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Ordförandens kommentar

Framtida SM
och Nordiska Mästerskap
Mycket av förbundets arbete och innehållet i vår tidning handlar om tävlingar. Detta beror på att vi tycker att tävlingsverksamheten är viktig och en sporre
för nya prestationer. Personligen tycker jag att tävlingsverksamheten är en viktig del av utvecklingen av
polishunden och en chans att få någon form av sammanhållning för de svenska polishundförarna (gäller
alla våra mästerskap och för den del läger). Styrelsen
arbetar febrilt med att skapa tävlingsprogram som
ska passa så många som möjligt och att hålla prisnivån nere. Vi har nu genomfört ett SM med de nya
reglerna och jag hoppas att alla ni som var där är
nöjda. Vi kommer att få göra några justeringar men i
huvudsak är trenden mot mer praktisk tillämpning.
I linje med detta har jag precis kommit hem från ett
nordiskt möte där NPHU och polisskolorna från Danmark och Norge närvarade. Anledning till mötet var
att polisen i Danmark (inte föreningen) hade påkallat detta mot bakgrund av att det för Danmarks del
är Polisen som betalar alla utgifter i samband med
NM och deltagarna har till och med full lön. Vårt
nuvarande nordiska program är i mångt och mycket
anpassat till svenska och norska förhållanden. Våra
danska vänner ville därför att programmet skulle

riktas mer mot praktiska övningar än planarbete. De
lade ett grundförslag som vi under tre dagar anpassade och utvecklade. Jag tror inte att det är något i
programmet som på något vis är underligt eller strider mot er uppfattning. Är det så får ni kasta tomater
på mig. Det nya programmet kommer att gälla 2014
(för att då utvärderas) och det kommer att presenteras i nästa nummer av tidningen när det är översatt
från danska till svenska.
Avslutningsvis har Polishundtjänsten avsagt sig uppdraget att arrangera sommar-SM 2015. Vi kommer då
att vara ”en sammanhållen Svensk Polis” med indelning i regioner. Vilka spelregler som kommer att gälla
för t.ex. tävlingar är svårt att överblicka i
nuläget. Att arrangera ett SM kräver
dock omfattande förberedelser så
är det någon region som är intresserade tar vi tacksamt emot
besked på detta.

Lars Lindgren
Ordförande

I Polishunden 4-2013 kan du läsa om:

www.polishund.se
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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
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Gubbe på stubbe

Staffan Olsson
Text och foto: Catarina Håkansson
Illustration: Robban Carlsson

Vi har sagt det förut men det bör sägas igen.
Det är ett privilegium att få träffa alla dessa
”gubbar” och få ta del av händelser från deras
mångåriga yrkesliv som hundförare. En del
berättelser är tokroliga, man får sig många
glada skratt. Andra är spännande och häftiga, man lyssnar med andan i halsen.
Under åren har vi fått många berättelser till
livs, men få har gjort sådant intryck som den
som Staffan Olsson låter oss ta del av. Efter hans
historia, som vi av hänsyn till anhöriga väljer
att censurerar något, kan man inte annat än
uttrycka respekt. Respekt för det arbete som han

och andra lägger ner på att utbilda polishundar
i allmänhet och kriminalsökhundar i synnerhet.
Som polis i snart 40 år har Staffan sett både
det ena och det andra, men man förstår att
den här händelsen för alltid etsat sig fast. I vår
intervju uttrycker han inte bara sin sympati
för anhöriga till offret, utan också till förövarnas familj och vänner. Tragedin kostade en
ung människas liv, men många andras förstördes också den dagen.
Men innan vi kommer så långt i handlingen
är det på sin plats att göra en resumé av Staffans
hundförarliv och hans fyrbenta arbetskamrater.

Att jag blev polis var nog lite av en tillfällighet. Jag jobbade på
sågen i Hudiksvall, när en arbetskamrat berättade för mig att
han hade sökt till polisskolan i Stockholm. Jag tyckte det lät
roligt och skickade också in en ansökan. I januari 1976, samma
år som jag fyllde 21, gick flyttlasset från södra Norrland till
huvudstaden.

en valp, men det finns annat på minussidan. Jag tänker då inte
minst på olika sjukdomar.
Idag jobbar jag tillsammans med Elskebo Darko, som är en
renodlad kriminalsökhund. Det jag nu ska berätta utspelade sig
under några hektiska dagar för snart tre år sedan, 2010.
Det hela börjar med att en person kontaktar polisen i

Brukschampion i spår

I drygt 10 år, fram till 1988 jobbade jag som tunnelbanepolis.
På fritiden tränade och tävlade jag i spår med en schäferhane,
Kurants Nando, som jag blev brukschampion i spår med. När
jag sedan gick grundkursen till hundförare var jag ju redan en
genuin SBK:are, vilket var till stor fördel. Efter tre år vidareutbildade jag mig också till instruktör.
Den första tjänstehunden lystrade till namnet Elo. Han fick
följa med när jag flyttade hem igen 1992. Året efter startade
vi på SM:et som gick i Göteborg. Tyvärr skadade Elo sig i en
armbåge under räddningssöket.
Nästa hund kom från Vintermarkens kennel och hade namnet
Isto – sitt på finska. Han var i tvåårsåldern när jag fick honom.
Lika gammal var Molars Gringo, som jag hade i tjänst mellan
2001 och 2008. Gringo var en rejäl och bra hund som användes en
hel del i avel. Jag tror det totalt blev 13 eller 14 kullar efter honom.

Färdigtestade hundar

Jag har valt, på ont och gott, att ta färdigtestade hundar. Visst
finns det många fördelar rent utbildningsmässigt att börja med
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Gubbe på stubbe
 ollnäs. Hon har fått reda på att tre unga killar har dödat en
B
jämnårig man i en lägenhet. Det hela låter helt osannolikt, men
med tanke på hennes berättelse och det faktum att det påstådda
offret saknas, grips och anhålls de tre männen.
Vid en genomsökning hittas små blodfragment i den lägenhet
där dådet ska ha utförts. Annan teknisk bevisning gör också att
en stor utredning dras igång. En del i denna består i att vi letar
genom en massa sopor som kommer från lägenhetsområdet.

Viktiga ledtrådar

Efterhand får vi ledtrådar som pekar på att kroppen kan finnas i
ett skogsområde ett par mil väster om Bollnäs. Hela hundgruppen är där och vi letar och letar utan resultat.
Sedan vallas en av gärningsmännen i området och han pekar
då ut en plats som ligger strax utanför det område vi har siktat
in oss på.
Jag och Darko åker tillsammans med våra tekniker till den
nya platsen. Det har gått nästan tre veckor och jag tror knappt
det är sant när Darko plötsligt skallmarkerade vid en rishög.
Han har hittat, vad kan jag säga, en kropp som inte är intakt.
Det är svårt att beskriva det man känner just då. Lättnad över
att vi kan komma vidare i vårt arbete, men också bestörtning,
sorg och avsky för den tragedi som hänt.

