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Som jag skrev i förra numret av tidningen så när-
mar sig 2015 med inriktning på en Enpolismyndig-
het med stormsteg. Det delbeslut som kom i maj 
månad säger egentligen inte så mycket. Att pa-
trullhundarna organiseras ute i IGV-verksamheten 
är väl klart. Hur verksamheten sen ska styras är nog 
ett frågetecken just nu. Ni kan vara säkra på att 
vi är många som jobbar för att det ska bli så bra 
som möjligt. Och som jag tidigare nämnt, vi/ni ska 
fånga tjuvar, rädda liv och hitta föremål även 2015 
och framåt.

I skrivande stund håller jag på att packa för att åka 
till Danmark och de Nordiska Mästerskapen 2014. 
Jag ser fram mot detta och det svenska laget är på 
topp. Hoppas nu att vi bärgade guldet när ni läser 

detta nummer. Jag hoppas också att vi även kom-
mande år får arrangera Nordiska Mästerskap.

Årets sommar-SM planerar vi som vanligt. Visser-
ligen kan valet påverka tävlingen men vi räknar 
med att det ska gå att genomföra i alla fall. Glöm 
inte att utse och skicka delegater till årsmötet.

Ta till vara på de soliga dagarna, det går även att 
träna hund om det regnar.

Lars Lindgren
Ordförande

www.polishund.se
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Ordförandens kommentar

I Polishunden 3-2014 kan du läsa om:
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Gubbe på stubbe



Illustrationen till ”Gubbe på stubbe” är gjord av Robban Carlsson, som är utbildad i grafisk design och 
kommunikation vid Linköpings Universitet. Är ni intresserade av att se mer av Robbans alster så besök 
hans fina hemsida: www.robbancarlsson.com

Text: Jörgen Mattsson • Foto: Mats Bergström, Polismyndigheten Gävleborg
Illustration: Robban Carlsson

Jörgen Mattsson

Nu är jag där själv, som”gubbe på stubbe”. 
Det kunde jag väl aldrig tänka mig när jag 
och dåvarande hundbefälet i Gävle, Jan-Olof 
Öström, hösten 1988 satte oss i en bil och åkte 
upp mot Sollefteå och statens hundskola.

Efter en natt på Hallstaberget (det skulle bli fler besök där) åk-
te vi ner till hundskolan där Gösta Lind mötte oss. Vi begav oss 
till hundstallarna och där mötte ”Dansken” upp, och jag fick 
min första tjänstehund, Kickwas Merrik. Den kom från dåva-
rande Securitas och hade testats av Harry Nilsson (den hunden 
skulle du nog inte ha godkänts idag).

Att jag skulle bli polis, det har funnits hos mig sedan barns-
ben, men att jag skulle bli hundförare berodde nog mycket på 
min pryotid i slutet på 60-talet. Jag gjorde två veckor hos polis-
en i Strömsund i norra Jämtland. Där fick jag åka Volvo Ama-
zon combi med en hundförare, som hette Karl-Anders om jag 
inte minns fel. Efter det bestämde jag mig för att bli hundförare.

När jag gått ut grundskolan sökte jag till den yrkespolisiära 
linjen som fanns på den tiden och jag gjorde två år i Örebro. 
Efter det blev det lite arbete hemma i stan (Östersund) samt 
militärtjänst. I maj 1976 började så min polisutbildning på 
Sörentorp och efter 10 månaders grundutbildning började jag 
min krimpraktik på Kal 2 (Östermalm) samt Ksc (centrala 
span) på Kungsholmen. Efter det året var det dags att ta på 
sig uniformen och bli polis. Stegen ledde till det då nybyggda 
Norrmalm, vd 1, där jag blev kvar till sommaren 1982, då jag 
som många andra norrlänningar började flytten norrut och åkte 
till Gävle.

När jag kom till Gävle fanns där en härlig hundgrupp med 
bland andra J-O Öström och Lasse Paues. Det är tack vare dom 
som jag började mitt underbara hundliv.

Merrik som jag hade hämtat 1988 blev under hösten 1994 
sämre och sämre. Han orkade inget. Efter flera veterinärbesök 
konstaterades att han hade cancer och spridningen var så stor, 
att det var inget att välja på.

Hunden Max
Det blev den första hund som jag fick avliva, tyvärr inte den 

sista. Sökandet efter en ny hund startade och via kollegor i Gö-
teborg fick jag tips om en hund som dom tyckte spårade dåligt 
på hårt underlag. Där hämtade vi Max, jag kommer tyvärr inte 
ihåg hans kennelnamn. Det var en helt annan typ av hund än 
vad Merrik var och jag fick lära om lite i dressyren. Men vi ha-
de roligt ihop och gjorde bland annat en del fina narksök. Max 
fick ryggproblem, L7S1, och sedan var hans karriär över.

