Nr 3-2016

www.polishund.se

Medlemstidning för Polisens Hundförarförbund

Polishunden 3-2016 | Ordförandens kommentar

Red:
Adress:
Fax:
Adress:
Tel:
Mobil:
E-post:

Polishunden, att. Lars Nordgren,
Polismyndigheten i Skåne län
Revinge Nygård, Box 25, 247 21 S. Sandby
046-622 84
Kristians väg 13 (bostad), 275 62 Blentarp
0416-136 59 (bostad)
070-798 12 97 (privat)
nordgren@sjobo.nu

Ansvarig utgivare: Lars Lindgren, se sista sidan.
Annonser: Polisens Hundförarförbund
c/o Mediahuset i Göteborg AB
Marieholmsgatan 10C, 415 02 Göteborg
Tel. 031-84 11 10, Fax 031-84 86 82
info@polishund.se
Tryck: Åkessons – GPC Tryck, Emmaboda – Växjö
Layout: Mediahuset i Göteborg AB, avd syd
Distribueras som post- och webbtidning:
ISSN 0345-9446 (Print), ISSN 2001-8347 (Online)
Manusstopp 4-2016: 21 september 2016
Utebliven tidning eller adressändring:
Skriv el. ring till Magnus Söderberg, se sista sidan.
Omslag: Polishund SM logo 2016


Foto: Fotolia

Utgivningsplan 2016:
Nummer 1-2016 utgivning vecka 11
Nummer 2-2016 utgivning vecka 18
Nummer 3-2016 utgivning vecka 27
Nummer 4-2016 utgivning vecka 43
Nummer 5-2016 utgivning vecka 51
För åsikter framförda i publicerade artiklar svarar
respektive artikelförfattare.

Innehåll nr 3-2016:
Ordförandens kommentar.................................................1
Mitt liv som hundförare....................................................... 2
Styrelsemöte PHF...................................................................6
Motion till årsmötet 2016.................................................... 7
Program Polishund-SM 2016.......................................... 7
Polisregion väst: regionalveckor................................... 8
Hälsa: Allergivänlig hund.................................................10
Skriv i tidningen....................................................................... 12
Hälsa: Hund och fästingar............................................... 13
Hälsa: Hund och pollenallergi...................................... 14
Draghunds-SM 2016............................................................ 17
FN-tjänst – Mali....................................................................... 21
Nordiska Mästerskapen 2016.......................................22
Facebook..................................................................................... 28
Inbjudan SM i Narkotikasök........................................... 30
Framtida arr. till Polishundmästerskap.................. 31
Officiell kalender 2016........................................................ 31
PHFs styrelse 2016................................................................32

Sommaren
är här!
Nordiska Mästerskapen 2016 genomfördes i Nyköping, 31 maj–3 juni. Mer
om detta finns att läsa inne i tidningen. Jag vill dock passa på att tacka de
tävlande, domare och lagledarna för deras insats. Jag riktar också ett stort
tack till arrangörerna för ett väl genomfört mästerskap. Petra Evergren med
Chrijer Cid och Torbjörn Carlsson med Hinnareds Hilton förtjänar ett stort
grattis som nyblivna Nordiska Mästare individuellt. Men framför allt ett stort
grattis till hela laget som alla presterade och tillsammans stod som Nordiska
Mästare.
I denna tidning finns publicerat en motion angående fältsöket på narkotika-SM. Motionen presenterades i förra numret av tidningen och behandlades av styrelsen på senaste styrelsemötet. Motionen handlade om att alla
skulle ha samma sökruta mot att var och en har egen sökruta i dag. Eftersom vi har nedgrävda föremål såg styrelsen svårigheter i detta och motionsställarna har nu kompletterat med att de även vill ta bort det nedgrävda
föremålet. Motionen behandlas på kommande årsmöte.
Sommaren är här som sagt och med den ökade risker för allergier och dessa
attans fästingar. Vi har tidigare haft inlägg om fästingar och i denna tidning
finns två av varandra oberoende inlägg om allergier. Vi gör ingen bedömning av innehållet i inläggen eller hur de står mot varandra. Det får ni läsare
göra.
Under SM i Falun hålls vårt årsmöte med regionsansvariga som har rösträtt.
Glöm inte att utse och skicka dessa och att de har med sig era synpunkter
om motionen som nämns ovan. Jag vill också nämna att det gläder mig att
det verkar vara ”tryck” på anmälningarna till sommar-SM och hade önskat
att vi kunde ta emot alla intresserade. Styrelsen kommer att bolla denna fråga på kommande styrelsemöten.
Ha en trevlig sommar.

Lars Lindgren
Ordförande
www.fotolia.se

www.polishund.se
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Mitt liv som hundförare

GÖRAN NILSSON
Hej på er. Jag heter Göran Nilsson och har varit hundförare
i Jönköpings län sedan ”urminnes” tider. Tydligen har några
tipsat redaktionen och tyckt att jag ska skriva i tidningen. Jag
förstår dock inte riktigt varför för jag har bara varit en vanlig
hundförare under hela tiden. Jag har inte gjort någon karriär
utan hållit mig i huvudsak till hundverksamheten.
Jag är uppvuxen på en bondgård i Kalmar län och har således
vuxit upp med djur omkring mig. Redan som relativt liten
hade jag två funderingar på vad jag ville bli i livet, det ena var
slöjdlärare och det andra var polis. När jag slutade grundskolan
efter åtta år var det sista året innan nioårig skolgång infördes.
Man fick möjligheten att gå om från sjuan och upp till nian
men jag valde att gå yrkesutbildning inom maskinsnickeri i
stället.

jag fick honom. Under åren innan dess hade jag byggt vårt hus
och vi hade fått vårt andra barn, så det fungerade jättebra med
familjen att ha en stor schäferhund.
Jag fick tjänsten som hundförare och i maj 1980 startade kursen i Sollefteå. I mars hade vi fått vårt tredje barn, så det var
en stor uppoffring av min fru att vara hemma med barnen själv.
Det var med stor spänning som jag åkte tåg en hel natt för att
komma dit. Hunden hade jag fått lämna som gods i en bur och
själv fick jag en sovplats. Jag tror inte jag sov mycket den natten och resan tog många timmar. Vid starten i Nässjö var det
fint vårväder men när jag tittade ut genom tågfönstret när vi
närmade oss Sollefteå var det mängder med snö kvar och det
såg mycket kallt ut. Jag fick ta fram resväskan och klä om till
varmare kläder innan jag kom fram.

Därefter följde några år där jag
På stationen blev jag hämtad av
provade på flera olika yrken som
personal från hundskolan och sedan
”…jag har bara varit
snickare, bilmekaniker, metallarvar det samling på förmiddagen.
betare och även ett år verkstadsmeDet var en kollega till från Eksjö
en vanlig hundförare
kanisk utbildning. Militärtjänsten
som jag träffade där, i övrigt kände
under hela tiden.”
gjordes på I-12 i Eksjö och där såg
jag ingen annan. Chef för utbildjag möjligheten att få komplettera
ningen var Gösta Lind och det var
min lite för låga skolutbildning
uppställning i öppen fyrkant varje
genom att söka anställning. Det resulterade mycket riktigt i en
morgon och inspektion som Gösta genomförde innan övningdel utbildningar, både civilt och givetvis även militärt. Jag var
arna kunde börja. En del fick sina hundar från hundstallet där
där under åren 1971–74 och då hade jag sökt polisskolan viloch en del som hade med sig hundar fick inte behålla dem. Jag
ken jag började i maj 1974
vet särskilt en hund som morrade åt Gösta när han kom för nära och hundföraren fick order att gå till sjukhuset och ”bränna
Det hände mycket det året. Jag gifte mig i mars, började poupp hunden” efter uppställningen.
lisskolan i Stockholm i maj och fick mitt första barn i juli. Vi
hade dock vår bostad kvar i Småland så det var till att vecko
Ibb, som jag hade med mig, var inte testad så ni kan ju förstå
pendla. Efter polisskolan lyckades jag komma till Jönköping
att jag var ganska nervös innan testen hade klarats av. Det gick
där jag gjorde mitt krimår och därefter sökte jag placering i
dock bra och efter fyra veckors utbildning på våren och tre,
Vetlanda dit jag kom sommaren 1976.
tror jag det var, på hösten var man godkänd hundförare. Vetlanda var ju ett litet polisdistrikt så man fick finna sig i att vara
Under min utbildningstid där åkte jag med hundföraren Ejlon
polis med hund. Man åkte således hela tiden tillsammans med
Johansson som handledare och det väckte troligen mitt intresse
en kollega och tog jobb som vanlig radiobil. Detta resulterade
för hundverksamheten på allvar. När han fick tjänst som yttre
givetvis i att man stod fast i ett annat jobb när det äntligen dök
befäl sökte jag tjänsten för att efterträda honom. För att visa
upp ett hundjobb. Men givetvis blev det en del hundjobb också
mitt intresse för ledningen, hjälpte instruktören Alf Thiberg
även under den tiden.
mig att få en fodervärdshund från hundskolan i Sollefteå redan
året innan Ejlon slutade. Han hette Ibb och var cirka ett år när
Tränade gjorde vi faktiskt även då en gång i veckan och då vi
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var två hundförare i Vetlanda och fyra i Eksjö. De båda distrikten tränade tillsammans och varannan vecka var vi i Eksjö och
varannan i Vetlanda. Instruktörerna var mycket bra så vi hade
nog bra kvalitet på våra hundar. Det genomfördes även då en
regkurs då hela länet samlades. I början var det J-E Leo som
höll i detta och det var alltid spännande att se vad som skulle
hända på dessa kurser.
Vid den här tiden tävlade jag civilt med min hund och körde
upp honom relativt snabbt till elitklass spår där vi placerade
oss bra i några tävlingar. Han blev även godkänd med tjänstecertifikat. Det var en trevlig och bra tävlingshund, men hade
jag haft honom i dag hade han nog inte blivit kvar som tjänstehund då han var allt för snäll.
När jag började som hundförare var nästan alla provmoment
samma som man använde på tävlingar och skulle man spåra var
det i skogen man gjorde det. Gick spåret ut på en väg var det
bara att avbryta om det inte gick rakt över. Jag har alltid tyckt
att spårning är bland det viktigaste man kan göra med hunden
och jag började tidigt försöka träna hunden på att spåra på grus
och även på asfalt. Detta var med min andra hund, som hette
Tiger och som jag köpt in som valp. Han lärde sig detta bra och
det har ju visat sig att det fungerar bra att spåra även där.
Åren har gått och medan en stor del av personalstyrkan vid
polisen i huvudsak ägnar sig åt att hela tiden omorganisera
verksamheten har jag och ett antal andra valt att stanna kvar
och jaga ”busar”. Det borde väl rimligtvis vara det polisen huvudsakligen ska syssla med, men det tappas bort mer och mer.
Här i länet började det med att Eksjö och Vetlanda polisdistrikt
slogs samman och då fick vi hundförare ett större område att
verka i. Nästa steg var att hundverksamheten blev länsgemensam och vi fick en gemensam träningsplats i Skillingaryd. Detta medförde också att man blev mera renodlad som hundförare
och fick ta jobba över hela länet.