Sök med hjälp av båt

Nya intensiva förhör ger oss ett helt annat område att söka
vidare i. Den här gången är det i en sjö, cirka 4 mil nordost om
staden. Vi åker dit med båt. Nu ansluter också kollegan, Hasse
Norberg med sin kriminalsökhund Sazka.

Ganska tidigt visar båda hundarna tydliga markeringar i
samma område, men det tar dykare tre dagar att i det mörka
vattnet till sist hitta kroppen.
Motivet till mordet ska ha varit någon form av droghandel
och i dag är en ung kille död och tre andra avtjänar långa fängelsestraff. Händelsen får stor medial uppmärksamhet och väldigt många i Bollnäs med omnejd påverkas av det som hände.
Själv är jag förstås mycket nöjd med att all träning ger resultat och att våra hundar kunde bidra till att brottet klarades
upp och att den döde killen hittades, så att hans familj i alla fall
kunde få ta avsked.

Gubbe på stubbe…Leif Lönn
Oj, jag glömde…

Då jag i förra numret blev tillfrågad
om jag hade någon speciell händelse jag och mina hundar varit med
om, blev jag för ovanlighetens skull
något ställd. Började fundera och
kom då i tankarna endast på några
historier som i dagsläget inte skulle
passa sig att berätta. Intervjuaren
fick alltså ingen historia.
Då jag berättade för min son
Pontus att jag blivit intervjuad, frågade han genast om jag berättade
om något av mina uppdrag. Han blev besviken eftersom han
hört ganska många historier under årens lopp. Om en del har
jag sagt varnande till honom; ”så här fungerar det inte idag”.
Han tyckte ändå att jag skulle berätta ett fall som även idag
kan vara trevlig att höra.
Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det var kring
millenieskiftet någon gång. Med tjänstehunden Hogge var jag
på hundträning i Revinge tillsammans med en del andra hundkolleger. Vi fick i uppdrag att åka till ett skogsområde, norr om
Ystad, för att leta efter en man som försvunnit från sin bostad i
Malmö. Mannen hade tagit med sig en spritflaska och medicin,
4
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och man befarade att han åkt till nämnda skogsområde för att
ta sitt liv.
Tillsammans med två andra hundförare började vi sök i ett
tilldelat segment. Plötsligt stannar Hogge upp vid ett av slagen
och ett tveksamt skall trycktes fram. Jag går fram till hunden
som står och markerar på en hög av torra grankvistar. Jag
stod och tittade på högen och såg då en bar arm med tatuering
sticka fram. Min första tanke då var; ”här är han, men han har
definitivt inte tagit livet av sig”. Jag hade förväntat mig en man
sittande mot ett träd med flaska och piller bredvid sig.
Jag ropade på kollegerna att mannen hittats, och Glenn Andersson som ledde insatsen tog över och vi andra hundförare
åkte för fortsatt träning i Revinge.
Senare på kvällen ringde Sven Holgersson till mig i bostaden
och sa; ”jävlig bra jobb idag, men det var inte han”. Sven fick
säga det flera gånger och jag trodde att han skämtade. Det var
en man som mer eller mindre hade avrättats.
Ännu idag misstänker jag att ärendet från början mörkats.
Uppdragsgivaren i ärendet visste nog mer än vi fått oss tillhanda.
Slutet gott allting gott. Mannen som vi fått i uppdrag att leta
efter hittades några dagar senare i en snödriva på en bakgård i
Malmö. Min föreställning, om hur han sannolikt skulle hittas,
besannades. Han satt där död, med flaska och piller strax intill.

Inbjudan draghundsläger 2014

Polisens Hundförarförbund

Draghundsläger
2014-01-12 – 01-17, Långberget
Polisens Hundförarförbund och Lars Bergström hälsar er
varmt välkomna till draghundslägret på Långbergets sporthotell och hoppas naturligtvis på strålande solskensdagar med
mycket svett i spåren.
Lite information gällande logi och kost samt lite till.
Vi får tillgång till våra rum ca kl. 12.00, sön 12/1-14. Nycklarna hämtar ni vid receptionen Långbergets Sporthotell. Ni
får ta med lakan och handdukar samt övriga artiklar som ni
behöver under er vistelse där. Då vi kommer att köra minst två
träningspass om dagen rekommenderar jag er att
medtaga ett antal träningskläder emedan torkutrymmet inte är
det bästa.
Ankomstdagen ingår middag och avresedagen ingår lunch. Vi
skall ha städat och lämnat rummen till kl. 12.00, 17/1-14 avresedagen. Det finns dock tillgång till dusch för de som orkar
ett pass till.

Instruktör:

Preliminärt program.
12/1-14

12.00 Inkvartering samt egen uppvärmning och kontroll av
utrustning.
18.00 Samling utanför baracken för transport upp till hotellet för gemensam middag och genomgång av veckans
program.

13/1-14

07.30 Samling utanför baracken för transport upp till hotellet för gemensam frukost.
08.30 Uppvärmning samt kontroll av utrustning.
09.00 Gemensam instruktörsledd träning.
10.00 Egen skidträning
11.45 Samling utanför baracken för transport upp till hotellet för intagande av lunch.
13.00 Uppvärmning samt kontroll av utrustning.
13.30 Gemensam instruktörsledd träning.
14.30 Egen skidträning.
16.45 Samling utanför baracken för transport till hotellet för
intagande av middag.

Hemligt

Anmälan:

Group Wise Lars Bergström.
Senast 2014-12-27

Detta program sträcker
sig under tiden
13/1 2014 – –17/1 2014

Viktig utrustning:

Skidor, pjäxor, stavar, valla m.m.
Bälte samt lina.
Sele (till hund)
Hund.
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Skyddsläger Karlsborg

Skyddsläger Karlsborg
i Polishundförarförbundets regi 2013
Text: Andreas Johansson, hundenheten Blekinge • Foto: Elin Jansson

Då har 2013-års upplaga av polishundförarförbundets skyddsläger gått av stapeln, och
platsen var som vanligt Karlsborg.
Det var 10 förväntansfulla hundförare från
Sundsvall i norr till Malmö i söder som samla6
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des på tisdagskvällen den 20 augusti i Karlsborg för samkväm och grillat.
Skyddsinstruktör vid detta läger var Affe
Jannesson och till sin hjälp hade han Fredrik
Landin. Logistiken stod Thomas Gutenlöv för.