Åter en ny hund
Nu vände vi oss norrut och hamnade uppe i Sundsvall, Alnön, 
där vi hämtade Dammebos Sonny, och om den hunden skulle 
jag kunna skriva en hel roman. Det var en stor hund med ett 
hängöra och han rörde sig i slowmotion, vilket passade mig 
bra. Vi trivdes mycket bra ihop och vi gjorde många lyckade 
jobb. Vi hittade ett flertal personer i skogen, personer som av 
olika anledningar inte ville leva längre samt vilsegångna bär- 
och svampplockare. Vi grep bankrånare som gjort ett dubbelrån 
i Ockelbo, vi hittade en slängd kniv som troligen inte hittats 
utan hund. Den kniven var ett avgörande bevis i ett mord på en 
ung flicka, vi hade dessutom ett flertal lyckade spår och ord-
ningsjobb. Att Sonny dessutom var familjens och våra bekantas 
kelgris gjorde inte saken sämre.

Tyvärr drabbade också han av L7S1 och vid 7-års ålder var 
det slut.

En hund som krävde mycket jobb
Nästa hund hittade vi i Köping, Keratas Victory. Den hade 
testats åt Södermanland men visade sig ha CoD på höfterna 
så dom avstod. När jag och Hagge (Ingemar Hagelin) såg 
testprotokollet bestämde vi oss för att ändå titta på hunden. 
Det var ”mycke” hund och så här i efterhand skulle vi om-
värderat vårt beslut. Inte på grund av höftlederna utan för det 
jobb som jag fick lägga ner på honom för att han överhuvud-
taget skulle kunna socialisera sig och gå att ha bland folk. Det 
tog mig ett år att få hunden så pass social att jag inte behövde 
stänga in honom när vi bjöd hem folk, eller att någon skulle 
kunna komma fram och hälsa när vi var ute på promenad. 
Men en skaplig tjänstehund var det, ingen gick emot oss. Men 
som sagt var, CoD tog ut sin rätt och veterinären fick tyvärr 
göra sitt.
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Skulle jag fortsätta som hundförare?
Nu kom en rolig och jobbig tid. När jag märkte att 
Wikke också började få problem tog jag och familjen 
en diskussion. Vi har haft många hundar, alla har avli-
vats. Orkar vi mera? Om inte, vad skulle jag göra då? 
Åka radiobil? Krim? Nej, jag skall vara hundförare 
ett tag till. Därför bestämde vi oss för att ta en sista 
hund och började leta valp.

Började om med en valp
Jag fick höra att Torsten Domeij uppe i Ö-vik 
hade parat sin Raskabo Irrak. Raskt en signal till 
honom och jag fick kontakt med Akjas Kennel i 
Härnösand och därifrån fick vi hem vår första valp, 
Akjas Naigel.

Det är som det är att köpa valp, för att sedan se till att 
dom blir godkända tjänstehundar. Jag fick verkligen jobba 
hårt med honom. Jag hade bestämt mig för att det var min 
sista hund och han skulle bli godkänd. Efter mycket om och 
men blev det äntligen så. Jag var väl inte alltid överens med 
mitt hundbefäl eller instruktör alla gånger.

Våren 2012 såg vi att Naigel haltade efter att vi tränat 
lite hårt. Strax innan semestern fick vi tid på Strömsholm. 
Jag åkte dit i tron att vi skulle göra en undersökning och 
att beskedet skulle bli att han hade en liten benflisa lös eller 
något liknade och att de skulle göra ett litet ingrepp.

Så blev inte fallet. Veterinären kom ut och meddelade att 
Naigel hade sådana pålagringar på höfterna, samt diskbråck 
och L7S1 att de ville avliva honom omedelbart. Världen rasa-
de. Jag ifrågasatte om dom verkligen tittat på rätt plåtar. Jag 
kunde naturligtvis inte ta bort honom där och nu, vi måste hem 
till familjen. Dagarna som följde var nog de värsta i mitt 
hundliv. Många gånger funderade jag på en artikel just 
till Polishunden, där jag skulle beskriva vilket helve-
te det kan vara att ha polishund. Men som tur var 
blev det ingen, för skulle jag skrivit ner de känslor 
som jag hade då, skulle vi förmodligen fått svårt 
med nyrekryteringen.

Förhoppningsvis min sista polishund
Men livet går vidare, trots att Naigel skulle 
bli min sista tjän stehund sitter jag nu här 
med Molly, en blandras, bordercollie – 
jaktlabbe, som jag har som specialsök-
hund. Hon är nu godkänd på narkotika 
och förhoppningsvis börjar vi snart 
med en tilläggsdressyr.

Jag har nu hållit på i 25 år och jag 
hoppas innerligen att jag får och kan 
fortsätta i ytterligare 5-6 år innan jag slutar 
inom verket och då som hundförare.  

4 Po l i s h u n d e n 3 -  2014

Gubbe på stubbe



Kallelse till
Årsmöte 2014
I samband med SM i Skåne, fredagen den 5 september kl. 18.00

Dagordning
Uppräkning av röstlängd

§  1. Mötets öppnande.

§  2. Val av årsmötesordförande.

§  3. Val av årsmötessekreterare.

§  4. Årsmötet behöriga utlysning.