”…jaga ’busar’. Det borde väl
rimligtvis vara det polisen
huvudsakligen ska syssla med…”
Genom åren har jag haft sex tjänstehundar som har verkat
olika länge i tjänsten. Ingen av dessa hundar har jag behövt
ta bort på grund av sjukdom, utan det har varit andra faktorer
som gjort att de har fått sluta. Jag har hållit mig till Schäfer
hela tiden. Under en period hade jag en hund som hette Zirro
och han var en riktig ”nolla”. Det var nog de jobbigaste åren
i mitt hundförarliv och jag fick dela ut blommor och Whiskey
till drabbade grannar och kollegor. Efter tre jobbiga år fick jag
lämna hunden och det var med stor lättnad jag åkte därifrån när
jag lämnat honom. Tyvärr blev killen som skulle prova att ha
honom kraftigt biten och hunden avlivades sedan.
Ända sedan det blev aktuellt med narkotikasök på hundarna
har jag haft den kombinationen på varje hund och på de senas4

te har jag även haft vapensök. Det verkar som det är dessa jobb
som ökar mest och utgör en allt större del av uppdragen. Det
som förvånar mig är rättsväsendets syn på bevisvärdet efter att
en tjänstehund har spårat och gripit en person eller liknande
händelser. När jag började med hund och fick ett spår från
brottsplatsen och sedan grep den misstänkte, åkte de nästan
undantagslöst dit för brottet. I dag har det vänt helt och det hör
till undantagen att de blir dömda. Jag har ett exempel där jag
kom till en restaurang ute på landet där larmet gick. Jag var
först på plats och fick omgående spår från en uppbruten dörr
på baksidan av lokalen.

”Efter så mycket jobb som
man lagt ner känns det
verkligen som ett slag i ansiktet.”
Efter närmare två timmars spårning grep jag en gärningsman
och han blev inkörd av en patrull. Mycket tydde dock på att det
varit två gärningsmän och därför sökte jag runt gripandeplatsen för att se om jag fick något ytterligare spår, dock utan att
hitta något. De hade uppenbarligen delat på sig tidigare. När
jag kom tillbaka till restaurangen sökte jag runt i området och
anträffade gärningsmannens bil och den gripne hade nycklar på
sig som passade till bilen. Inne i restaurangen hade gärningsmännen påbörjat att bryta upp ett kassaskåp. Den gripna var
från Tyskland och efter ett kort förhör med honom dagen efter
gripandet, beslöt åklagaren att släppa honom. Motiveringen till
detta var att ”hunden hade ju inte spårat från kassaskåpet” så
det kunde inte bevisas att mannens uppgifter, om att han bara
gick en runda för att lufta sig, inte stämde. Efter så mycket
jobb som man lagt ner känns det verkligen som ett slag i ansiktet.
Detta är tyvärr bara en av alla häpnadsväckande händelser som
har inträffat de senaste åren så mot slutet av min tid vid polisen
var det nästan så att även jag började att ge upp. Jag har väl
annars varit lite känd för att vara lite envis och alltid göra ett
försök även om det kunde se hopplöst ut. En sådan händelse
är när en man utanför Gislaved hade anträffat sin nystulna bil
i utkanten på samhället och den misstänkte gärningsmannen
sprang därifrån och in på en äng. Då jag fick larmet var jag i
Vetlanda och hade en körsträcka på cirka femton mil. När jag
kom fram var bilen bortbärgad och polispatrullen på platsen
var klar. Något hundratal meter bort låg samhället och jag
misstänkte att det här kommer aldrig att lyckas.
På med spårselen och söker i den riktningen som mannen
skulle ha sprungit. Han tar upp spår över en gräsmatta över ett
staket och in på ängen där det var högt gräs och mängder med
buskar. Omedelbart börjar hunden hoppa runt och jag inser att
han har känning av någon person i närheten. Min tanke blir att
han har nog gömt sig i något träd eller liknande och medan jag
lyser i dessa, fortsätter hunden att snurra runt. Plötsligt börjar
han skälla och när jag kommer fram står han över den misstänkte som ligger i gräset. Här har han legat i över en timma
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bara cirka femtio meter från starten. Ett gripande som man lätt
hade missat om man inte försökt.
Genom åren har man givetvis varit med på många kommenderingar och de största har nog varit EM i fotboll 1992 då jag var
i Norrköping. Jag var även blixtinkallad till EU-mötet i Göteborg, vilket var en mycket speciell händelse. Under ett antal år
har jag varit hundgruppschef och det har medfört en del kommenderingar till fotbollsmatcher, ishockey med mera.
I samband med ett hundbyte fick jag erbjudande om att börja
på krimjouren och jag provade på det under några månader.
Det var jättetrevligt jobb, men man kände sig instängd och jag
längtade ut igen. Under alla år har jag jobbat treskift och gjort
nätter ända fram till min pensionering nu vid årsskiftet. Min
personliga åsikt är att skall hundverksamheten vinna respekt
hos ledning och personal måste hunden finnas tillgänglig alltid.
I Jönköpings län har vi haft en mycket god stämning i hundgruppen och det kan inte förnekas utan att vår chef Sten Blomberg är en bidragande orsak till detta. Han har en förmåga att

hålla samman gruppen och skapa goda relationer och det har
bidragit till att gruppen har fått gott rykte både bland personal
och ledning.
Jag har således varit hundförare i cirka trettiosex år och om jag
ser tillbaka på åren finns det givetvis mycket bra, men det finns
även väldigt mycket tokigheter. Trots detta anser jag nog att jag
har haft ett bra yrkesverksamt liv där jag verkligen har fått vara
med när något händer. Man kan inte ha bättre gäng än hundförargänget att jobba i och det var vemodigt att lämna gänget.
Jag har dock fortfarande kontakt med dem och hoppas att det
kommer att fortsätta så.
Jag vill avsluta med att önska alla lycka till med jobben i fortsättningen och ni gör ett fantastiskt jobb som hundförare.

l Text: Göran Nilsson
l Foto: Robert Söderholm

EFTERLYSNING!
Redaktionen till Polishunden söker hela tiden nya
personer som kan tänka sig att skriva till artikelserien
”Mitt liv som hundförare”. Man, kvinna, ålder spelar
ingen roll.
Vi vet att det är många som tycker det är roligt att läsa
om andra hundförare och vi vill gärna tro att det finns
fler som har liknande eller andra berättelser / erfarenheter som ni vill dela med er av.
Några tips om vad man kan skriva om:
Berätta vem du är och varför du ville bli hundförare,
vad som lett till yrket, hur du gjort för att kunna jobba
som hundförare. Vilka hundar har du haft, varför har
du behövt byta hund? Kanske finns det någon speciell
händelse som du minns särskilt, av en eller annan
anledning? Hur upplever du ditt jobb nu, jämfört med
tidigare? Påverkas familjelivet av ditt jobbval?

pryda första sidan i artikeln är det ”krav” vi har. Har
man en eller ett par andra bilder som man tycker är
representativa för ens berättelse går det också bra att
skicka med.
Se bara till att bilden/bilderna skickas in i verklig
storlek, så inte mailprogrammet krymper ner dem.
Bilderna bör vara tagna med en ”riktig” kamera och
inte med mobilen.
Anmäl ditt intresse för att komma in med material till
redaktören Lars Nordgren: nordgren@sjobo.nu.