Skyddsläger Karlsborg

Träningen drog igång på onsdagmorgonen med att Affe presenterade sig och
varje deltagare fick berätta vad de ville
inrikta sig på gällande träningen. Flera
av deltagarna skulle tävla vid polishundSM och hade då för avsikt att finslipa
dessa skyddsmoment, eller delar av momenten intill perfektion. Medan jag själv
hade/har problem med en hund som är
väldigt ljudlig och lätt stressar upp sig
såg jag detta läger med Affe Jannesson som ett ypperligt tillfälle att kanske
kunna råda bot på detta.
Efter att alla hade fått säga sitt vad
gällande sin träning de närmsta dagarna,
gjordes en inventering över var hundarna
stod i sin skyddsdressyr, detta blev för
vissa deltagare inte minst mig själv en
intressant upplevelse. Mycket störning i
form av uppstoppade hundar, skyddsarmar, samt en figurant och instruktör som
gjorde sitt bästa för att få hundarna på
andra tankar än att lyda sina förare, och
de lyckades väldigt bra med detta.
Med utgångspunkt från denna inventering samt deltagarnas önskan om vad
de ville inrikta sig på fortsatte träningen
i dagarna tre intill mörkrets inbrott. Affe
höll även en teorilektion i skyddsdressyrens grunder vilket var väldigt uppskattad av samtliga deltagare.
Jag själv tillsammans med övriga deltagare har haft 3 jättebra dagar i Karlsborg, med nya idéer men även repetition
och en påminnelse av det man redan
visste men glömt bort gällande skyddsdressyr. Det har även varit en bra blandning av hundekipage, vissa av deltagarna
hade ambitioner att tävla, och då främst
vid stundande SM medan andra ville
utveckla och få nya influenser och idéer
till sin träning.
Deltagare vid lägret var: Emma
Bergqvist, Elin Jansson, Carolina Ehrlin, Malin Nilsson, Magnus Sammils,
Andreas Johansson, Fredrik Lindqvist,
Jakob Hydén, Magnus Ehrlin och Jakob
Winqvist.
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Inbjudan Vinter-SM 2014

Dalapolisens Hundförarförening

Inbjudan till
Vinter-SM 2014
Dalapolisens Hundförarförening hälsar Er
välkomna till Vinter-SM för Polishundar på
Säfsens skidanläggning i Fredriksberg den
4 – 6 februari 2014.
4 feb
5 feb
6 feb

Samling – provåkning av banor
Hundförarförbundets informationsmöte
10 km pulka senior och oldboys
10 km linkörning – bankett
Stafett 3 x 5 km

Detaljprogram kommer senare

OBS! ”Vanliga” skid-SM arrangeras samtidigt på Säfsen av
SPIF. Programmet kommer att samplaneras så att möjlighet
finns att delta på bägge mästerskapen.
Anmälan: Görs på ifylld talong nedan senast 2014-01-26
via GW till Henrik Bodegrim, Hundenheten Dalarna.
Avgift: 100 kr/deltagare. Insättes på bankgiro 348-9911 Dalapolisens Hundförarförening i samband med anmälan.
Förläggning: Ordnas av deltagarna själva. Vi rekommenderar
semesteranläggningen på Säfsen Resort (www.safsen.se)
tel 0591-77 50 00.

✂
Förare
.....................................................................................................

Hundens namn
.....................................................................................................

Adress
.....................................................................................................

Ras
.....................................................................................................

Postnr
.....................................................................................................

Ålder
.....................................................................................................

Ort
.....................................................................................................

Tjänstehundklubb/Län
.....................................................................................................

E-post
.....................................................................................................

Klasser enligt SPHF
.....................................................................................................

Upplysningar: Hampus Eriksson 010-567 17 23

Välkomna!
8
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Slyngeln

Slyngeln
tröttna på
letandet

Japp så e de! Slyngeln o hans Matte kom fram till att de där
med att byta karriär o söka bomber istället för banditer va mest
Mattes önskan. Slyngeln va inte klar ute i polisbilen ännu,
både han o Matte kom överens om att han är en bättre Patrullhund än va han skulle bli bombhund. Visst hade han funkat
som bombhund men typ OK o vare sig Slyngeln eller Matte e
nöjd med bara okej….De dök upp en blivande hundförare som
skulle gå grundkurs o efter ett möte dom två emellan uppstod
tycke varpå Slyngeln flyttade till en Husse. Mattes hjärta gick i
kras igen MEN innerst inne vet hon att rätt beslut fattades och
förhoppningsvis får Slyngeln o hans Husse många år framöver
me banditer o andra spännande jobb OCH om vi har tur kanske
Slyngeln berättar om grundkursen eller om framtida jobb här i
tidningen…
För Matte börjar ju allt om
nu. En labbetik som redan
jobbat som bombhund fick
flytta hem till Matte men i
jakten på den bäste bombhunden snubblades det även över
en ung Springer Spaniel hane
på 16 mån o vips så flyttade
han in hos Mig. Planen är att
köra upp labbetiken, lägga
allt krut på den unge Springern o få en superduktig bombhund
till sommaren -14 MEN vis av erfarenhet så kan allt hända o
Springern är ju inte ens testad! Vad gäller hans motor finns
ingen tvivel MEN sen måste ju miljö o allt sånt till också. V39
= regvecka och då ska labben köras upp och eftersom det kommer vara två erfarna (gamla) sökhundförare som instruktörer
– dessutom Springerduktiga – ska ja be dom kolla den lille lite
extra.
Redan har ja funderat på HUR i hela världen man lär en
hund lydnadsmoment när han INTE äter godis och tar man
fram favoritbollen glor han på en med en blick som säger ”ge
mig bollen, kasta bollen GÖR nåt människa” och då inget
händer på 2 sekunder kommer nästa blick som säger ”skit i

de då tröga tvåbening, ja letar upp en egen boll” och vips så
är Springern borta o kutar i ett galet zick zack mönster lika
galet letande efter en boll… Hur dresserar man en sån? Hur
får man kontakt med en hund som far omkring som om något
brann i rumpan på honom? Han kutar ju överallt som en galning o skulle ja ha anlag för åksjuka hade ja vomerat för länge
sen. Alltså ska dom va så så här? Fördelen e att de kan komma
fram folk o ge en klapp på axeln utan att hjärtat hoppar ur
bröstkorgen av rädsla för att vederbörande ska bli biten… inga
hundslagsmål som startas av den lille… Alltså en fullständigt
ny ras som ärligt talat verkar vara lite korkade på så sätt att han
springer o letar hela tiden – men ja undrar om han ens vet vad
han letar? Just nu är han i fasen där han får följa med överallt
för att upptäcka världen och
sen leta tennisbollar, eller
delar av tennisbollar. FANTASTISK arbetsmotor som
ja hoppas kunna styra åt rätt
håll och det verkar som om
han har naturligt stående frysmarkering! Asså ärligt talat: vi
snackar GRATIS markering!!
Stående frysmarkering! Som o
vinna på Lotto MEN sen va de där med lydnaden. Asså måste
en sökhund kunna samma som en patrullhund? Räcker de inte
med att dom e söta, kan ligga plats, gå hyfsat i koppel o sen bara söka? Gå FOT? Varför då? Räcker väl med att han går hyfsat
typ i närheten av mig? Jasså inte det… hmmm nåja… ja hoppas han bedöms lämplig som sökhund, köps in och sätts i träning på riktigt tills nästa nummer för då ska ni få följa vägen/
utbildningen till bombhund! Ja hoppas också att det går bra för
Slyngeln på Grundkursen och att hans husse låter honom skriva lite i nästa nummer om hans nya liv! Jag saknar honom men
vet att han gör bättre nytta på gatorna än med mig i sökvärlden.
Rätt hund på rätt plats! Men det suger i våra hundhjärtan!