§  5. Fastställde av dagordningen.

§  6. Val av två justeringsmän, tillika 
rösträknare.

§  7. Föredragning av årsberättelsen 
efter genomläsning.

§  8. Revisionsberättelsen.

§  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrel-
sen för den tid revisionen omfat-
tar.

§ 10. Fastställde av den föreslagna 
budgeten.

§ 11. Fastställande av medlems avgift.

§ 12. Stadgeenliga val:

§ 13. Behandling av motioner.

§ 14. Mötets avslutande.

Polisens Hundförarförbund
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Inbjudan till
Narkotika SM 2014

i Östersund
Välkommen till Östersund den 3-5 oktober. Boende och tävlingar är förlagda till Frö-
sö Park, Frösön. Behöriga att starta är narkotikahundar eller kombihundar vid poli-
sen. Varje länsklubb äger rätt att anmäla ett ekipage per tio utbildade tjänstehundar.

Logi:  Enskilt boende, inklusive helpension. Hund tillåtet i rummen.
 Kamratafton på lördagen ingår.

Regler:  Enligt Polisens Hundförarförbunds SM-regler.

Klädsel:  För tjänst som hundförare.

Betalning: Till bg 5792-5455. Ange namn, tjänsteställe samt telefonnummer.
 - Anmälningsavgift: 250:- /pers.
 - Kost och logi: 1900:- /pers.

Anmälan:  Via Outlook till Mats Milling, Polismyndigheten i Jämtlands län.
 Ange namn, mobilnummer, myndighet, hund, kennel, ras samt hundens
 födelsedatum.

Frågor: Mats Milling 070-386 80 31, eller Åsa Söderkvist 070-676 32 74

SISTA ANMÄLAN: 31 augusti 2014 !

6 Po l i s h u n d e n 3 -  2014

Inbjudan Narkotika SM 2014



År Grupp Namn Distrikt Hund Tävlingsort
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

1980 Skydd Sven-Olof Sundberg Göteborg Besk Göteborg
 Spår Inställd

1963–2013
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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

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

År Grupp Namn Distrikt Hund Tävlingsort
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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

Roger Nilsson med Malle-
krafts Tim, SM-vinnare
2013 och 2011.
Fotot är från 2013 och är ta-
get av Catarina Håkansson.

År Grupp Namn Distrikt Hund Tävlingsort
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Skriv i tidningen Polishunden!
Att skriva något på Facebook

eller Twitter är en baggis.

Att skriva något till Polishunden är
inte mycket svårare, men tar lite
längre tid. Det kan det vara värt.

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.

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
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Patrullhundarna gör 
inte många jobb
och deras förare kan inte skriva!

Med risk för att få hela hundförar Sverige emot mig nu så 
undrar jag om inte rubriken stämmer….Mitt jobb som en enkel 
liten bombhund med ganska få saker på mitt dressyrkonto, och 
ett inte alltför spännande jobb alla gånger, så ser jag fram emot 
att vad alla ni andra gör ute i landet! Jag vet, för Matte påstår, 
att ni gör massor av spännande jobb av olika sorter och med 
olika resultat. Varför skriver ni inte om det? De flesta gillar 
ju att läsa tidningen – men varför skickar ni inte in berättelser 
från en polishunds vardag och tjänstetid? Nog görs det många 
jobb och nog kan förarna skriva! 

Själv har jag varit på patrullhundspraktik! Jag o Matte åkte 
till Karlsborg en helg och träffade ett gäng schäfrar, en Softis 
och en pippifågel som är en hon men heter Emil…

Schäfrarna var från Sthlm, Skåne och Värmland och alla 
gråa! Såg ut som läskiga vargar! Helgen ägnades mest åt nåt 
som dom kallade för sök. Va e vitsen med att springa ifrån sin 
Matte rätt ut i skogen o skälla på någon som ligger o gömmer 
sig? Har dom gömt sig kan dom väl ligga där bland myrorna 
eller? Plötsligt tog Matte fram en superlångt koppel, fäste de i 
halsbandet o vi gick iväg. Lite förnärmad va ja allt för ja behö-
ver inget koppel i skogen! Plötsligt kände ja en människodoft i 
marken o blev lite nyfiken. Följde efter det o vips så låg ett go-
sedjur! Klart ja blev fundersam o ännu märkligare va att ja fick 
en godisbit av Matte när nån annan kastat gosedjur i skogen. 
Mysko. Doften fortsatte o ja likaså o vips en boll! Alltså vem 
går o dräller bollar, gosedjur, plånböcker o sånt i skogen?

Hursom så fattade ja att om ja följde människodoften så hit-
tade ja massa roliga saker o Matte blev glad = vinn vinn. Efter 
ett par spår har ja fått på mig en sele o mitt under ett spår hör 
ja Matte säga till vår medpromenerare: Ja inte skulle vi komma 
ikapp någon i denna farten men behagligt är det! Just då måste 

någon högre spårmakt gripit in för plötsligt va ja fri! Selen 
gick sönder o ni skulle sett mig växla ner o försvinna i skogen 
samtidigt som ja hör Matte förvånat säga ”va f-n händer med 
hunden”?