Ja, när man börjar räkna upp tänkbara vinklar finns
det en hel del att berätta om trots allt.
Inledningsbild:
En högupplöst bild på dig och din hund som kan
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Styrelsemöte
Polishundförarförbundet
30 maj Nyköping

Närvarande:
Lars Lindgren, Ordf.
Kenneth Eriksson, Vice ordf.
Magnus Söderberg, Kassör
Merit (Mimmi) Lindgren, Sekr.
Peter Matthijs, Ledamot
Johan Petersson, Suppl.
Thomas Gutenlöv, Suppl.
§1 Mötet öppnas
Lars Lindgren öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Dagordning
Lars Lindgren gick igenom dagordningen och vi lade till § 13
Övriga frågor, Stipendium.
§3 Föregående protokoll
Styrelsen gick igenom föregående styrelsemötesprotokoll vilket godkändes.
§4 Ekonomi
Magnus Söderberg informerade om förbundets ekonomi som
får anses vara i balans.
§5 Hemsidan samt tidningen polishunden
Webshopen finns inte längre och därför kommer länken att
tas bort från hemsidan. Våra produkter finns till försäljning i
Karlsborg.
Målsättningen är att få in länkar till den Norska samt den
Danska polishundtidningen på NPHU’s hemsida, samt en länk
till NPHU’s hemsida på vår hemsida.
Som vanligt önskas mer artiklar inskickade till tidningen
Polishunden.
§6 Profileringsartiklar
Varor är beställda.
§7 Nordiska Mästerskapen 2016
Mimmi blir lagledare för narkotikahundarna och
Kenneth blir lagledare för patrullhundarna.
Domare för narkotikahundarna blir:
Peter (A) samt Lars (B)
Domare för patrullhundarna blir:
Johan (A) samt Magnus (B).
Tävlande för narkotikahundarna blir:
Torbjörn Carlsson samt Petter Fransson.
Tävlande för patrullhundarna blir:
Janne Borggren, Janne Hedenstedt samt Petra Evergren.
6

§8 Delegater NPHU 2016
Lars och Magnus kvarstår för omval.
§9 Sommar-SM 2016
Styrelsen skissade på vilka domare som kan vara aktuella att
tillfrågas inför sommar-SM 2016. Se förslag under Bilaga 1
”Domarförslag till Sommar-SM 2016”.
För att arrangören skall kunna genomföra räddningssöket på en
dag togs beslut om att de måste ha två sökrutor. Detta gjorde
det möjligt att öka skyddsklassen från 20 till 30 startande.
§10 Förbundsråd
Beslut avvaktas beroende på förbundets ekonomi.
§11 Domarutbildning narkotika
Då det inte inkommit svar än från de som tillfrågats ställer vi
eventuellt in domarutbildningen som var planerad i höst.
§12 Årsmöte 2016
Årsberättelsen redigerades.
En motion inkommen från Östergötlands polishundförarförening, Gällande moment Fältsök vid SM för Narkotikasökshundar. Vi skickar tillbaka att de måste bifoga ett tillägg om att
motionera bort den nedgrävda gömman i fältsöket. Redigerad
motion måste inkomma inom två veckor.
Styrelsen kommer föreslå en höjd medlemsavgift från 100 kr
till 200 kr under årsmötet.
§13 Övrigt
Deltagande vid SM:
Styrelsen diskuterade rättigheter för deltagare att medverka vid
polishund-SM.
Stipendier:
Två inkomna ansökningar från totalt fem medlemmar. Stipendiet beslutades att delas upp på 2 000kr/medlem.
§14 Nästa möte
Styrelsen beslutade att nästa möte blir den 9 september, innan
årsmötet.
§15 Mötet avslutat

l Sekreterare
Merit (Mimmi) Lindgren
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Motion till Polishundförarförbundet
Gällande moment Fältsök vid SM för Narkotikasökshundar
Bakgrund: Vid SM för Narkotikahundar ingår momentet Fältsök, 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 Fältsök. Vi föreslår också att den nedgrävda gömman utgår, då det
finns stor risk att gömman förstörs av grävande hund.
Vinsterna med förändringarna är flera. Dels underlättar det
arrangörsmässigt. Det kan vara svårigheter att hitta helt likvärdiga rutor, med likvärdiga gömmor, för alla hundar. Som
arrangör ska dessutom tid läggas på att färdigställa 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, arrangörer
och domare.

Dessutom kan momentet även bli publikvänligt, då allmänhet 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 mellanrum.
Yrkande: Att alla hundar som deltar vid SM för Narkotikahundar ska söka i en och samma sökruta vid momentet Fältsök,
samt att nedgrävd gömma utgår.
l Polishundförarföreningen Östergötland

Polishund-SM 8–10 september
Välkommen Till Dalarna!
Den 8-10 september är det dags för 2016 års upplaga av Polihund-SM
som i år avgörs på Lugnet i Falun.

Tävlingsprogram
Torsdag 8 september: Falu stad och Lugnets tävlingsarena
• Kl 09: Mottagning/inskrivning tävlanden, Falu Polishus.
• Kl 10: Invigningsmarsch genom Falun till Stora Torget för
invigning och tal.
• 11.00 – Platsliggning
		
Lydnad för skyddshundarna
		
Platsundersökning för skyddet respektive för spåret.

Lördag 10 september: Lugnets tävlingsarena
• Skyddet för skyddshundarna
• Lydnaden för spårhundarna
• Prisutdelning modell liten på tävlingsarenan
Bankett: På lördagskvällen med stor prisutdelning!

Fredag 9 september: Skogarna runt Borlänge
• Kl 06: Spåret för skydd och spårhundarna, Borlängeskogarna.
• Söket för skyddshundarna (Borlänge BK)
• Samlingsplats: Borlänge BK för mat till domare, tävlanden
m.fl. Årsmöte för hundförarförbundet på kvällen.
• Provhundskyddet

www.polishundsm2016.se
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Polisregion väst genomförde
sina regionalveckor
Polisregion väst genomförde i år sina regionalveckor på
Vallåsen i södra Halland. Under vecka 14—19 genomfördes
träningsveckorna. Vi bodde på Vallåsens Värdshus och njöt
av den fantastiska maten. Som alla vet, är maten och vädret
otroligt viktiga inslag under en träningsvecka som denna. Vi
var utomhus och tränade tillsammans med våra hundar hela
dagarna. Det är svårt att påverka vädret, men maten kunde inte
vara bättre.

Årets tema

Tema för veckan var tillämpade övningar. Vi delades in patrull
vis och skulle tillsammans med andra patruller genomföra
tillämpade övningar med varandra, som hundpatrull och som
figurant. Vi utsattes för alla möjliga typer av realistiska övningar, allt för att förbereda hundpatrullerna för den tjänstgöring
som väntar i sommar, då trycket på hundenheterna i regionen
är som störst.
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Viktig samverkan

Under veckan fanns det även tillfälle att träna vapen- och narkotikasök. Undertecknad deltog under vecka 16. Denna vecka
fanns det personal med från olika specialenheter, vilket gjorde
att vi hade möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.
Varje morgon var det uppställning och därefter gruppappell.
Vi fick även möjlighet att samträna ingripande mot folkmassa.
Nyttig samträning, inte minst med tanke på att regionen är stor
och ekipagen kommer från olika delar av den.
Stort tack till er som fixade och ordnade dessa veckor till oss!

l Vid pennan: Kingstons husse
l Foto: Pontus Thornberg, Mikael Christiansen
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Allergivänlig hund – är det möjligt?
För många av oss är det en självklarhet att ha hund. Hundägandet är en livsstil, ett yrke eller en hobby för hundratusentals
svenskar och i allt fler sammanhang blir hunden accepterad i
vårt samhälle. Hundens unika förmågor används inte bara inom
polisen och tullen; i olika vård- och omsorgssammanhang blir
hundar mer och mer vanliga och hundens positiva effekter på
oss människor är väl dokumenterad.
I dag lider var tionde svensk av hundallergi. Förutom att det
hindrar många från att skaffa hund, kan det trassla till sällskapslivet. Vad gör en hundägare med allergiska vänner? Och
hur hanterar man besök av hundar på t.ex. ett äldreboende där
någon i personalen lider av allergi? Eller en skolklass där någon är allergisk och bästisens familj har hund?
– Hundar lämnar spår efter sig, förklarar Bo Karlstedt, VD
vid företaget Medi-Tec som bedriver forskning om pälsdjursallergi. Hundägare bär med sig allergen från sina hundar, vilket
kan innebära ett socialt problem.

Det finns inga allergivänliga hundraser!

Vi vet att talet om allergivänliga hundraser är en myt. Det har
än en gång slagits fast, senast av en omfattande holländsk
forskningsstudie publicerad i den prestigefyllda tidskriften
Journal of Allergy and Clinical Immunology. I studien testades
en stor mängd hundar av
olika raser och man fann att
skillnaderna mellan raserna
var små.
– Däremot skilde sig
allergennivåerna markant
mellan olika hundindivider
inom samma ras, säger Bo
Karlstedt, och forskningsresultaten ledde till slutsatsen
att det saknas belägg för att
vissa hundraser skulle vara
Bo Karlstedt, VD Medi-Tec.
särskilt allergivänliga.
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Hans Grönlund och Anna Whiteman, två av forskarna som arbetar
för allergivänligare hundar.