Slyngeln

Slyngelns Matte
P o l i s h u n d e n 4 - 2 01 3
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Regionalvecka Kriminalsökshundar

Cadaver Camp 2013
i Göteborg
Tex: Mikael Christiansen • Foto: Christina Lanserius

Under vinterns arbetsmöte i Karlsborg beslutades att Västra Götaland, Skåne, Örebro samt
Uppsala skulle genomföra årets regionalvecka
för kriminalsökshundar tillsammans. Västra
Götaland skulle stå som arrangör och värd.
Fokus vid dessa regionalveckor brukar ligga
på vattensök, så även denna gång. Tidigare
har vi alltid övat i olika insjöar, men aldrig
i havet. Det skulle bli en utmaning då Göteborgs skärgård är perfekt för den här typen
av träning med mycket kobbar och skär. Det
enda som kan ställa till det lite grand är väd-

ret med starka vindar…. Inget vi kan påverka,
så det var bara att hålla tummarna att vädret
blev bra dessa dagar. Vecka 24 ansågs som
en bra vecka att genomföra detta. Förberedelserna sattes genast igång.
Vid tidigare regionalveckor har vi bott på diverse semesteranläggningar och stugbyar där allt funnits på plats i form av
boende, mat, övningsområden, skog och mark för motion och
rastning. Nu skulle vi ordna ett boende med hund i centrala
Göteborg, men ändå relativt nära havet och övningsområdet.
Inte helt lätt… Lisebergs stugby i Kärralund, där tidigare SMdeltagare bott, ansågs vara ett bra alternativ. Det ligger centralt
med gångavstånd till Liseberg, i direkt anslutning till ett av

Stående fr.v: Fredrik Andersson, V:a Götaland, Hasse Forsberg, Uppsala, Johan Esbjörnsson, Skåne, Martti Källmalm, Örebro, Jonny Berg, V:a Götaland, Christina Lanserius, V:a Götaland, Petter Svendsen, Norge, Peter Åberg, Finland, Mikka Pirhinen, Finland, Pelle Karlsson, RKP, Harald Wollymar,
Österrike, Wolfgang Schnider, Österrike.
Knästående fr.v: Ulf Lundström, V:a Götaland, Per Lindqvist, Skåne, Mikael Christiansen, V:a Götaland, Oratzio Abate, Italien, Paolo Lunardi, Italien,
Jon E. Karlsen, Norge, Jocke Berlin, Uppsala.
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Göteborgs största friluftsområden samt
möjlighet att ha hund i stugan. Så fick
det bli!

Vattensök på agendan

Att vi skulle ha en regionalvecka med
företrädelsevis vattensök som prio ett på
agendan, spred sig fort utanför landets
gränser och ganska omgående hörde
två finska kollegor från Helsingfors av
sig. De undrade om de fick komma och
vara med. De hade båda två nya hundar
och behövde få en bra uppstart med
mycket tips och råd! Självklart var de
välkomna!! Vi från Västra Götaland hade
tidigare varit i Hämeelinna/Tavastehus
på deras hundskola och tränat med dem,
så detta var ett ypperligt tillfälle att fortsätta vårt samarbete och utbyte.
Under tidig vår 2012 genomfördes
en grundkurs i kriminalsök, där en av
deltagarna, Paolo Lunardi med sin hund
Orso, från Italienska polisen i Milano,
deltog. Han hörde nu också av sig och
ville tillsammans med sin kollega Orazio
Abate, komma till Sverige för att köra

P o l i s h u n d e n 4 - 2 01 3
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vattensök. På hösten 2012 var undertecknad i Milano och besökte Paolo och
Orazio och gav lite tips och råd om hur
de kunde starta upp sina hundar i vattensök. Detta var nu givetvis ett perfekt
tillfälle för dem att komma till Sverige
för att köra vidare med sitt vattensök!
Kul med lite utländska kollegor, alltid
nyttigt med influenser, tankar och idéer
från olika håll!

Full deltagarlista

Hux flux hade även Harald Wollymar
och Wolfgang Schneider från polisen i
Österrike hört av sig och undrade om
de kunde komma. De hade tänkt ta med
sig en kriminalsökshund. Deras tanke
var att åka till Sverige för att ta till sig
tips och råd, då de någon vecka senare,
själva skulle ha en grundkurs i vattensök
i Österrike. Från Norska hundskolan i
Kongsvinger kom Jon Karlsen och Petter Svendsen, och skulle vara med som
observatörer under veckan. Nu kändes
det som att deltagarlistan var fylld. För
att de som skulle delta skulle få ut så
mycket som möjligt av veckan, var vi tyvärr tvungna att tacka nej till ytterligare
länder som hörde av sig bl.a. Schweiz
och Rumänien.
Under söndagen anlände alla deltagar-

na till Kärralund i Göteborg. Några hade
färdats lång väg med bil och andra kom
med flyg. Informationen de fick var att
stå startklara klockan 08.00 morgonen
därpå, så de flesta hoppade nog i säng
omgående.

På måndag morgon stod Christina på
parkeringen i Kärralund, för att ta täten
på bilkaravanen som skulle ta oss till Råhult och Göteborgspolisens dressyrplats
i Jonsered!

Strålande väder

På Råhult hölls en kort samling med
information och schemagenomgång av
den kommande veckan samt att alla fick
kort presentera sig. Efter samlingen var
det uppsittning i fordonen och transport
till sjösättningsplatsen i Lilleby som
ligger i Göteborgs nordvästra skärgård.
Vädret var strålande och skärgården låg
som ett vykort med Marstrands fästning
i horisonten.
Båtarna sjösattes och Ulf tog täten för
båtarna som nu skulle transporteras till
Björlanda Kile hamn, en båttur på ca 20
minuter från sjösättningsplatsen. Vi övriga som var kvar låste fast vagnarna och
tog bilarna och åkte för att möta upp de
andra i Björlanda.
Björlanda Kile hamn skulle under vår
vecka fungera som bas. Fladen Store har
ovanpå sin butik, som ligger på kajen,
konferenslokal, bar, omklädningsrum,
kök, toaletter etc. etc. En levande inventarie och tillika butiksägaren Robban,
denna underbara människa, löste så att
vi hade fri tillgång till allt vi kunde tänkas behöva under veckan, utöver loka12
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Förberedda gömmor

Ute till havs bland kobbar och skär fanns
5-6 gömmor förberedda, och ungefär
lika många inne i hamnen. Vädret var
helt underbart, med årets hittills varmaste dag att se fram emot! Krister från
Hallafoder hade varit förutseende och
delat ut kepsar till samtliga. Dessa kom
väl till pass!
Under tisdagen skulle vi få en hel del
besök! Rättsmedicin kom för att vara
med och se hur hundarna jobbade ”live”
och även berätta om deras verksamhet. Angelica från RMV visade sig tala
flytande italienska, vilket givetvis var
en succé bland våra italienska vänner.
Krister från Hallafoder samt personal
från Fladen Stores huvudkontor kom för
att titta till verksamheten. Pelle Karlsson
från Polishundtjänsten anslöt under morgonen och skulle under tre dagar utföra
en s.k. tillsyn för RKPs räkning. En kollega från Uppsala kom till Björlanda för
att förevisa ett webbaserat dataprogram
lerna ovan, även båtar, flytvästar, GPS,
söklokaler, frysboxar, glada tillrop och
inte minst ett strålande humör!