Så roligt med spår! Ni som jobbar o spårar hela dagarna – 
snälla skriv o berätta om hur ni gör o va ni gör på jobbet! Ja 
vill läsa!!!!

En hel helg med riktiga patrullhundar och tävlingshundar har 
öppnat ögonen på en liten labbe som jag – det finns mer i livet 
än att gå på fina tillställningar o snosa efter sprängämnen!  

Prinsessan i Rik(s)ets tjänst!

Princessan
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Text: Ann-Charlotte Sundqvist

Försvarsmaktshundar
i Karlsborg

Redan 2008 smygstartade samarbetet mellan 
Försvarsmakten och Polisen gällande avel av 
tjänstehundar. Två hundförare, Martti Käll-
malm och CG Häljebo, genomförde redan då 
provperioder i Karlsborg. Men på grund av 
olika anledningar lades verksamheten i träda 

fram till 2011 då det togs ett regeringsbeslut 
på att samarbetet skulle effektueras. 

Polisiära besiktningsmän genomförde För-
svarets L-tester och hundar som godkändes 
skickades direkt ut till myndigheter som sak-
nade hund. 
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Detta var gången fram till augusti 2013 när hundgården i 
Karlsborg återigen togs i bruk för provperioder. Bo Larsson 
som jobbade på polishundtjänsten samt Ann-Charlotte Sund-
qvist som själv sökte in från polismyndigheten i Örebro åter-
upptog arbetet med provperioder för hundar som godkänts på 
test. Samtidigt inkommenderades polisiära besiktningsmän till 
varje testtillfälle som tillsammans med Försvarets besiktnings-
man, Pierre Wahlström, genomförde testet. 

Testerna utförs i Luleå, Sollefteå, Stockholm(Märsta), Göte-
borg samt Kallinge (Blekinge). Besiktningsmännen är från norr 
till söder, Harry Nilsson, Hasse Forsberg, Johan Sjödén och 
Anne Berg. 

Tillvägagångssätt
Innan hundarna kommer till test har de varit hos fodervärdar 
i olika delar av landet. I fodervärdssystemet finns ett trettiotal 
fodervärdskonsulenter som stöttar och hjälper fodervärdarna 
från att de får sina valpar fram till test vid 15-16 månaders 
ålder. Polisen har i sin tur 24 stycken hundförare som stödper-
soner till konsulenterna. 

Provperioderna är 4-6 veckor långa och man ansvarar för 
två hundar åt gången. Inventeringen under provperioden av 
hunden är en fortsättning på L-testet. Testet är en indikation på 
individens egenskaper men provperioden utvisar om hundens 
egenskaper räcker hela vägen till att bli polishund.

Provperioderna individanpassas på grund av att hundarna 
reagerade olika på miljöombytet från att leva i familj till att stå 
i hundgård. Detta gjorde att uppstarterna varierade från spårin-
ventering till ren socialisering där promenader i stadsmiljö var 
fullt tillräckligt. 

Vi följde ”checklista provperiod patrullhund” för att få en röd 
tråd och likriktning på provperioderna. Vissa hundar krävde läng-
re tid än 4-6 veckor för att vi skulle kunna konstatera att hunden 
fortfarande har god prognos mot polishund. Perioden förlängdes 
med 1-2 veckor för att lösa problematiken. En del av hundarna 
kunde vi med tiden lösa problemet men med andra räckte det in-
te till och dessa hundar valde vi att inte gå vidare med. Försvaret 
fick möjligheten att överta hunden till deras verksamhet och om 
inte intresse fanns där eller i väktarbranschen, kontaktades foder-
värden och hunden återgick till dem. 

I inventeringen lades den största vikten på miljöbiten och på 
spårintresset. Så fort vi kände oss trygga med hundens egen-
skaper och anlag där prioriterade vi andra saker. Vi tittar på 
hundens samarbetsvilja och om den vill jobba med och emot 
människa, hur stort föremålsintresse hunden visar, koncentra-
tion och uthållighet. 

Under tiden augusti 2013 till mars 2014 har 12 stycken hundar 
genomgått provperioder. 
5 stycken har gått vidare till polismyndigheterna för fortsatt 
dressyr.
2 stycken har gått tillbaka till Försvaret.
2 stycken blev utslagna på grund av ryggproblem.
3 stycken blev utslagna på grund av mentala brister, exempelvis 
miljö.

Även de utslagna hundarna har ett stort värde eftersom po-
lismyndigheterna slipper lägga tid och engagemang på dessa 
individer.

Överlämning
Överlämningen till polismyndigheterna sker genom ett lunch till 
lunch möte i Karlsborg där föraren och en mentor tillsammans 
med dressörerna på polishundtjänsten går igenom och visar hun-
dens för- och nackdelar. 

Dag ett visar dressören hur inventeringen utförts och var hun-
den står i dressyrnivå. Föraren övertar sedan hunden som följer 
med till förläggningen där de övernattar. 