Man vet att mängden allergen (allergiframkallande ämnen) varierar kraftigt och att det delvis är genetiskt betingat, men typ
av päls, torr hud, ålder, kost, kosttillskott och skötsel är andra
faktorer som inverkar på hur allergiframkallande en hund är.

Forskning pågår

Vid Karolinska Institutet bedriver Medi-Tecs team forskning för
att hitta svaren på vad det är som gör hundar allergiframkallande. Hundratals päls- och salivprover har samlats in, men ju fler
prover man får in, desto snabbare går forskningen framåt.
– Vi försöker omvandla forskningsresultaten till att få fram
produkter som ska bidra till så allergivänliga hundar som möjligt. Det hjälper inte bara enskilda allergiker, vi vågar påstå att
vi gör en samhällsinsats eftersom vi och våra kunder minskar
mängden allergener i samhället.

Allergivänligare hund

En nybadad hund är mindre allergiframkallande än en som är
mindre välskött.

Polishunden 3-2016 | Hälsa: Allergivänlig hund

Hunden duschas med fördel och tvålas in med specialschampot, för att tvätta bort merparten av dess allergen från hud och päls.

– Men, poängterar Bo Karlstedt, det krävs ett specialschampo, annars kan man få motsatt effekt. Det vill säga, om man
använder schampo som irriterar eller torkar ut huden ökar
mjällbildningen och hunden avger mer allergen. Svenska forskare har nu tagit fram ett unikt specialschampo för en mer allergivänlig hund. Schampot är djuprengörande och tvättar bort
upp till 90 % av hundens allergen från hud och päls redan efter
första tvätten. Det är oparfymerat och snällt mot både hunden
och den som tvättar den och det återfuktar och vårdar hundens
hud och päls.
– De första testerna har visat att regelbunden användning av
schampot kan bidra till att sänka hundens allergenutsöndring
även på lång sikt. Schampot är utvecklat och producerat under
läkemedelsnära former i Sverige. Hur effektivt schampot lindrar besvären hos allergiker beror även på hur allergisk personen
ifråga är och om det finns andra allergier utom den mot hund,
förklarar Bo Karlstedt.

Några röster om Allergenius specialschampo

Hur vet man att schampot fungerar? Medi-Tec har utvecklat ett
test som kan mäta mängden allergen hos hunden, både i hud,
päls och saliv. Genom att mäta före och efter tvätt med specialschampot, kan man med fog påstå att det fungerar. Vi har fått
ett flertal reaktioner från hundägare som testat schampot. Så
här berättar några av dem som testat, i tidningen Hundsport
nr 5/2015.
Katarina, allergiker och ägare till tre hundar:
”Visst är man skeptiskt inställd, men detta har fungerat över
all förväntan! Jag kände faktiskt en enorm skillnad efter enbart
ett endaste bad. Tillräckligt stor skillnad att jag kunde sluta
med mina mediciner.”
Niki äger en chihuahua och har en allergisk pappa:
”Pappa brukar vara snabb med att berätta när han känner
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gier, skapa behandling av dem och på sikt
bota dem. Forskningen sker huvudsakligen
vid Karolinska Institutet i samarbete med
specialister, veterinärer och framstående
forskare inom miljö och medicin. Under
varumärket Allergenius® utvecklar Medi-Tec produkter som hjälper hundallergiker.

obehag från hundarna, men efter att vi började bada hundarna
har han inte märkt något! Jag är verkligen jätteglad att detta
har fungerat så bra! Även om hundarna är små, är det trots allt
rätt drygt att bada varje vecka. Så jag tänkte testa att dra ut
lite på tiden mellan baden och se hur det fungerar.”
Andrea, allergiker och ägare till två dansksvenska gårds
hundar:
”Det märktes stor skillnad ganska omgående efter första badet, det blev bättre med både ögon och näsa. Inte helt perfekt,
men långt mycket bättre! Ett bad i veckan har det varit, och jag
märker också av när det blir dags att bada på nytt.”

Liza Marklund

Gör en insats för samhället – byt schampo!

Allergenius® specialschampo hittar du i zoo-fackhandeln och i
vår webbshop http://www.allergenius.se/vara-produkter/hundvard. Vill du som är hundägare bidra till forskningen? Vill du
veta hur allergen din egen hund är? Gå in och beställ ditt testkit på http://www.allergenius.se/vara-produkter/testkit

Marina har en allergisk mamma och två allergiska bröder:
”Efter första badet besökte jag mamma, utan att nämna något
för henne, men hon upplevde klar skillnad direkt! Sedan har
det bara blivit bättre för varje bad. Problemen har inte försvunnit hos min familj, men blivit avsevärt mindre för varje
bad.”

l Text: Lena Heimlén
l Foto: Lena Heimlén, privat och Fotolia

Om Medi-Tec

Faktaruta Allergenius schampo

Företaget Medi-Tec grundades 2011 av två
privatpersoner; docent Hans Grönlund och
författaren Liza Marklund. Liza har alltid
älskat katter men lider av svår pälsdjursallergi. Hon har många gånger upplevt
sorgen över att behöva lämna bort ett kärt
djur på grund av sin allergi. Liza vill bidra
Hans Grönlund
till att fler ska få uppfylla sin dröm om att
kunna leva med pälsdjur. Författaren Liza
Marklund är en av Medi-Tecs grundare. Medi-Tec bedriver
forskning för att hitta nya vägar för att undvika pälsdjursaller-

– Minskar allergener med upp till 90 %
– Djuprengörande – tvättar effektivt bort allergen ifrån
hundens hud och päls
– Effektivt mot svamp och mjällbildning
– Återfuktande – stärker och vårdar huden
– Oparfymerat – för att minimera alla risker för allergiska
reaktioner
– Ger fin päls efter tvätt
– Drygt, lättflytande och enkelt att använda
– 4 av 5 tycker att det fungerar

Skriv i tidningen Polishunden!
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?
• Har ni varit på någon kurs eller deltagit i någon tävling.
• Hur ser en helt vanligt dag ut?
• 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 ange vem som skrivit texten och vem som tagit fotona.
Bilder måste vara högupplösta och får INTE krympas ner i mailprogrammet.
Bilder tagna med ”riktig” kamera prioriteras framför bilder tagna med mobilen.
Maila materialet till Lars Nordgren: nordgren@sjobo.nu
Hälsningar Lars Lindgren, ansvarig utgivare
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Fästingsäsongen är här
– hundar mest utsatta
Fästingperioden har börjat. Våra hundar och
andra sällskapsdjur är extra utsatta för de
smittor fästingar bär på. Sveland Djurförsäk
ringar tipsar om hur du förebygger fästing
smittorna.
När temperaturerna kryper upp på några plusgrader vaknar
fästingarna till liv. Fästingar är en farlig smittobärare i naturen
och finns ofta där våra hundar rör sig. Även andra varmblodiga
djur, som katter och hästar, kan drabbas av fästingsmitta. De
är vanligast mellan maj och augusti men kan förekomma året
om i södra Sverige. Fästingen kan smitta med flera allvarliga
infektioner, exempelvis borrelia, anaplasma och i värsta fall
TBE. Feber, smärtor, kräkningar och avmagring är några av de
vanligaste symptomen.
– Fästingbett kan ge diffusa symptom som gör det svårt att
ställa diagnos, och det räcker med en enda fästing för att djuret
ska bli smittat. Ett smittat djur kan ibland behandlas med antibiotika. Det bästa man som djurägare kan göra är att förebygga

smittan, säger Per Josefsson, veterinär på Sveland Djurförsäkringar.

Så undviker du fästingarna

Fästingburna smittor kan bland annat förebyggas genom
preparat i tablettform, droppar i nacken eller olika sorters fästinghalsband som gör att fästingen inte sätter sig i pälsen. Det
är också bra att kontrollera pälsen och avlägsna eventuella fästingar så fort som möjligt.
Fästingsmittor kan orsaka exempelvis:
• Feber
• Trötthet
• Smärtor
• Kräkningar
• Avmagring
• Stela leder
• Neurologiska symptom som vinglighet och koordineringssvårigheter.
l Text: Sveland Djurförsäkringar

Hundar är extra utsatta för fästingar och deras smittor, men även katter och hästar kan drabbas.
Foto: Håkan Wänlund / Sveland Djurförsäkringar
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Pollenallergi hos hund – finns det?
När våren kommer drabbas många männi
skor av hösnuva, astma och andra besvär på
grund av pollenallergi.
Hundar kan också bli allergiska. Oftast är
de inte allergiska mot just pollen utan det van
ligaste är kvalsterallergier. Detta är egentligen
allvarligare för då får hundarna besvär hela
året och inte bara vår och sommar. I varmare
länder där man har en längre pollensäsong är
pollenallergi vanligare även hos hundar.

Hur yttrar sig allergi på hund?

Hundar får huvudsakligen klåda när de är allergiska. Vanligast
är klåda mot öron, ansikte, tassar och ibland även ljumskar,
armhålor och runt ändtarmsmynningen. Hundarna kliar och
skakar öron, gnider ansiktet, biter och slickar tassar, undersida
och rumpan. De kan även ta sats och åka på baken på samma
sätt som vid analsäcksinflammation. Många djurägare jämför
med katter och säger att hunden ”slickar sig ren”, så gör dock
inte hundar utan upprepat slickande brukar vara tecken på klåda eller smärta.