Tomas och Robban

För deltagarna började dagen med en
rundvisning med båt i sökområdet, både
i och utanför hamnen. Landsök fanns
även förberett i direkt anslutning till
hamnen, dessa sökområden och lokaler
förevisades också. Sedan var det dags
för lunch. Tomas från Bräcke hade varit
och förberett denna uppe i konferenslokalen, så det var bara att slå sig ner och
hugga i.
Tomas, ännu en fantastisk människa,
skulle under veckan se till att all mat och
dryck fanns på plats för oss, vilket den
också gjorde hela veckan! Underbart!
Utan Tomas och Robban, dessa två ”goa
gubbar” hade det inte gått att genomföra
veckan så bra som det nu blev!!
På eftermiddagen började vinden
att friska i och det var inte vad vi hade
önskat! Som tur är så är Björlanda Kile
hamn norra Europas största småbåtshamn, så det fanns sökområden i hamnen så det både räckte och blev över. Så
trots eventuell blåst, skulle det inte vara
några problem att kunna genomföra vattensök ändå!
På tisdagen var det dags att köra igång
på allvar!!
P o l i s h u n d e n 4 - 2 01 3
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för dokumentation av träning och tjänsteuppdrag. Vi insåg att
det var fler än vi som skulle behöva ha ett bra system för avrapportering.

Tisdagen blev en fantastisk dag på havet med rejält svid på
näsan som följd och till kvällen var det bokat för grillkväll och
samkväm på dressyrplatsen i Råhult. Långbord i sommarton
stod uppdukat och grilloset låg tungt i luften. Våra kollegor
på hundgruppen hade under dagen förberett lokalerna och Ulf
stod nu som chef för grillen.
Maten smakade förträffligt och ”Fladen Robban” tackades
med en flaska skumpa och en båtmössa. Pelle Karlsson visade
prov på sin sångtalang och sjöng en fräckis. En svensk sommargrillkväll är svår att slå och det blev en hel lyckad dag och
kväll!!
Även på onsdagen var vädret på strålande humör! Sverige
och västkusten visade sig från sin bästa sida! Båtarna åkte ut
och in ur hamnen, ekipage bytte plats i båtarna och humöret
var på topp!

fick möjligheten att åka med i båtarna och följa övningarna på
riktigt nära håll. De som kunde ratta in TV4-nyheterna kunde
bland annat höra Pelle Karlsson referera Ulf och hans hund
Unos förehavanden i fören på sökbåten.
Efter några timmar var Eskil lokaliserad och bärgad. Vid
genomgången på kajen förstod vi att övningen hade väckt viss
uppståndelse bland lokalinvånarna och båtfolket med stora
och små polisbåtar, polishelikopter, TV-kameror, poliser och
polishundar på hela kajen. Många frågor ställdes från allmänheten. Vissa blev lite förvånade när poliserna svarade på tyska,
norska, finlandssvenska och för all del även på skånska! Denna
övning fick mycket uppmärksamhet och uppskattning från
både media och vanligt folk.
Onsdagskvällen var tänkt som en femkampskväll på Liseberg, men havet suger som det heter och vi var alla helt slut.
En stilla kväll på kvarterskrogen i Kärralund med pizza och
en kall öl lockade mer. Norrmännen höll dock fanan högt och
drog i väg med tricken (spårvagnen) till Liseberg. Samma dag
var det skolavslutning i stan. Skolavslutning och vackert väder,
betyder miljarder människor på Liseberg. Flertalet av oss hade
troligtvis kollapsat i folkhavet denna dag.

Givande samövning

Elektronisk utrustning

Hellyckad tisdag

Efter lunch var det dags för samövning med sjöpolisen och
polishelikoptern. Vår ”likdocka” Eskil hade trillat ur kanoten
och var nu saknad till havs! Media från TV, radio och tidningar
14
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förevisade elektronisk utrustning av olika slag att använda vid
vattensök. Jocke Berlin och Hasse Forsberg förevisade burkbanan för gruppen med frågor och bra diskussion som följd.
De flesta använde urvalsbana i olika former och olika syften.
Många bra tips och råd förmedlades.
På eftermiddagen förflyttade vi oss till ett militärt flygplansmuseum, Aeroseum. Aeroseum är ett gigantiskt, före
detta, topphemligt bergrum för sekundoperativa stridsplan. I
dag fungerar det som museum med outtömliga områden för
sökträning. Sök genomfördes i flygplan, helikoptrar, sambandscentraler, fordon och enorma golvytor. Dessutom var
anläggningen öppen för allmänheten, så en del hundförare fick
till och med lite publik vid sina sök.
Torsdags kvällen var vigd åt materialvård och packning inför
hemfärden på fredagen.
På fredag morgon var alla båtar upplockade, material ihoppackat samt diverse övningsmaterial hade bytt ägare. Några
kollegor hade lämnat tidigt på fredagen då resvägen var lång
(Harald och Wolfgang hade en nätt bilresa till Wien framför
sig), men vi andra hade fler sökövningar kvar att utföra. Karavanen styrde nu mot fotbollsarenan Nya Ullevi. Diverse grova
brott hade tydligen begåtts på arenan, alltifrån misshandel,
mord och våldtäkter…

Högt och lågt

Hundar sökte högt och lågt i hela arenan, både i restauranger,

trapphus, foajéer, omklädningsrum, löparbanor m.m. Ett vittne
hade pekat ut en plats där en våldtäkt hade ägt rum. Platsen
ifråga var troligtvis i närheten av mittcirkeln på fotbollsplan.
Johan Esbjörnsson fick uppdraget att med sin hundkompis Ben
undersöka detta. Efter en stunds letande, markerade Ben mycket riktigt i mittcirkel. Bevis säkrades och sannolikt kommer en
gärningsman snart att vara infångad.
Jag vågar påstå att Johan och Ben är det enda hundekipaget
som utfört ett liknande uppdrag någonsin, åtminstone på Ullevis gräsmatta! Detta fick bli det sista söket för denna fantastiska, trevliga och lärorika vecka.
Att ha samövningar på detta sätt skapar oerhörd gemenskap,
kunskapsutbyte och inspiration för fortsatt utveckling och
kunskap i verksamheten. Nya infallsvinklar, träningsmetoder,
fallgropar och erfarenheter är det som driver verksamheten
framåt! Alla som var på plats såg fördelarna i detta och givetvis
uttrycktes en önskan om en fortsättning.
Vi som hållit i veckan vill passa på att tacka alla de som
gjort detta möjligt!
Polisens Hundförarförbund som stöttat och sett ett värde i
denna typ av utbyte. Polismyndigheten i Västra Götaland som
tror på oss, och vår verksamhet, samt alla som hjälpt till på
hundgruppen, ingen nämnd och ingen glömd!!
Slutligen alla de civila människor som hjälpt oss under veckan och som verkligen tror på polisen och på alla sätt stöttar vår
verksamhet!
TACK ALLA!