Dag två är det föraren som med dressörens hjälp genomför 
spårning eller andra önskemål.

Överlämningarna har varit väl fungerande och varit uppskattat 
av mentorer och nya förare. 

Personer till uppdraget
Personalförsörjningen i projektet bygger på att myndigheterna 
är villiga att släppa hundförare som är intresserade av det här 
uppdraget.

Uppdraget är en oerhört bra kompetensutveckling för den en-
skilde hundföraren. 

Tiden för inkomenderingen kan variera från en hunds provpe-
riod på 6-7 veckor upp till 6 månader. Detta för att möjliggöra 
för fler intressenter att prova på dressörjobbet och att från polis-
hundtjänstens sida sprida kunskapen om hur provperioder utförs.

Tanken bakom projektet är att vi i landet ska få en likriktning 
gällande provperioder.

När vi nått dit behöver inte hundarna längre passera Karlsborg 
utan kan slussas direkt från test ut till myndigheterna. I likrikt-
ningen ingår även dokumentation checklistan och kontakt med 
Försvaret och då främst kontakten med fodervärdarna för att vår-
da den relationen. Försvarets fodervärdssystem är navet i projek-
tet och utan dem har vi ingenstans att förvara 300 valpar.  
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Text och foto: Sandra Axebäck

Fodervärdar i Uppsala
– lösning på anskaffningsproblem av tjänstehundar

Biträdande enhetschef, Mattias Jönsson, har 
velat genomföra programmet under många år 
men inte lyckats få någon riktig respons. Han 
har själv haft valp och unghundar som gått i 
tjänst och sett de många fördelarna med det, 
bland annat med tanke på tidsvinst och så 
vidare. När han tillträdde tjänsten som biträ-
dande enhetschef fanns det möjlighet för ho-
nom att driva igenom programmet vilket han 
också gjorde.

Anledningen till programmet är de stora problemen med an-
skaffningen av lämpliga tjänstehundar. Det är stor brist på 
fysiskt och mentalt lämpligt och friskt hundmaterial för inköp 
till patrullhundar. Vi ser en vinst att ta till oss lämpliga hundar 
tidigare för att kunna forma och grundutbilda, men också för 
att avskilja olämpliga individer. Vi slipper dessutom lägga tid 
på att rätta till fel beteenden, etc. hos omplaceringshundar som 
erbjuds till försäljning i vuxen ålder. Istället kan den tiden läg-
gas på bra inlärning/dressyr, miljöträning m.m.

Hundenheten köper in valpar från privata kontrakterade 
uppfödare som avlar på mentalt och fysiskt friska individer av 
tjänstehundstyp. Avelsmaterialet skall vara L-testat och gärna 
arbetat aktivt i tjänst alternativt tidigare producerat kullar med 
tjänstehundar. Valparna placeras efter godkänd veterinärbesikt-
ning hos de utvalda fodervärdarna.

Vem kan bli fodervärd
Fodervärdarna skall arbeta eller ha en koppling till polismyndighe-
ten i Uppsala. De har valts ut efter sitt intresse/stora engagemang 
för att ta sig an en valp. Vi har bland annat tittat på personliga 
egenskaper, tidigare erfarenheter, möjlighet att avsätta tid, lämpligt 
boende. Tilläggas kan att vi har ett antal fler lämpliga personer 
som visat intresse och som kan ta sig an valpar/unghundar.
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Anledningen till att vi valde just Andreelunds kennel, är för 
att vi känner till linjerna, att vi själva har hundar från linjerna 
som vi varit väldigt nöjda med både avseende arbetslust, men-
talitet och hälsa. Ett flertal av dessa hundar har dessutom fung-
erat väldigt väl som patrullhundar i yttre tjänst, vilket i mångt 
och mycket är det bästa testet! Dessutom har Mattias Jönsson 
varit med vid ett flertal L-tester och sett hundar från både tiken 
och hanens sida. Hundarna har vid dessa tillfällen genomfört 
testerna på ett väldigt positivt sätt. 

Mattias Jönsson kommer tillsammans med en annan besikt-
ningsman att titta på valparna vid sex, nio och 12 månaders 
ålder.  Det som då kommer kollas av är lite miljö, tillgäng-
lighet, kamplust, arbetslust samt samarbetsvilja. Det kommer 
också ske fortlöpande kontroller av veterinär och sjukgymnast 
på Universitetsdjursjukhuset SLU. Valparna är också knutna 
till veterinär Mimmi Kjörk-Granström och sjukgymnasten 
Kjerstins Petterssons ryggprojekt/forskning vid SLU. 

Om allt utvecklas tillfredställande placeras hundarna på 
hundförare efter L-test och är då redan till stor del dresserade.

Två hundförare på enheten, Sandra Axebäck och Emma 
Bergqvist kommer tillsammans stötta och utbilda fodervärdar-
na. Det kommer handla om grundläggande utbildning i hund-
skötsel, fostran, miljöträning och dressyr. Den kommer utgå 
utifrån valpens ålder och mognad. Utbildningen kommer bland 
annat innehålla grunder i spår, påvisande markering och lyd-
nad. Detta kommer ske kontinuerligt med gemensamma träffar 
utifrån dressyrnivå och behov.