Dessvärre kan man inte med hjälp av symtomen skilja ut en
hund med pollenallergi från en hund med kvalsterallergi och
inte heller från en hund med foderallergi. Symtomen är lika för
dessa olika allergier.
Vad ska man göra som djurägare om man misstänker att hunden har drabbats av pollenallergi?
Man bör söka veterinär för att få bra hjälp och utreda att
det verkligen är en pollenallergi och inte någon annan kliande
hudsjukdom.

Vad händer hos veterinären?

En korrekt utredning av en hund med misstänkt allergi börjar
alltid med att man tar en omfattande anamnes (sjukdomshistoria) och gör en noggrann undersökning av hunden.
En hund med en luftburen allergi (atopi), dit pollenallergi
räknas får ofta sina första besvär någon gång mellan sex månader och tre år. Hundens ålder är därför en viktig ledtråd för veterinären. Är det en äldre hund som får klåda för första gången
i sitt liv misstänks i första hand andra hudsjukdomar.
Hundens ras kan också ha betydelse för hur troligt det är att
hunden är allergisk. Allergi är en sjukdom med ärftliga anlag
och vissa raser drabbas oftare. I Sverige är boxer, bullterrier
och west highland white terrier några av de raser som har hög
frekvens allergi. Det är viktigt att förstå att vilka raser som
drabbas värst varierar mellan olika länder och över tid så därför
kan man se olika uppgifter. Alla raser och även blandraser kan
dock drabbas.
Vid undersökningen av hunden hittar veterinären ofta röda
varma öronlappar och kanske även en inflammation i hörselgången. Många hundar har rodnad inuti tassar och kanske även
i armhålor, ljumskar och runt ändtarmsmynning. Ibland finns
riv- eller slicksår. Har besvären pågått en längre tid blir huden
ofta förtjockad och kan bli mörkpigmenterad. Ibland ses dock
inget alls på huden utan det är bara klådan som är symtom.
Om veterinären efter sjukdomshistoria och undersökning bedömer att det är troligt att hunden är allergisk följer en speciell
utredningsgång som inte innebär att man direkt börjar testa för
allergi och behandla allergi.

Tre av de raser som har hög frekvens allergi i Sverige, boxer,
bullterrier och west higland white terrier
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Istället gäller att man ska utesluta andra klådande hudproblem som parasiter, bakterie- och svampinfektioner. Därför tas
prover för att leta efter rävskabb och andra parasiter. Ibland får
hunden även en parasitbehandling för att vara helt säker på att
inga parasiter är inblandade.
Eventuella infektioner med bakterier eller svamp behöver
behandlas. Först när detta är klart kan man gå vidare med en
allergiutredning.

Allergiutredning

En allergiutredning består av två delar; en utredning av foderallergi och tester för luftburen allergi (atopi).
Det vore enkelt om det fanns bra tester för foderallergier
men tyvärr finns inga sådana utan man rekommenderar än så
länge foderförsök.
Ett foderförsök går till så här: man ger hunden en hemkokt
diet med en ny kolhydratkälla och en ny proteinkälla som hunden aldrig har ätit tidigare, alternativt ger man ett färdigköpt allergifoder. De allergifoder som används mest idag är olika typer
av hydrolyserade allergifoder, det innebär att proteinet är nedbrutet i så små beståndsdelar som möjligt för att hindra en allergisk reaktion i tarmen. Man bör ge allergifodret i åtta veckor
för att kunna utvärdera foderförsöket och därefter ”provocerar”
man med hundens gamla foder för att se om klådan återkommer. Först därefter har man ställt diagnosen foderallergi.
Att bara byta från ett foder till ett annat eller ge färskfoder
eller så kallat spannmålsfritt foder innebär inte att man gör en
test för foderallergi. Hundar med foderallergi är oftast aller-

giska mot animaliskt protein som nötkött, kyckling, ägg eller
fläskkött.
Först efter allt detta har vi kommit så långt att det är dags att
utreda om hundens besvär kan bero på en pollenallergi!
Det finns tester för luftburen allergi som pollen. Man kan
använda sig av blodprover eller en ”hudpricktest”. Tidigare ansågs hudtesterna som överlägsna men blodproverna har blivit
alltmer tillförlitliga. Allra säkrast är att göra både hudtest och
blodprov men det blir väldigt dyrt.
Om man vill testa för just pollen så är det lämpligast att göra
det direkt efter pollensäsongen på sensommaren eller hösten.
Då finns det störst chans att få ett positivt svar på testet.
Pollenallergi på hund kan vara mot olika träd-, gräs- eller
ogräspollen. Man kan om man har en pollenallergisk hund
följa pollenrapporten för människa och brukar då ofta se en
överensstämmelse med hundens symtom.

Hur ska hunden behandlas?

Precis som för människa är det svårt undvika pollen, man kan
undvika att vädra rum där hunden vistas och inte hänga liggunderlag på tork utomhus under pollensäsong. Promenera hellre
med en gräspollenallergisk hund i skogen istället för på ängen.
Men dessa åtgärder brukar tyvärr ha liten effekt på hundens
symtom.
Om man har en lindrigt drabbad hund som bara är allergisk
mot pollen kanske man kan klara sig med enbart utvärtes behandlingar.
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Detta innebär schamponeringar och lokalbehandlingar med
t.ex. cortison eller andra immundämpande receptbelagda läkemedel.
En pollenallergisk hund bör schamponeras ofta då man
schamponerar bort en del av de pollen som samlas i pälsen.
Hur ofta den ska schamponeras varierar från hund till hund
men alla allergiska hundar brukar schamponeras med special
schampo minst en gång i veckan. Det är bra att prova ut vilket
schampo som fungerar bäst för varje enskild hund. En del hundar får lätt infektioner och behandlas med klorhexidinschampo
eller andra desinficerande schampo. En hund med klåda kan ha
hjälp av klådstillande schampo som innehåller t.ex. havremjöl.
En hund med torr hud behöver använda balsam efter schamponeringen eller fuktåterställande spray.
Cortisonlösningar eller spray kan appliceras på de områden
som är värst drabbade ex insidan öronlappar, inuti tassar.
Med en svårt drabbad allergisk hund som kanske har symtom
hela året krävs kraftfullare åtgärder. Det anses bäst att kombinera flera olika åtgärder för att få bäst behandlingsresultat.
En ofta använd behandling är allergivaccinering. Då tillför man små mängder av de allergiframkallande ämnen som
hunden är allergisk mot. Man försöker då få immunförsvaret
att sluta överreagera och fungera mer normalt. Ofta hör jag
att djurägare säger att min hund har dåligt immunförsvar men
det är inte fallet vid allergi utan tvärtom så är immunförsvaret
hyperaktivt. De flesta behandlingar syftar därför till att dämpa
immunförsvaret.
Allergivaccin ges oftast som en spruta i nackskinnet och det
ges under lång tid, ofta hela hundens liv. Veterinären brukar
lära djurägaren att ge sprutor till sin egen hund så man slipper
gå så ofta till veterinären. I början ger man täta doser men på
sikt brukar hunden få en spruta var fjärde vecka. Det kan ta ett
halvår eller mer innan man ser om denna behandling har effekt
mot allergin. Man räknar med att 60–70 % av hundarna har
god effekt av behandling med allergivaccin. Numera finns även
allergivaccin som ges i hundens mun, detta är dock dyrare och
kräver att man hela tiden medicinerar hunden morgon och kväll.
Om man inte vill allergivaccinera hunden eller om allergivaccinet fungerar dåligt blir man beroende av andra läkemedel.
Det vanligaste är att hunden får cortisontabletter. Ofta fungerar dessa bra i början men kan med tiden få sämre effekt. Om
man ska ge cortisontabletter är det mycket viktigt att man efter
en kortare tid med högre dos börjar ge hunden tabletter varannan dag. Ger man tabletter varje dag brukar hunden få besvärliga biverkningar efter en tid. Akuta biverkningar av cortisontabletter är ökad törst och urinering. Många hundar blir hungriga
och flåsiga. På längre sikt kan hunden drabbas av leverskada,
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diabetes, urinvägsinfektioner och andra tråkiga biverkningar.
Om det räcker med att ge en låg dos varannan dag går det dock
ofta bra även vid längre behandlingar. Ibland sägs det att cortison förkortar hundens liv, detta är en myt. Många hundar som
behandlas med cortison får ett långt liv och dör av helt andra
orsaker. Förr användes ofta långtidsverkande cortisonsprutor
för att behandla allergi hos hund. Detta avråder man helt ifrån
idag då det anses alldeles för riskfullt.
Till hundar som fungerar dåligt på cortison eller får biverkningar av cortison används ofta ciklosporin (Atopica). Precis
som cortison dämpar detta läkemedel immunförsvaret men det
slår inte lika brett som cortison utan dämpar mer specifikt de
delar av immunförsvaret som ger allergi.
Ciklosporin är dyrare än cortison och har andra biverkningar.
De vanligaste biverkningarna är kräkningar och diarré
men som för alla verkningsfulla läkemedel kan vissa hundar
få ovanliga allvarligare biverkningar. Det tar längre tid för
ciklosporin att ha effekt jämfört med cortison så man får ha lite
tålamod innan man ser om det fungerar eller inte.
Det allra senaste läkemedlet för allergi som nyss har blivit
godkänt i Sverige är oclacitinib (Apoquel). Även detta är dyrare än cortison och har magtarmrubbningar som vanligaste
biverkning.