Ur barnamun – en sann historia
Gubbens (Leif Lönns) fru
Christina berättade en dag
följande historia för Gubben.
Jag pratade med min väninna Anita idag.
Du vet att hon och hennes man alltid
haft hundar. Hon berättade att de varit
tvungna att avliva den äldste hunden. Jag
beklagade sorgen, men hon sa att det ju
varit väntat eftersom han var 14 år gammal och varit skruttig länge. ”Alltså nu
när jag kommer att berätta för dig kommer du nog att skratta” sa hon, och jag
tänkte att nu har hon blivit alldeles konstig av sorgen efter gammelhunden.
Hon berättade följande:
Min man och jag skulle passa vårt
barnbarn (en pojke på 4 år). Jag ringde
till min dotter och bad henne förbereda

barnbarnet på att gammelhunden skulle
avlivas, och inte finnas i huset när vi
kom från dagis. När vi kom in i bilen
lutade han sig fram och viskade i mitt
öra ”jag vet att gammelhunden är död”.
Så lutade han sig fram och viskade

samma sak i morfars öra. När vi kom
hem traskade han kavat in i huset. Han
böjde sig ned och kelade med unghunden och pratade lugnt och allvarligt med
hunden. Han förklarade noga - att nu
var gammelhunden i hundhimlen och nu
fick unghunden aldrig mer träffa gammelhunden och nu fick han klara sig
bara med mormor och morfar och med
honom och mamma och pappa och lillasyster.
Sedan reste han sig, tittade på mormor
och morfar och sa med hög och tydlig
stämma:
”OCH NU VILL JAG SE SKELETTET”.
Och mycket riktigt. Jag skrattade
hjärtligt.
Christina Lönn
P o l i s h u n d e n 4 - 2 01 3
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Svenska Mästerskapen
En malle, en schäfer och en
Text och foto: Catarina Håkansson • Foto: Lars Nordgren

Årets upplösning på Svenska Mästerskapen för
polishundar blev en spännande tillställning. I
ledning och därför sist in på planen, kom Elin
Jansson med Storm. Tyvärr började hunden
halta efter bara ett par moment och Elin bestämde sig genast för att avstå resten av skyddet. Detta var självklart tråkigt, men vi vågar
påstå att ekipaget från västernorrland ändå
har satt sitt namn på kartan.
Ett liknande avslut blev det även förra året,
i Katrineholm. Då var det Roger Nilsson och
Blacknecks A´Kich som tvingades bryta. Men i
år höll det hela vägen och de kunde som välförtjänta vinnare få kliva högst upp på prispallen, och därmed återta titeln från 2011.

2013 års upplaga av Svenska Mästerskapen för polishundar
gick av stapeln den första helgen i september i ”Nyckeln till
Norrland”- Söderhamn. Kuststaden i Hälsingland bjöd på ett
osannolikt vackert väder och tävlingarna inramades av flera
uppskattade kringarrangemang.

Blåljusdag lockade

Ett av dessa var när Christina Forsberg, länspolismästare i
Gävleborg, landade mitt på friidrottsarenan Hällåsen efter ett
fallskärmshopp. ”Blåljusdag” med brandbil, sjöräddning och
ambulans, uppvisning med polishelikopter och ponnyridning
var andra inslag under lördagen som roade inte minst de yngre
i den väl tilltagna publiken. Man kan utan att överdriva säga att
det blev en riktig folkfest.
Som värdar stod hundförarna i Gävleborg, med SM-general
Jörgen Mattson i spetsen.
Mästerskapen inleddes på torsdagseftermiddagen med
marsch längs Köpmansgatan fram till polishuset, där ovan
nämnda länspolismästare invigde tävlingarna. Därefter var det
dags för det första momentet, platsliggning. Detta blev en lugn
tillställning där alla hundar, med något undantag låg tysta och
stilla. Nytt för i år var att hundarnas skottfasthet nu prövades
då förarna kommit tillbaka och satt upp sina hundar.

Lydnad och personsök

På fredagen var det dags för de 21 deltagarna att ta sig an
lydnaden och personsöket. Det förstnämnda har sedan regelrevidering följade moment. Linförighet, fritt följ, platsläggande,
hopp över hinder, inkallning och platsläggande, fritt följ med
störning och slutligen inkallning med störning. Även poängen
från platsen och skotten räknas in under lydnaden.
Halva styrkan började på appellplanen medan de andra
började med söket, där domarduon Lars Lindgren och Peter
Matthijs väntade med sina protokoll.
När samtliga ekipage fått visa upp sin ”lydighet” för Hans
Forsbergs och Leif Malmgrens kritiska ögon, stod det klart att
Henrik Bodegrim och Havrevingens Eros, från Polismyndigheten i Dalarna, fått ihop flest poäng, 254,75. Roger Nilsson och
A´Kich och Elin Jansson tillsammans med Storm låg inte långt
efter med 248 respektive 235,5 poäng.
22
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i ”Nyckeln till Norrland”
holländare på pallen
Tiden rann ut

Sökrutorna på polishunds-SM brukar vara utslagsgivande och
trevliga. Årets var inget undantag, tvärt om. De 300 meterna
bjöd på varierade terräng med ett brantare bergigt parti i starten
på vänstersidan. Här fanns den första figuranten, väld dold i en
liten ”grotta”.

Efter ungefär halva sträckan, ganska nära stigen, stod en
ryggsäck. Denna vållade en hel del problem, då många hundar
istället för att gå i anskällning, gjorde påvisande markeringar.
Kanske hade utfallet varit annorlunda om föremålet stått längre
ut, alternativt hängt i ett träd.
Rutan var som sagt utslagsgivande och krävande. Framför
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allt var tiden, 15 minuter, något som
kom att avgöra. Många hann helt enkelt
inte fram till sista figuranten som låg i
slutet på vänstersidan. Om man jämför
med en söktävling inom SBK är det stor
skillnad eftersom man där dels har 19
minuter till sitt förfogande, men framför
allt då man ”stoppar tiden” från det att
hunden markerar till dess att figuranten
är uttransporterade till stigen.