Fodervärdarna får månadsvis foderlega för valparna och 
innan valparna kom till dem så fick de viss utrustning till val-
parna. Myndigheten står för försäkring, veterinärvård, röntgen, 
kostnader i samband med MH-test samt L-test.  

Fodervärdarna är:
Gustav Klahr, Ordningspolis, tur 4, Uppsala
Fodervärd åt Andreelunds Conrad

Annelie Einarö, Chef LKC Uppsala
Fodervärd åt Andreelunds Casper
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Tidningen Polishunden önskar
alla en glad och skön sommar!
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Oförglömliga dagar
uppe i Höglekardalen

Text och foto: Kristina Lindal, Hundenheten Gävleborg

Vi möttes av ett glatt och taggat gäng när 
vi kom upp till fjällen i Höglekardalen. 
Lite bortkomna, men vi blev inkvarte-
rade i en stuga och senare fick vi höra 
hur upplägget var för övningar och prov-
tagningar. Vi fick även varsin sändare 
som vi skulle ha på oss, om vi nu mot 
all förmodan skulle hamna i en lavin 
på fjället och behövde räddas. Det var 

väldigt noga med att den skulle sitta på 
ett speciellt sätt och under några lager av 
kläder så att den inte skulle kunna tap-
pas. Man kände av att detta var väldigt 
viktigt, för att bli kvar på fjället under en 
massa snö och inte komma hem, var inte 
med i min planering.

Det var första gången som jag blev 
kallad ”sörlänning”, men det fick jag 

och Jocke bara acceptera. Vi var ju ”sör-
länningar” för dessa jämtlänningar.

Gräva gropar och vända snö
Tidigt på morgonen började vi med 
frukost och sen tillbaka till stugan för 
att klä på oss alla de lager med kläder vi 
skulle ha på oss, för att klara av en hel 

I början av året fick jag och min kollega Jocke 
här i Gävleborg möjlighet att åka upp till Hög-
lekardalen och vara med på lavinsöksveckan 
som Jämtlandspolisens hundenhet har.  En 
verksamhet som inte finns i hela landet, men 

som är väldigt viktig att vi är duktiga på och 
kan hantera.  Det tog en stund att åka upp 
från Gävle till Höglekardalen, som innebär 
dryga 40 mil på kringelikrokvägar. Men väl 
framme blev vi mottagna med öppna armar.

Morgonens genomgång och utdelning av skotrar och övningsområden.
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Hunden har fått upp vittring av en nergrävd figurant.

Här grävs det ut ett grop i snös, där en figurant ska lägga sig, för att sedan 
täckas över med snö. Sedan är det upp till hund och hundförare att hitta den 
nödställde.

Det gäller att inte ha klaustrofobi, som figurant.

dag uppe på fjället utan att frysa. Jag har ingen aning om hur 
kallt det var. Kanske lika bra att inte veta, men det bet lite i 
kinderna. Det var bara och klä på sig ordentligt. Vi blev tillde-
lade en skoter och släde med inredda lådor till våra hundar, så 
de också skulle kunna följa med upp på fjället. Sedan delades 
alla upp i olika grupper, beroende på vad de skulle göra och vi 
fick en rygg vi skulle följa. Sedan bar det iväg upp på fjället. 
Det var fortfarande mörkt ute men det började gry. Träden 
svischade förbi när vi åkte upp längs skoterleden som en ring-
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Min hund Hakkas kikar ut från lådan på släden.Vi hjälps åt att vända snön, för att efterlikna en riktig lavin, innan figuranterna kröp ner i sina hål.

Hunden kommer ut från figuranten, som han grävt sig ner till.

lande orm. Vi passerade trädgränsen och 
solen började stiga upp i horisonten. 
Fantastiskt vackert. Jag som satt bakpå 
skotern kunde njuta lite extra av utsikten 
och hinna fotografera i farten.

Jag och Jocke var förväntansfulla när 
vi kom fram till den plats där hundfö-

rarna skulle börja öva med sina hundar. 
Instruktörerna hade varit uppe och rekat 
platser och förgrävt inför den här veck-
an. Så det var bara att sätta igång och 
träna, trodde jag, men det var inte riktigt 
så. Det var vissa hålor som var förgrävda 
och utmärkta med vimplar i snön. Hå-

lorna var de snögrottor som figuranterna 
skulle grävas in i. Hålorna var på olika 
djup, en var upp till tre meter djup. Här 
gäller det att inte ha cellskräck! Men 
innan någon grävdes in i någon håla, 
skulle vi vända snön. Allt för att det 
skulle efterlikna en lavin och den miljön 
som blir när en lavin dragit fram. Alla 
hade spadar och det vara bara att sätta 
igång att gräva. En fjällsida är stor och 
det tar tid att skotta. Det här var kanske 
inte det som varken jag eller Jocke för-
väntat oss när vi först blev erbjudna att 
åka med upp hit, men det var fantastiskt 
fint väder, vi fick lite gratis träning och 
utsikten var oslagbar!