Ytterligare behandlingar som kan provas

• Foder eller fodertillskott med t.ex. fettsyror. Dessa kan utvärderas tidigast efter sex till åtta veckors giva
• Spot-on-preparat som stärker hudbarriären
• Antihistaminer. Tyvärr fungerar dessa inte lika bra till hundar som de gör till människa men de kan provas. I olika
undersökningar har de dock bara effekt hos 20–30 % av hundarna. En kombination med både antihistamin och cortison
kan ibland göra att man kan sänka cortisondosen.

Verkar allt detta besvärligt?

Ja, det är inte helt enkelt att ha en allergisk hund. Ofta kan man
dock hitta en bra behandlingskombination som fungerar för
den enskilda hunden och ger den ett bra liv. Man måste dock
som djurägare vara beredd att lägga ner en hel del möda och
pengar för att det ska fungera.
l Text: Annika Henschen
Leg veterinär
Specialist i hundens och kattens sjukdomar
Evidensia Djurkliniken Eskilstuna
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Tävlingsplats.

Draghunds-SM 2016
2016 genomförde vi hundförare i Gävleborg draghunds-SM för tjänstehundar.
Tävlingarna gick av stapeln vid en
fäbodvall i Acktjärbo i Hälsingland och
boendet var på Orbaden Spa&Resort.
Onsdagen den 9/3 anlände de tävlande
till Orbaden och på kvällen höll Tomas
Gutenlöv en informationsträff från
Hundförarförbundet.

Individuella tävlingen

Så var det då dags för den individuella
tävlingen. Dagen till ära var vädergudarna snälla och vi vaknade till någon
minusgrad, vindstilla och strålande sol
Två reportrar från Hela Hälsingland
var på plats och följde tävlingarna live
vilket var jätteroligt.
14 ekipage kom till start och deltagarna kom från Västernorrland, Stockholm,
Jämtland, NOA, Uppsala, Södermanland
och Västra Götaland.
Först ut i spåret var Johanna Christiansson, Västra Götaland och sedan var det

Speaker Hans Norberg.
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hela igång. Allt löpte på och hundar med
förare for fram i raketfart.
När samtliga ekipage gått över mållinjen visade det sig att Elin Jansson
från Västernorrland segrat med nästan
två minuter före Bengt-Erik Ljunglöf,
Stockholm.
GRATTIS ELIN! Första kvinnliga
hundförare som tagit en seger.

Johanna och Hanna.

Efter tävlingarna stod Anna Gustafsson
och Hans Lambertsson för lunchen som
serverades vid tävlingsplatsen. Dagen
till ära skötte de eldandet med riktigt
kokkaffe i storpanna och så den fantastiska Muurikka maten.
Vad man kunde se, gick det inte någon
nöd på de tävlande som låg i snödrivorna
och lapade sol och åt mat så det sprutade
ur öronen.
Kvällen bestod sedan av bankett med
trerätters middag och så var det naturligtvis prisutdelning.
Under kvällen komponerade de tävlande
ihop lag för stafettåkning dagen efter.
Tyvärr var för få lag anmälda för att det

Manne Johansson.

Mingel.
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Elin och Aico på väg ut från startplatsen.
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Stafettstart mixade lag.

skulle kunna bli SM stafett men lag blev
det, fem stycken.
PRO: Peter, Roffe och Onglöv
Den onde, den gode, den fule: Johanna,
Hannah och Elin
Left overs: Manne, Hanna och Mark
Byalaget: Anna, Christer och Hanna
Sörmland: Per-Erik, Anders och Johan.

Stafettdag!

Alltid lika roligt med starten. Ylande,
taggade hundar och så skräckslagna

Muurikkalunch tillagad av Hasse och Anna.

Annie Edström och Peter Stenberg mot mål

Segrarinnan Elin och Aico.

Annie med hund efter målgång
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hundförare som ska försöka hänga på i
farten som blir.
HannaWikberg körde startsträckan för
lag Left overs och Byalaget och gjorde
det med bravur.
Inför målgång på tredje sträckan blev
det en ordentlig fight mellan Bengt
Ljunglöf och Elin Jansson. 75 meter
före mål kom Bengt och Elin farandes
i bredd. Då Elin var på väg att gå om
Bengt, gjorde han en praktvurpa och
drog med sig Elin i fallet. Efter mycket
lintrassel kom de båda upp på skidorna
igen och fighten var igång.
Överdomarna på plats dömde de båda
till delad första plats.
Vi vill skicka ett STORT TACK till Vallsta SK som hjälpte oss med tävlingarna.
l Text och foto: Eva Roos

Gutenlöv från Hundförarförbundet

Segrarinnan Elin Jansson omges av Bengt-Erik Ljunglöf som kom tvåa och Hanna Vikberg som kom trea.
Resultatlista Draghunds SM för polishundar 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Elin Jansson, Västernorrland
Bengt-Erik Ljunglöf, Stockholm
Hanna Vikberg, Jämtland
Peter Stenberg, NOA	
Rolf Blomberg, NOA	
Anna-Karin Edström. Uppsala
Anders Eriksson, Södermanland

29.17
31.09
33.50
36.15
37.49
38.14
39.18

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Johanna Christiansson, Göteborg
Fredrik von Menzer, Stockholm
Johan Karlsson, Södermanland
Mark Angeria Machado, Uppsala
Manne Johansson, Södermanland
Hannah Bergelin, Göteborg
Per-Erik Eriksson, Södermanland

40.36
41.24
42.06
44.22
44.32
45.02
48.24
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Hälsning från Mali
Hotel L’Amitié, med en fantastisk park på både framsidan och
baksidan av hotellet, skulle kunna vara vilket stort lyxigt hotell
som helst på vilket turistmål som helst. Nu är det inte det av
flera orsaker:
1. Hotellet ligger i Bamako som är huvudstaden i Mali.
2. Hotellet är högkvarter för FN’s insats, MINUSMA.
3. På grund av ovan 2 punkter är det självklart inte något direkt
turistland i nuläget.
Här sitter jag i lobbyn och tittar på män och kvinnor från alla
olika världsdelar, svarta, vita, korta, långa, smala, tjocka. Det
är uniformer av alla de slag, camouflagefärger i sand, kaki,
gröna, gråa. Det är polisuniformer som man tidigare inte ens
sett på tv. Män klädda i kostymer, kaftaner, jeans och skjortor.
Det är inte så många kvinnor här (cirka 12% är kvinnor inom
Minusma) men de flesta är klädda i uniform av något slag eller
de afrikanska färgsprakande klänningarna som är vanliga här
nere.
Jag har åkt på min första mission och lämnat Prinsessan hemma hos sambon. Prinsessan är numera pensionerad och går på
hunddagis. Bredvid mig står ett gäng män och pratar på ett för
mig fullständigt okänt språk, men det är hög volym och stora
gester och ett skratt som gör att mina egna mungipor rycker
lite. Vad i hela friden har jag gett mig in på? Missionen är
fransktalande – det är inte jag! Inte någon av de två jag har åkt
med talar heller franska så vi är lite vingklippta. Som tur är går
det ibland att göra sig förstådd på engelska.
Vi har börjat vår Induction training som går ut på att göra alla
oss olika poliser till just FN-poliser. Den var också på franska!
Vi har vår SSAFE utbildning kvar, den är ett måste om man
ska ut i regionerna (norr om Bamako). Vi har ännu inte fått reda på exakt vad vi ska göra, eller var vi ska vara men hoppas få
veta det i eftermiddag.
Just nu är allt nytt och jag känner mig mer vilsen än jag någonsin gjort under ett räddningssök då mottagning till GPS:en
varit kass och kompassen glömd. Afrika har dessutom välkomnat mig med en fin magsjuka, så jag har redan hunnit hälsa på
läkaren. Tur man har lite att ta av! Strömmen kommer och går
lite ibland. Blåser det ute blir det svart i vår lägenhet och då
stiger värmen till cirka 32 grader.
Vi har snart varit här i 2 veckor och förhoppningsvis kommer
jag att kunna ge er lite mer info i nästa nummer. Det här var
mer en liten uppstart och beskrivning av hur det är när hela
världen verkar vara samlade på samma plats. Så många intryck
och så mycket jag inte förstår! Vill ni hänga med mer på missionen kan ni kolla på www.polishund.nu.
Ha det och ät inte sallad som inte är sköljd.
l Text och foto: Petra
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Nordiska Mästerskapen 2016
Den 31 maj till 3 juni 2016 genomfördes de Nordiska Mästerskapen för polishundar i Nyköping, Sverige. Jag skriver denna
artikel i egenskap av domare i narkotika vilket gjorde att jag
inte såg så mycket av patrullhundarnas moment.
Det svenska laget bestod av:
Petra Evergren, Janne Borggren och Janne Hedenstedt i pa-
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trullklassen samt Torbjörn Carlsson och Petter Fransson i narkotikaklassen.
Stödtruppen bestod av:
lagledare patrull Kenneth Eriksson, lagledare narkotika Mimmi
Lindgren, domare patrull Magnus Söderberg och Johan Petersson, domare narkotika Peter Matthijs och Lars Lindgren.
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För de av er som inte vet hur mästerskapet går till ger jag en
kort beskrivning: Mästerskapet är främst en lagtävling men individuella vinnare koras också (för den enskilde allt så viktigt).
Lagen består av 3 patrullhundar och 2 narkotikahundar från
varje land. Alla deltar individuellt men i lagtävlingen räknas de
2 bästa patrullhundarna och bästa narkotikahund. Tävlingarna
hålls i regi av Nordisk Polishundunion med tekniska arrangörer
från arrangerande land.
I år var det som sagt Nyköping som var tävlingsort med
hundförarna i Södermanland, med Jens Gustafsson i spetsen,
som tekniska arrangörer. Boendet var förlagt till Best Western
Blommenhof hotell. Bra boende och bra mat även om viss förvirring uppstod angående rumsbokningen vilket jag väljer att
inte nämna vidare.
31 maj inleddes mästerskapet med domarmöte, information,
marsch och invigning. På invigningen sa jag några ord som
tydligen inte hördes så bra. Jag vet inte om det var för att jag
höll micken fel eller att överdraget till densamma satt kvar så
jag skriver därför några ord nu: ”alla ni som kommer till Nor
diska Mästerskapen skall vara stolta. Ni har genom nationella
tävlingar tagits ut, som respektive lands bästa, till att representera era land. Det kan bara finnas en vinnare men bara att
komma till nordiska och få visa upp vad era hundar kan är
hedrande”.
Nåväl efter invigningen var det kamratafton med god mat,
fin stämning och kanske en öl eller två.
1 juni inleddes själva tävlingarna med räddningssök och spår