Dagens snyggaste

Dagens snyggaste sök, enligt Lars och
Peter, stod Marie Olsson och Mallekrafts
E´Tess för. Men de tillhörde tyvärr de
som inte fick söka klart då tiden rann ut.
Uppsalaekipaget visade upp raka, djupa
fina framslag.
Poängmässigt var det däremot rutinerade Roger Nilsson och Kitch som
lyckades överlägset bäst. De hittade och
fick tillgodoräkna sig både ryggsäcken
och båda figuranterna. Totalt samlade
de ihop viktiga 265,5 poäng, vilket nog
var det som i slutändan ledde till seger.
Dagens näst bästa sökresultat svarade
Östergötlandsekipaget Linda Åström och
Barvatorps Tyrann för.
Vid en sammanräkning efter den
första tävlingsdagen var det Roger och
Kitch, Henrik och Eros samt Elin och
Storm, i nämnd ordning som toppade
resultatlistan.

Flaskkork och gummistövel

På lördagen var det spår och saksök på
24
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agendan. Liksom dagen innan fick några
börja i skogen och de andra på idrottsplasten. Rutan låg vid arenans ena kortsida och på riktigt behörigt avstånd från
publiken som strömmade till. Underlaget
bestod av kortklippt gräs, grus och löparbana. De fyra föremålen varierade
rejält i storlek från en liten gul flaskkork
till en stor gummistövel storlek 43?
Sammanfattningsvis kan man nog
våga säga att många hundar inte riktigt
kopplade ihop uppgiften med att söka
självständigt i ett relativt stort område,
och göra passiva påvisande. Sex ekipage tvingades lämna rutan utan poäng
från domarna Harry Nilsson och C-G

Hälgebo. Detta kastade om rejält i resultatlistan.
Bäst på detta moment var Peter Nordgren med Varfjells Jago och Kjell Florén
med Bockegårdens Boss, båda från
Västra Götaland. De fick ihop 152,5 respektive 151,75 viktiga poäng. Elin och
Storm var hack i häl med 151,5 poäng.

Spårsök längs baslinje

Ute i de fantastiska spårmarkerna var det
Göran Lundström och Kenneth Eriksson
som delade ut poäng för upptagen och
som så småningom också räknade ihop
poängen för hittade apporter. Det var för
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Showigt moment

övrigt också Göran och Kenneth som
dömde söndagens skyddsarbete.
Till skillnad från på ett spårprov i
SBK, då hundarna skickas ut i en ruta
för att leta upp spåret, sökte man här
längs en 50 meter lång baslinje.
Totalt fanns det hela 330 poäng att
hämta. Själva uppletandet kunde för full
pott ge 30 poäng. Apport 1-6 var värd 30
poäng var, medan slutföremålet genererade 120 poäng.
Bästa resultat, med bara tre missade
poäng, fick Henrik och Eros. Linda
Hammarroth och ”löptiken” Molars
Mittra, Stockholmspolisens tjänstehundklubb gjorde också en mycket bra insats
och kunde inkassera 319, 5 poäng.

För publiken var det avslutande momentet – skyddsarbete/miljöangrepp i
särklass roligast. Efter sändande med
återkallande, alternativt avbrytande, fick
hund och förare hoppa in i en väntande
polisbil. De åkte sedan med påslagna
blåljus ett par hundra meter.
Därefter skulle de plocka ut hundarna
och sedan skicka dem mot en ”störig” figurant, Patrik Klarkvist som flydde upp
på stavhoppsmattan. I regelverket kunde
man läsa följande:
Momentet ska likna en tjänstenära situation där hunden ska fungera skyddsmässigt och utsättas för någon form av
hinder/belastning. Vikt ska läggas vid
hunden vilja/intention att övervinna hindret eller svårigheten. Kraften i angreppet samt förarens förmåga att få hunden
att upphöra med angreppet.

Tre raser på pallen

Tyvärr skadade sig alltså Storm redan inledningsvis och Elin fattade ett
snabbt beslut om att avstå efterföljande
moment. Storms utstrålning och Elins
trevliga och proffsiga agerande under
hela tävlingen gjorde ändå att hon delvis
kunde åka hem som vinnare.
Men segrade gjorde, för andra gången
Roger Nilsson och Blacknecks A´Kitch.
Till höger om honom, på andra plats

hamnade Peter Nordgren och Vargfjells Jago. Bronset bärgades av Henrik
Bodegrim och Havrevingens Eros. En
stark bedrift med tanke på hundens unga
ålder.
Polishunden gratulerar ovan nämnda
medaljörer och konstaterar att det i år
fanns tre olika raser på prispallen. En malle, en schäfer och en holländsk herdehund.

Elin och Storm i topp

När resultaten från torsdagens plats med
skott, fredagens lydnad och personsök
samt lördagens saksök och spår, räknades samman, visade det sig att Elin Jansson och Storm, från polismyndigheten i
Västernorrland var i topp med totalt 835
poäng. På andra plats med 803,25 poäng
låg Peter Nordgren och på bronsplats
hittade man Henrik och Eros på 785,5
poäng.
Roger och Kitch återfanns först på
sjunde plats. Men vi som sett deras
skyddsprogram sedan tidigare mästerskap, visste att de kunde bli farliga och
vara med och slåss om en pallplats.
I skyddet kan allt hända, det är små
marginaler och ett enda moment är värt
många poäng.
Startfältet betades av i tur och ordning,
där den med minst poäng fick börja. Det
gjorde att spänningen hölls på topp hela
vägen. Liksom i lydnadsprogrammet har
skyddet med den nya regelrevideringen
fått ett delvis annat upplägg.
P o l i s h u n d e n 4 - 2 01 3
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Tummen upp för Yvonne
och alla andra SBK:are
Text och foto: Catarina Håkansson
Alla som varit med och arrangerat en
större tävling, vet vilket enormt arbete
det är och vilka stora ideella krafter
som ligger bakom. Att ro i land Svenska
Mästerskapen för polishundar, utan stor
hjälp från medlemmar i Svenska Brukshundklubben, SBK, är nog inte möjligt.
Yvonne Andersson var en av de som
drog ett tungt lass, då hon med den äran
fungerade som spårchef. Till sin hjälp
hade hon flera spårläggare som steg upp
tidigt för att trampa ut de 1500 meter
långa spåren. Inför detta hade klubben

till och med ordnat en spårläggarkurs.
När ett spår hastigt fick strykas, eftersom någon sågade ner träd i upptaget,
omdirigerade Yvonne sina trupper och ett
reservspår las snabbt ut. Incidenten påverkade faktiskt inte tidsplaneringen alls.
Men det var också tack vare SBK
i Söderhamn som den stora publiken
kunde få hamburgare med bröd eller kolbullar, tillagade över öppen eld.
Likaså sköttes lydnadskommenderingen och sekretariatet av hjälpsamma,
rutinerade och kompetenta SBK:are.

jämnare. Vänd kolbullen efter några
minuter och stek den andra sidan.
3. Servera kolbullarna med knäckebröd,
sirap och rårörda lingon. Tips: Du kan

också ta ugnen till hjälp. Då gräddar
du kolbullen i en ugnssäker form i 2530 minuter i 225°.
www.recept.nu