Vi fick veta att de bara har en sådan 
här träningsvecka för lavinträning uppe 
i fjällen varje år och att tiden därför var 
rätt pressad. Flera gånger bad de lite om 
ursäkt för att de inte riktigt ”tog hand 
om oss” som de hade velat. Men jag 
och Jocke tyckte tvärt om. Vi blev fan-
tastiskt bra omhändertagna av alla och 
fick hänga med överallt, hjälpa till och 
figurera.

Träna på att söka överlevande 
När vi hade vänt snön på fjället gräv-
des figuranter ner i grottorna. De var 
utrustade med radio så vi hade radio-
kontakt med dem hela tiden ifall någon 
skulle börja känna obehag och ville 
grävas fram. Från utsidan hade man koll 
på exakt var hålorna fanns. Ekipagen 
kallades fram en och en. Hunden hade 
söktäcke på sig, hundföraren hade en 
sond i handen och en spade på ryggen. 
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Hundföraren springer mot skotern med sin hunden, som till en början springer bredvid. Men plötsligt viker denne av då han känner vittring av en männ-
iska i snön.... Hunden gräver sig in till figuranten… och till sist är det bara svanstippen som sticker ut…

Hunden sprang inom området och letade 
tillsammans med sin förare. Tiden är 
knapp. När hunden känner vittring ge-
nom snön skäller den och börjar gräva. 
Föraren skyndar dit. En figurant hittad. 
Hunden gräver sig in till figuranten och 
belönas ordentligt. Bra jobbat!

Om man åker med i en lavin och 
överlever själva lavinen (krosskador är 
en vanlig dödsorsak) är kvävning av de 
enorma snömassorna nästa fara. Därför 
är det väldigt bråttom att få fram överle-
vande. Tiden är knapp och man arbetar 
hela tiden mot klockan. 

Dagarna gick rätt fort trots att man 
verkligen tog vara på tiden. Upp på fjäl-
let tidigt i ottan, tillbaks ner till fjällsta-
tionen för snabb lunch. Sedan upp igen 
för mer träning tills det blev för mörkt 
att fortsätta. Alla var så positiva och 
engagerade och det märktes att de verk-
ligen brann för deras uppgift. Jag drogs 
själv med i den känslan och önskade att 
det fanns fjäll även hemma i Gävleborg. 

Jag och Jocke åkte runt lite med vår 
skoter på egen hand mellan de olika 
övningsområdena för att kunna se så 
mycket som möjligt av deras upplägg. 
Vissa hundar var väldigt rutinerade 

medan någon hund var väldigt ny. Kul 
att se all glädje som präglar hela den här 
träningen. Hundarna har verkligen roligt 
och de lär sig snabbt vad de ska göra.

En verklighetstrogen övning
Flera fjällsidor skulle vändas och nya 
grottor grävas och förberedas till näst-
kommande dags övningar och dessutom 
var det uppkörningsdax också. Scenariot 
i en av övningarna var att en skoter med 
två personer dragits med i en lavin. Här 
fick jag och Jocke vara med och figu-
rera. Polisflyget med sin helikopter var 
med på den här övningen så ekipagen 
blev influgna i området och nedvinscha-
de precis så som det kan bli i skarpt 
läge. Både hundar och hundförarna var 
taggade och fokuserade. Jag tror inte att 
de hade fått veta direktiven om antalet, 
utan bara att det var en skoter som ham-
nat i en lavin. Alla ekipage gjorde bra 
ifrån sig på övningen, men speciellt en 
blev jag imponerad av. När de kopplat 
loss sig från helikopterns wire sprang fö-
raren med sin hund mot skotern som var 
halvt övertäckt med snö. Föraren spring-
er fram och under framryckningen har 

hunden fått något i nosen och drar iväg 
åt andra hållet. Samtidigt som föraren 
kommer fram till skotern och figuranten, 
som ligger fastklämd där, skäller hunden 
och gräver sig in till en figurant som lig-
ger nedgrävd 50 meter bort. Det hela tog 
knappt någon minut. Grymt jobbat!

Som av en slump fick jag och Jocke 
också åka en sväng med helikoptern när 
övningarna var slut. Vilken härlig känsla 
att flyga bland fjällen. Fantastiska vyer.

När man är uppe på fjället och ser 
dessa enorma vidder slås jag av att även 
om dessa övningsområden känns stora, 
speciellt när jag själv varit med och 
grävt, så förstår jag samtidigt att det 
inte ens är en lite del av storleken på en 
riktig lavin. En riktig lavin kan bli gi-
gantisk och sökområdet enormt. Arbetet 
att snabbt hinna hitta eventuella överle-
vande måste vara otroligt stressande i en 
skarp situation. 