för patrullhundarna. Det var inte lätt, solen gassade och det var
jättevarmt och till råga på köpet hade det inte regnat på lång
tid. Våra svenska patrullhundar hade en bra dag som kröntes
av att Petra hade såväl bästa räddningssök som spår. Vädret
och torkan gjorde som sagt spårförhållandena svåra och många
hade problem. Att det visade sig att näsarbetena skulle ha betydelse över slutresultatet tycker jag personligen är glädjande.
Narkotikahundarna genomförde fältsök, spår och lägenhetssök.
Narkotikahundarna var delade i två grupper med ett domarpar
för vardera. Själv dömde jag för dagen lägenhetssök tillsammans med Ingrid från Norge och Peter dömde fält och spår
tillsammans med Carsten från Danmark. Även för narkotikahundarna blev det en varm dag och till och med lägenheten
blev varm. Utomhusmomenten gick hyffsat och våra svenska
ekipage i lägenhetssöket gjorde helt OK sök.
En viktig punkt för dagen blev ”var är nyckeln?”. En ”borttappad” bilnyckel ställde till det. En av de norska tävlande
hittade inte sin nyckel och ringde därför sin kollega och frågade om han hade nyckeln. Svaret blev nekande varför bärgare
tillkallades för dörröppning vilket misslyckades. Reservnyckel
beställdes från Norge men en ruta fick krossas för att föraren
skulle komma åt sin utrustning. Senare på dagen frågade föraren återigen om kollegan verkligen inte hade nyckel och givetvis råkade han hitta den i sin ficka. Norgehistoria?
En annan incident var när en av hundarna misstog en hjort
för figurant. Han satte fart efter densamma och försökte komma till anskällning. Det gick inte så bra, hjorten ökade farten
och hunden var borta. Tävlingarna fick avbrytas och alla påbörjade sök efter hund. Glädjande nog gick det bra och hunden
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kunde infångas utan skador på varken djur eller natur och tävlingarna kunde återupptas.
2 juni tog tävlingarna åter fart. För patrullhundarna stod saksök, lydnad och skydd på programmet. Eftersom jag samtidigt
dömde lagersök kan jag inte referera till dessa moment mer än
att det gick ganska bra för våra svenskar och att det går att läsa
ut av resultatlistan.
I narkotikaklassen dömde Peter bilsök och jag lydnad och
som sagt lagersök. Lydnad är kanske inte sökhundarnas paradgren men de gjorde sitt bästa. Gällande bilsöket hänvisar jag
återigen till resultatlistan. Återigen var det en solig och varm
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dag men i lagersöket hade vi air-condition som var satt på 16
grader och glad för det var jag men gladast var nog hundarna. I
lagersöket gick det bättre än i lägenhetssöket och alla tävlande
kunde håva in ganska många poäng.
Själva tävlingen avslutades med patrullhundarnas skydd. Jag
hann bara se de sista hundarna men mot bakgrund av vad jag
såg och vad jag hörde om de andras tävlandes skydd så behöver vi inte skämmas. Bra jobbat! Tyvärr gjorde en protest att
det slutgiltiga resultatet inte kunde presenteras i anslutning till
sista hund utan fick vänta till senare under eftermiddagen.
Själva mästerskapet avslutades med en bankett med officiell
prisutdelning. Återigen en god stämning och ljudnivån var nog
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högre än vad personalen var vana vid. Vi anpassade oss ”något” och alla tävlande kunde tackas och prisas under böljande
applåder och hejarop. Mycket hejande på våra svenska deltagare blev det, vilket ni förstår av texten nedan, och det värmer
när firandet kommer från alla deltagare och inte bara det egna
landet.
Vinnande lag: Sverige
Vinnare patrull: Petra Evergren, Sverige (Janne Borggren 3:a
och Janne Hedenstedt 7:a)
Vinnare narkotika: Torbjörn Carlsson, Sverige
(Petter Fransson 2:a)

Nästa Nordiska drabbning blir i Danmark, preliminärt 5 mil
väster om Aarhus och under tiden 29 maj – 2 juni 2017.
Till sist. Ett stort tack till alla som gjorde det möjligt att
genomföra dessa tävlingar. Till er som ämnar delta på sommar-SM och narkotika-SM i år. Lycka till och jag hoppas att
ni placerar er så ni kan vara med på NM nästa år. Det är en
fantastisk upplevelse.
l Text: Lars Lindgren
Domare narkotika, Nordiska mästerskapen 2016
l Foto: Magnus Söderberg m.fl.
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Aktuellt resultat, narkotikahundar
Plac. Nr Namn
Land
Hund
Lydnad
Fältsök
Lägen- Bilsök
LagerVäskor
Spår
							
hetssök		
skåpsök m.m.
1 15 Torbjörn Carlsson Sverige
Hinnareds Hilton
83,0
60,00	  97,5
163,75
115,00	  96,25
71,75
2 12 Petter Fransson
Sverige
Herman von den Sennequellen
97,5
67,50
100,0
127,50
111,25	  50,00
76,25
3 16 Øyvind Kjetland
Norge
Mikke
72,0
80,00	 62,5	 86,25
135,00
135,00
11,50
4 14 Ivan Dølby
Danmark ”Amy”
19,5
42,50	 92,5
160,00
122,50	 55,00	 0,00
5 13 Tor Erling Egedahl Norge
Windcatcher Chives ”Theo”
56,0
61,25	  0,0	 95,00
130,00	  0,00	 0,00
6 11 Arne Petersen
Danmark ”Carrie”
64,0
50,00	  0,0
120,00	 62,50	  0,00	 0,00

687,25
630,00
582,25
492,00
342,25
296,50

Aktuellt resultat, patrullhundar
Plac. Nr Namn
1 10 Petra Evergren
2 25 Johan Sund Eliassen
3	  2 Janne Borggren
4	  4 Bjørn Rolland
5	  8 Annfinn Storkås
6	  5 Johnny Klærke
7	 7 Janne Hedenstedt
8	  9 Jørgen Weinkouff
9	  1 Mette Harck Wind

Totalt
812,75
768,25
753,75
736,25
725,00
718,25
637,50
450,75
380,75

Land
Sverige
Norge
Sverige
Norge
Norge
Danmark
Sverige
Danmark
Danmark

Hund
Lydnad
Chrijes Cid	  96,00
Brakeless Evil Carnevil ”Eos”	  86,50
Mallekrafts Gabbe
134,75
Möllers Cooper
135,75
Raggvindan Leo
119,25
Mai Tuk Trucker
103,50
Lomåsens Bertil
113,75
Ivar zo Zeleného plesa - ”Tjekki”
102,75
Tobilas O´Max - ”Max”
120,50

Aktuellt resultat, lagtävlingen Narkotikahundar
Plac. Nr Namn
Förening Hund
1 15 Torbjörn Carlsson Sverige
Hinnareds Hilton
2 12 Petter Fransson
Sverige
Herman von den Sennequellen
3 16 Øyvind Kjetland
Norge
Mikke
4 14 Ivan Dølby
Danmark ”Amy”
5 13 Tor Erling Egedahl Norge
Windcatcher Chives ”Theo”
6 11 Arne Petersen
Danmark ”Carrie”

Totalt
687,25
630,00
582,25
492,00
342,25
296,50

Aktuellt resultat, lagtävlingen Patrullhundar
Plac. Nr Namn
Förening Hund
10 Petra Evergren
Sverige
Chrijes Cid
25 Johan Sund Eliassen Norge
Brakeless Evil Carnevil ”Eos”
2 Janne Borggren
Sverige
Mallekrafts Gabbe
4 Bjørn Rolland
Norge
Möllers Cooper
8 Annfinn Storkås
Norge
Raggvindan Leo
5 Johnny Klærke
Danmark Mai Tuk Trucker
7 Janne Hedenstedt
Sverige
Lomåsens Bertil
9 Jørgen Weinkouff
Danmark Ivar zo Zeleného plesa - ”Tjekki”
1 Mette Harck Wind
Danmark Tobilas O´Max - ”Max”

