

l Text och foto: Jonas Nilsson, Region Nord
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Försvarsmaktens 
Izor i sitt första
gripande.
Hundenheten Stockholm, 10 april 2016

Natten till idag dök två maskerade gärningsmän upp utanför en 
bostad söder om Stockholm. De hade kommit för att utpressa 
personen som bodde i bostaden. Givetvis beslutades det raskt 
att dessa skulle infångas varför två hundekipage och ett flertal 
patruller beordrades till platsen.

Gärningsmännen som tyckte att det började osa katt (eller 
hund, något oklart) valde att försöka lämna platsen nedför en 
trapp, bara för att mötas av norra Europas mest motiverade 
hundekipage med Izor i spetsen.

Izor förklarade ganska tydligt att han inte skulle ha några 
problem med att springa ikapp en sträcka om detta skulle er-
bjudas, men fick istället se gärningsmännen, i ett ögonblick av 
vishet, lägga sig ner och ge upp.

Strax därefter anslöt andra kollegor och Izor såg, antagligen 
med visst vemod, sina byten föras in i varsin polisbil för trans-
port till arrest.

Detta gripande innebär dessutom att Izors förare nu äger rätten 
att bära hundförarmärket på sin uniform.

Minst på
hundenheten!
Hundenheten Stockholm, 27 mars 2016

Bruksmarkens Zorro är med sina 10kg just nu junior på hun-
denheten. 9 veckor ung är han redan tänkt som patrullhund 
när han blir stor. Om det blir så får dock tiden utvisa. Det är ju 
ett synnerligen litet nålsöga som han ska igenom i sådant fall. 
Först och främst ska han vara frisk och stark i kroppen. Han 
ska dessutom vara frisk och stark i knoppen! Han måste fram-
förallt älska att spåra människor. Han måste dessutom ha mod 
och vilja att försvara sig själv och sin husse. Han måste ta sig 
fram i tuffa miljöer och utstå ljud av skott och skrammel utan 
att påverkas. Han måste vara hänsynslös i dragkamp om lek-
saker och bollar, för det är det som visar om han har tillräcklig 
arbetslust för att bli polishund. Detta ska testas av myndigheten 
när Zorro är minst 18 mån så det är gott om tid kvar.

Vi håller tummarna för Zorro!

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Vill du sälja en brukshund
med ovanstående egenskaper?

Tveka inte att kontakta hundenheten i Stockholm. 
Vi har just nu mycket stort behov av nya hundar.
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Rookien, Truxelis Özka i 
sitt första gripande.
Hundenheten Stockholm, 22 mars 2016

Hårt jobb lönar sig. Det vet Özkas förare 
som förutom belöningen i form av ett 
skarpt gripande nu dessutom får bära po-
lisens hundförarmärke på sin uniform.

Det var natten till igår som Özkas förare 
med kollegor satt inne på station för att 
få i sig sitt kvällskaffe, då ett rån på en 
bensinstation norr om stan larmades ut.
Två gärningsmän skulle ha lämnat 
macken till fots, varför man ville ha 
fram ett hundekipage för spårning. Sagt 
och gjort: Özkas förare tryckte plattan i 
mattan och susade norrut för allt vad ty-
gen (och bilen för den delen) höll.

Väl på plats så hade målsäganden som 
utsatts för rånet gjort ett bra jobb och 
memorerat den sista plats han visste att 
han sett rånarna på. Jakten inleddes.

Özka satte igång och spårade iväg, och 
ekipaget befann sig snart parallellt med 
en större trafikled. Spåret fortsatte förbi 
en byggnad och ned för en slänt innan 
det gick in i en tunnel under trafikleden 
och i riktning mot ett industriområde.
Föraren som trodde att spåret skulle fort-
sätta mot industriområdet fick tänka om 
då Özka svängde och satte full fart upp i 
ett skogsområde.

Föraren som vid det här laget insåg att 
något speciellt var på väg att ske fick 
linda spårlinan runt handen för att inte 
tappa den, och hålla den andra handen 
framför ansiktet för att inte bli blind av 
allt sly som i full fart träffade ansiktet.

I ett buskage påträffades så gärnings-
männen där de försökte gömma sig, och 

Kan vi få se körkortet
Polisen Östra Skaraborg, 13 april 2016

Det var ett helt vanligt dagspass. Efter 
en nykterhetskontroll i Tidan bestämde 
sig min kollega och jag för att ta en pa-
trulleringsrunda på landsbygden.

Plötslig fick kollegan syn på en vit bil 
som framfördes lite ryckigt. Fordonet 
körde på en grusväg som lite längre fram 
anslöt till den asfalterade väg som vi 
körde på. Bilen kom i riktning mot oss. 
Både jag och kollegan fick ”känslan”. 
Detta fordon måste kontrolleras!

På långt håll kunde vi identifiera att 
en kille körde fordonet. Vi såg han och 
han såg definitivt oss. För med en sladd 
tvärvände fordonet och med en rivstart 

satte den iväg, med full fart ifrån oss. Vi 
hängde på! Efter ett kortare förföljande 
blev det stopp. Efter många medvetna 
avsteg från den grundläggande taktiska 
förklaringsmodellen tog vi oss snabbt 
fram till bilen.

Trots att han togs bakom ratten kunde 
varken min kollega eller jag svära på 
att det var han som hade kört. Killen 
saknade körkort och var till en början 
fåordig, men efter ett en stund pratade 
han på, om bland annat sin bror. Killen 
var ingen vi tidigare träffat på i polisiära 
sammanhang.