De som jobbar med detta gör ett fantas-
tiskt arbete. Man får inte glömma att fast 
de inte får någon direkt uppmärksamhet, 
så är det ett otroligt viktigt arbete de utför!

Ett stort TACK till Jämtlandspolisens 
Hundenhet att vi fick vara med Er några 
dagar under Eran lavinvecka.  
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Fritt följ, framförgående, apportering och hopp

Ilsk har många lydnads-
moment på sin repertoar

Text och foto: Catarina Håkansson

Det är måndag kväll och klockan är strax efter halv åtta på 
kvällen. Det står några få kombibilar på grusparkeringen fram-
för klubbstugan och den stora nyklippta gräsplanen. I en av 
dem väntar en glad och förväntansfull malle, Ilsk, på ett trä-
ningspass. Vi befinner oss, tillsammans med miljoner knott, på 
Brukshundklubben i Olofström. Hit kommer Ronny med sina 
hundar flera gånger i veckan. Varför?

– Bara för det är så roligt. Jag och Ilsk tränar en hel del lyd-
nad, berättar Ronny. Jag ser det framför allt som bra sätt att 
skapa relation och kommunikation med mina hundar. Under 
valptiden handlade det mest om att olika lekövningar, men ef-
ter hand har det mer blivit mer och mer färdiga moment.

Momenten är de som ingår i SBK:s olika bruksklasser, som 
till exempel fritt följ, framförgående, apportering, stegklättring 
och hopp över hinder. Han lägger också mycket fokus på så 
kallade fasta positioner som platsliggning.

Ilsk är samarbetsvillig och tar sig an de olika övningarna 
men liv och lust. Kroppsligt sett börjar han bli ”färdig”, men 
mellan varven ser man att han fortfarande är en mycket ung 
hund. Som när han efter något moment tycker det är dags för 
belöning och springer bort till träningsväskan för att på helt 
eget initiativ hämta sin bitkudde.

Hur ser då Ronny på olika typer av belöningar och vad an-
vänder han mest?

– Jag försöker att variera mig mycket, säger han. Jag alter-
nerar mellan allt från verbalt beröm till en klapp, godis och 
kamplek. Generellt kan man säga att jag använder kamp till 
mer aktiva moment som inkallning och apportering. Vid pas-
siva övningar som platsliggning, där man vill ha en lugn av 
avslappnad hund, är godis att föredra.

Ronny och Ilsk tillbringar alltså en hel del tid på appellpla-
nen, men inte på bekostnad av näsarbetet. Spårning har fortfa-
rande hög prioritet. Tidigare har vi berättat om att de påvisande 
markeringarna av apporter har tränats separat.

– Nu är det dags att pussla ihop markeringarna med spår-
apporterna, berättar Ronny, som också har fortsatt att träna myck-
et anskällningar, både på sig själv och på sina träningskamrater.

MH och PRAO-vecka
Under våren har Mallekrafts Ilsk, som snart är 18 månader, 
hunnit göra MH, Mentalbeskrivning för hund.  Han har också 

varit på sin första regionalvecka, tillsammans med några av 
Skånes hundförare.

Ilsk har också varit och fått höfter och armbågar röntgade 
med utmärkt resultat. A på de förstnämnda.

En mycket viktig händelse för en blivande polishund är för-
stås L-testen. Men även om Ilsk snart formellt har åldern inne, 
så har Ronny ingen brådska.

– Många hundar mognar ganska sent och eftersom Besk pre-
cis fyllt åtta, är det ingen panik. Vi får se, det blir kanske längre 
fram i höst.

Innan dess blir det släktträff tillsammans med andra Malle-
kraftare på det årliga kennellägret i Karlsborg. 

– Det ser jag fram mot, avslutar Ronny. Det är alltid kul att 
träffa kunniga hundmänniskor och utbyta erfarenheter och trä-
ningstips.  
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Nummer 4-2014 utgivning vecka 43
Nummer 5-2014 utgivning vecka 51

För åsikter framförda i publicerade 
artiklar svarar resp. artikelförfattare.

Fredrik Lindqvist
Sekreterare

Mobil: 0725-35 65 70
E-post: fredriklindqvist_7@hotmail.com

Johan Petersson
Suppleant

Mobil: 070-247 02 73
E-post: andreelund@hotmail.com

Thomas Gutenlöv
Suppleant

Mobil: 0733-53 93 22
E-post: dille2008@gmail.com

Valberedning Sammankallande: Roberto Viscovich, Jönköping, Manne Johansson, Jönåker, Ulf Backman, Örebro

Magnus Söderberg
Kassör

Mobil: 0761-41 12 30
E-post: magnus-b.soderberg@polisen.se

Adress:
LOP/Hund, Box 429, 401 26 Göteborg

Lars Lindgren
Ordförande

Mobil: 0733-48 31 74
E-post: le-cops@telia.com

Kenneth Eriksson
Vice ordförande

Telefon: 010-566 52 68
E-post: kenneth.eriksson@polisen.se

Peter Matthijs
Ledamot

Mobil: 0733-91 04 98
E-post: matthijs@ueab.net
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