Totalt
812,75
768,25
753,75
736,25
725,00
718,25
637,50
450,75
380,75

Aktuellt resultat, lagtävlingen Patrullhundar
Plac. Nr Lag
Totalsumma
P1
1
2 Sverige
2253,75
10
2
3 Norge
2086,75
25
3
1 Danmark
1661,00	 5

N1
15
16
14

P2
2
4
9

Skydd
Spår
Sakstövning
Personsök
182,25
246,0
100
188,5
226,75
184,0
110
161,0
251,00
126,0	  86
156,0
240,50	  80,0
108
172,0
232,75	  80,0
123
170,0
239,75
188,0	  76
111,0
231,75	 52,0	 64
176,0
112,00	  78,0
124	  34,0
114,75	  11,5
134	   0,0

Totalt

De två bästa patrullhundarna och den bästa narkotikahunden räknas in i lagresultatet.
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Krokasmedens
Uno spårade och
grep rånare med
nästan två timmars
försprång
Hundenheten Stockholm, 21 maj 2016
Foto: Facebook

Har man en bra hund så har man. Vissa vinner på spel och vissa får bra hundar, det är bara att gratulera i bägge fallen.
Häromdagen rånades en målsägande på sin motorcykel söder
om stan. Två gärningsmän tilltvingade sig motorcykeln med
hjälp av tillhyggen innan de flydde platsen, en på motorcykeln
och en till fots.
Efter att ha kört en bra bit så kraschar rånaren på motorcykeln
och grips på plats, men rånare nummer två är fortfarande på fri
fot.
Av för mig okänd anledning så dröjer det innan hundpatrull
sätts in i jakten och då Uno och förare dyker upp på den sista

kända positionen så har det gått 1 timme och 40 minuter (!)
från det att gärningsmannen försvann.
Såna detaljer betydde ingenting för Uno, som omedelbart
slet upp husse i skogen och gav sig ut på rånarjakt.
Sagt och gjort, en kilometer senare grep Uno gärningsmannen i ett skogsområde i Tyresö, där han försökt gömma sig.
Unos förare var ödmjukt stolt efteråt och sa ärligt att han aldrig
trott att de skulle ha en chans, med tanke på försprånget och
det faktum att det var mitt på dagen.
Med i spåret bakom ekipaget sprang även en medlöpare i
form av en av våra rekryter som nu fick en fin målbild för sitt
framtida jobb.
Hatten av Uno!

Försvarsmaktens Homer grep
inbrottstjuv på bar gärning
Hundenheten Stockholm, 5 maj 2016
Det var häromdagen som ett pågående bostadsinbrott larmades
ut norr om stan. Hundekipage i form av Homer och förare beordrades till platsen. I larmssystemets kameror syntes bilder på
en gärningsman som snart skulle komma att stifta en närmare
bekantskap med Homer än vad han kanske skulle önskat.
Då ekipaget anländer till platsen så söker föraren först spår
runt objektet och Homer visar då direkt intresse mot en lada/
förråd. Väl inne ökar intresset och Homer visar att han vill upp
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på vinden, föraren ser även vad som verkar vara en forcerad
mellanvägg. Då det inte finns någon möjlighet att få upp hunden den vägen så tvingas föraren arbeta sig runt.
Via bostaden tar sig ekipaget fram till tidigare nämnda mellanvägg och in på vinden. Där på golvet, gömd i spån, ligger en
gärningsman som grips odramatiskt och överlämnas till kollegor för transport till Snickeboa.
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Infångade
dieseltjuvar
Hundenheten Väst, 17 maj 2016
Den gångna natten till tisdag 17/5 blev händelserik för några
av våra fyrbenta kollegor och dess förare. Bland annat kunde
två dieseltjuvar fångas in tack vare målmedvetet arbete och
effektiva nosar.
Händelse:
Matte och husse till polishundarna Arnold och Lexx blev beordrade till Tuve strax utanför Göteborg med anledning av en
pågående dieselstöld. Dieseltjuvar hade blivit avslöjade med
fingrarna i syltburken och flytt från platsen.
Polishunden Arnold sattes först på spår efter en av de två flyende tjuvarna. Efter en stunds spårande kommer Arnold fram
till ett skogsområde och väl där hittas en av gärningsmännen
liggandes intill ett träd i hopp om att ingen skulle hitta denne.
Efter ett par skall från Arnold släcktes dock detta hopp ganska
omgående, ”game over” så att säga.
Arnolds kompis tillika vår fyrbente och rutinerade tjuvjägare
Lexx fick i uppdrag att försöka spåra efter gärningsman nummer två. Efter ca en kilometers varierande spårning genom
bland annat centrala Tuve så når Lexx fram till en bäck och all-

deles där intill hittas gärningsmannen som stannat för att vila
innan han skulle fly vidare. Lexx är även han mycket trött när
han når fram till gärningsmannen.
Vid den återkommande brottsplatsundersökningen så hittade
Arnold flertalet dunkar fyllda med diesel som gärningsmännen
gömt i ett mindre skogsområde.
Just stöld av diesel är ett brott som ofta kan slå hårt mot den
enskilde privatpersonen eller näringsidkaren. Det är omfattande värden i bränslet och inte sällan drabbas näringsidkare
som redan är verksamma i en bransch med små marginaler.
Det finns ingen exakt siffra men man uppskattar att det varje
år stjäls diesel i Sverige till ett värde för över 100 miljoner
kronor.
Kanske ångrar i alla fall just dessa gripna tjuvar sina handlingar under den gångna natten?! Arnold och Lexx med förare
kunde i alla fall ta några välförtjänta timmars sömn då de avslutade sina nattpass.

Tänk på värme
effekten!!!
Hundenheten Väst, 8 maj 2016
Äntligen verkar kung Bore visa tecken på att ge upp och släppa
in våren med full kraft! Tror de flesta av oss är väldigt tacksamma för detta.
Varje vår och sommar tvingas polis och ibland även allmänhet i nöd slå sönder bilrutor för att rädda hundar som lämnats i
bilar som står i direkt solljus. Det finns till och med ännu mer
extrema fall där små barn lämnats i bilar på samma sätt.
Det är såklart oftast inte medveten elakhet som är orsaken
utan rent slarv och oaktsamhet men likväl kan konsekvenserna
bli väldigt olyckliga.
En hund kan på kort tid dö av värmeslag om denne lämnas i
en bil när det är riktigt varmt ute.
Så som en liten påminnelse till oss allihopa, tänk på VÄR-

MEEFFEKTEN när vi lämnar våra vänner i bilen i vår och
sommar.
I länken nedan kan ni läsa lite råd som Svenska Kennelklubben (skk) ger beträffande hundars förvaring i bil.
http://www.skk.se/sv/om-skk/kampanjer/hund-i-varm-bil/
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Inbjudan till Svenska Mästerskapen
i Narkotikasök för Polishundar
29 september – 1 oktober 2016

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

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 tävlingsplatsen. 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 födelsedatum.
Frågor:
Stefan Lönnvik 010-566 58 77
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Framtida
arrangörer till
Polishundmästerskap
Draghunds-SM
2017:
2018:
2019:
2020:

Jämtland
Västernorrland
Dalarna
Vakant

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

Östergötland
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant

Sommar-SM
2016:
2017:
2018:
2019:
2020:

Dalarna
Stockholm
Vakant
Östergötland
Västra Götaland

Nordiska mästerskapen
2017:
2018:
2019:
2020:

Danmark
Norge
Sverige, Vakant
Danmark

Officiell
kalender
för 2016
Skyddshundsläger
22–24 augusti, Karlsborg
Domarutbildning narkotika
22–24 augusti, Karlsborg
Polishund-SM
8–10 september, Falun, Dalarna
Se program på sidan 7
Årsmöte
9 september, Falun, Dalarna
Narkotika-SM
29 september – 1 oktober
Yxnerum, Östergötland
Se inbjudan på sidan 30
Utgivning Polishunden nr 4-16
24–28 oktober
Utgivning Polishunden nr 5-16
19–23 december

2017
Nordiska Mästerskapen 2017
Danmark, prel. 5 mil väster om Aarhus
29 maj – 2 juni
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Polisens Hundförarförbunds styrelse 2016
Lars Lindgren

Kenneth Eriksson

Ordförande

Vice ordförande

Mobil:
0733-48 31 74

Telefon:
010-566 52 68

E-post:
chilla010110@hotmail.se

E-post:
kenneth.eriksson@kriminalvarden.se

Magnus Söderberg
Kassör

Mimmi (Merit) Lindgren
Sekreterare

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

E-post:
smaangarna25@hotmail.com

Peter Matthijs

Johan Petersson

Mobil:
072-286 58 68

Mobil:
070-247 02 73

E-post:
peter.matthijs@bredband.net

E-post:
andreelund@hotmail.com

Ledamot

www.polishund.se

Mobil:
0702-34 42 10

Suppleant

Thomas Gutenlöv

Polisens
Hundförarförbund

Suppleant

Adress:
Tappers väg 10, 713 32 Nora

Mobil:
0733-53 93 22

Plusgiro:
577954-1

E-post:
dille2008@gmail.com

Valberedning: Ulf Backman, Örebro (sammankallande), Peter Hallberg, Skåne och Peter Nordgren, V. Götaland
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