Efter ett bra samtal med killen som visa-

Foto: Facebook

Foto: Facebook

fick en rejäl utskällning av en, vid det 
här laget, tokladdad och glad Özka.

Bra jobbat och välkomna i klubben!

de sig vara en trevlig prick, lämnade vi 
platsen utan att någon åtgärd vidtogs.

l Roy och Christin

 (Killens släkting passade på att föreviga 
händelsen och denna fina bild skickades 
sedan till oss.)
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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!

Skriv i tidningen  |  Polishunden 2-2016
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Draghunds-SM för Polishundar
Resultatlista och vinnarbild.
Reportage och fler bilder kommer i nästa nummer av Polishunden.

Segrarinnan Elin Jansson omges av Bengt-Erik Ljunglöf som kom tvåa och Hanna Vikberg som kom trea.

Resultatlista Draghunds SM för polishundar 2016

1. Elin Jansson, Västernorrland 29.17
2. Bengt-Erik Ljunglöf, Stockholm 31.09
3. Hanna Vikberg, Jämtland 33.50
4. Peter Stenberg, NOA  36.15
5. Rolf Blomberg, NOA  37.49
6. Anna-Karin Edström. Uppsala 38.14
7. Anders Eriksson, Södermanland 39.18

 8. Johanna Christiansson, Göteborg 40.36
 9. Fredrik von Menzer, Stockholm 41.24
10. Johan Karlsson, Södermanland 42.06
11. Mark Angeria Machado, Uppsala 44.22
12. Manne Johansson, Södermanland 44.32
13. Hannah Bergelin, Göteborg 45.02
14. Per-Erik Eriksson, Södermanland 48.24

Nu har NPHU ny logo
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Inbjudan till
Hundförarförbundets
skyddshundsläger 2016

22–24 augusti 2016 i Karlsborg

Ändamål
Syftet med lägret är inte enbart för ekipage med tävling-
sambition 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. Ta vara på möjligheten 
att utveckla era kunskaper och träffa kollegor från hela 
landet.

Avgift
Styrelsen är tvungen att ta en avgift på 700 kr/person 
som betalas på plats (Swish). För detta får du mat, logi 
och figurant/ instruktör.

Tid och logi
Träningen startar måndagen 22/8 på morgonen 08.30 och 
avslutas onsdagen 24/8 på eftermiddagen. Logi finns från 
söndag 21/8.

Uppges vid anmälan
• Namn på dig och hunden
 samt hundens ålder & utbildning ( D1-D2)
• Telefon nummer samt privat mailadress
 (för att kunna nå er på ex semestern)

Anmälan
Anmäl dig och din hund senast 2015-06-05
på Outlook till Thomas Gutenlöv.

Frågor
Ring 0733-53 93 22 alt Outlook 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 skyddshundsläger med Jonas Wallén som fi-
gurant/ instruktör.  Jonas har varit instruktör på ett flertal tidigare läger vilket 
varit mycket uppskattat.
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Officiell
kalender
för 2016

Nordiska Mästerskapen
31/5-3/6 2016, Nyköping
Arr. Södermanlandspolisens
Tjänstehundklubb (SPTHK)

Utgivning Polishunden nr 3-16
4–8 juli

Skyddshundsläger
22–24 augusti, Karlsborg
Se inbjudan sidan 30

Domarutbildning narkotika
22–24 augusti, Karlsborg

Polishund-SM
8–10 september, Falun, Dalarna
Se inbjudan på sidan 7

Årsmöte
9 september, Falun, Dalarna
Se kallelsen på sidan 6

Narkotika-SM
29 september – 1 oktober
Yxnerum, Östergötland
Se inbjudan på sidan 24

Utgivning Polishunden nr 4-16
24–28 oktober

Utgivning Polishunden nr 5-16
19–23 december

Framtida
arrangörer till
Polishund-
mästerskap

Draghunds-SM
2016: Gävle
2017: Jämtland
2018: Västernorrland
2019: Dalarna
2020: Vakant

Narkotika-SM
2016: Östergötland
2017: Vakant
2018: Vakant
2019: Vakant
2020: Vakant

Sommar-SM
2016: Dalarna
2017: Stockholm
2018: Vakant
2019: Östergötland
2020: Västra Götaland

Nordiska mästerskapen
2016: Sverige, Nyköping
2017: Danmark
2018: Norge
2019: Sverige, Vakant
2020: Danmark
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Valberedning: Ulf Backman, Örebro (sammankallande), Peter Hallberg, Skåne 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

Mimmi (Merit) Lindgren
Sekreterare

Mobil:
0702-34 42 10

E-post:
smaangarna25@hotmail.com

Magnus Söderberg
Kassör

Mobil:
0761-41 12 30
E-post:
magnus-b.soderberg@polisen.se
Adress: Flygfältsvägen 22
546 30 Karlsborg

Lars Lindgren
Ordförande

Mobil:
0733-48 31 74

E-post:
chilla010110@hotmail.se

Kenneth Eriksson
Vice ordförande

Telefon:
010-566 52 68

E-post:
kenneth.eriksson@kriminalvarden.se

Johan Petersson
Suppleant

Mobil:
070-247 02 73

E-post:
andreelund@hotmail.com

Peter Matthijs
Ledamot

Mobil:
072-286 58 68

E-post:
peter.matthijs@bredband.net

Polisens Hundförarförbunds styrelse 2016
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