Recept på Kolbullar
Kolbullen var vanlig mat för skogshuggare, kolare och flottare som förr i tiden
bar med sig stapelvaror som mjöl, fläsk
och sirap till skaffning. För att tillföra
något färskt plockades lingon på plats.
Laga kolbullen i en gjutjärnspanna med
höga raka kanter. Kan även lagas över
öppen eld.
Antal portioner: 4
Ingredienser
8 skivor rimmat fläsk
6 dl kallt vatten
8 dl vetemjöl
Till servering:
knäckebröd, sirap, rårörda lingon
Gör så här
1. Tärna och bryn fläsket i en gjutjärnspanna.
2. Vispa ihop vatten och mjöl till en
pannkaksliknande smet. Slå smeten
över fläsket och fettet som smält i
pannan. Om du steker över öppen eld,
flytta pannan något så fort smeten börjar stelna, så att färgen i bottnen blir
26
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Polishunds-SM
Henrik Bodegrim, vinnare av Tomas Wimans
vandringspris

Kjell Florén, vinnare
av Stockholmspolisens
Tjänstehundklubbs vandringspris

BÄSTA LYDNAD
Nr Namn
11 Henrik Bodegrim
18 Roger Nilsson
5 Elin Jansson
15 Anna Ljungnér
2 Peter Nordgren

Förening
Polismyndigheten Dalarna
Västmanland
Västernorrland
Värmlands polishundklubb
GPTK, Västra Götaland

Hund
Havrevingens Eros
Blacknecks A`Kitch
Storm
Bockegårdens Besta
Vargfjells Jago

Lydnad
254,75
248
235,5
212,5
205

Spår
327
237
270
294
300

Pers.sök Skydd Saksök
204	  0	  0
265,5
336,3	   0
178	  0
151,5
137,5	  72	  61
145,75	   0
152,5

BÄSTA PERSONSÖK
18 Roger Nilsson
13 Linda Åström
11 Henrik Bodegrim
20 Jacob Hydén
5 Elin Jansson

Västmanland
Östergötlands PHFFörening
Polismyndigheten Dalarna
Sthlmspolisens tjänstehundkl.
Västernorrland

Blacknecks A`Kitch
Barvatorps Tyrann
Havrevingens Eros
Imzedrifts Vilde
Storm

248
153,75
254,75
172,25
235,5

237
238,5
327
300
270

265,5
336,3	   0
1086,75
219,5
164,8
122,25 898,75
204	  0	  0
785,75
181	   0
114,75 768,00
178	  0
151,5
835,00

BÄSTA SAKSÖK
12 Mimmi Lindgren
2 Peter Nordgren
4 Kjell Florén
5 Elin Jansson
7 Jan-Inge Boggren

Östergötlands PHFFörening
GPTK, Västra Götaland
GPTK, Västra Götaland
Västernorrland
Polismyndigheten Skåne

Foggens Qvick
Vargfjells Jago
Bockegårdens Boss
Storm
Mallekrafts C`Calle

188
205
144,25
235,5
186,25

261,75	   0
250
300
145,75	   0
300
169
276
270
178	  0
294
156,5	   0

BÄSTA SPÅR
11 Henrik Bodegrim Polismyndigheten Dalarna
16 Linda Hammarroth Sthlmspolisens tjänstehundkl.
2 Peter Nordgren
GPTK, Västra Götaland
1 Annie Edström
Uppsala län
20 Jacob Hydén
Sthlmspolisens tjänstehundkl.

Havrevingens Eros
Molars Mittra
Vargfjells Jago
Lindjax Babe
Imzedrifts Vilde

254,75
145
205
197,5
172,25

327
319,5
300
300
300

204	  0	  0
119,75	   0
128,5
145,75	   0
152,5
138,5
260,8	   0
181	   0
114,75

SLUTRESULTAT TOTALT
18 Roger Nilsson
Västmanland
2 Peter Nordgren
GPTK, Västra Götaland
11 Henrik Bodegrim Polismyndigheten Dalarna
20 Jacob Hydén
Sthlmspolisens tjänstehundkl.
4 Kjell Florén
GPTK, Västra Götaland

Blacknecks A`Kitch
Vargfjells Jago
Havrevingens Eros
Imzedrifts Vilde
Bockegårdens Boss

248
205
254,75
172,25
144,25

237
300
327
300
300

265,5
145,75
204
181
169

160
859,75
152,5
803,25
151,75 1041,00
151,5
835,00
141,25 778,00

336,25	   0
280,25 152,5
291,75	   0
283
114,75
276
151,75

STOCKHOLMSPOLISENS TJÄNSTEHUNDKLUBBS VANDRINGSPRIS – bästa nosarbett i skyddshundsgruppen
Nr Namn
Förening
Hund
Spår
Pers.sök
4 Kjell Florén
GPTK, Västra Götaland
Bockegårdens Boss
300
169
5 Elin Jansson
Västernorrland
Storm
270
178
2 Peter Nordgren
GPTK, Västra Götaland
Vargfjells Jago
300
145,75
20 Jacob Hydén
Sthlmspolisens tjänstehundkl
Imzedrifts Vilde
300
181
7 Jan-Inge Boggren
Polismyndigheten Skåne
Mallekrafts C`Calle
294
156,5

Tot.
785,75
1086,75
835,00
777,00
803,25

Saksök
151,75
151,5
152,5
114,75
141,25

785,75
712,75
803,25
896,75
768,00
1086,75
1083,50
1077,50
1051,00
1041,00
Resultat
620,75
599,5
598,25
595,75
591,75

TOMAS WIMANS VANDRINGSPRIS – Bästa spårhund i skyddshundsgruppen. Vid lika poäng avgör högst poäng i skyddet
Nr Namn
Förening
Hund
Spår
11 Henrik Bodegrim
Polismyndigheten Dalarna
Havrevingens Eros
327
16 Linda Hammarroth
Stockholmspolisens tjänstehundklubb
Molars Mittra 319,5
20 Jacob Hydén
Stockholmspolisens tjänstehundklubb
Imzedrifts Vilde 300
2 Peter Nordgren
GPTK, Västra Götaland
Vargfjells Jago
300
4 Kjell Florén
GPTK, Västra Götaland
Bockegårdens Boss
300
För fullständiga resultatlistor, se http://www.2013.polishundsm.se - under fliken Aktuellt
P o l i s h u n d e n 4 - 2 01 3

27

Mallekrafts Ilsk och Ronny

Sommar med bad och
Mallekrafts Ilsk fortsätter att
Text och foto: Catarina Håkansson
Mallekrafts Ilsk har tillbringat semestern tillsammans med flocken längst upp på norra
Öland. Här har det blivit många långa skogspromenader och obligatoriska morgondopp
i Bödabukten. Han har träffat många nya
människor och nästan alla har fällt samma
slående kommentar:

28
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”Vad gullig han är”
– Jag vill inte ha en gullig polishund, muttrar Ronny, men med glimten i ögat. Han
måste ändå hålla med om att beskrivningen
av den nu åtta månader gamla unghunden
passar väldigt bra. Han är verkligen gullig.

Mallekrafts Ilsk och Ronny

promenad på Öland
växa klart
Ronny tillhör de som tränar mycket med sina hundar, mer eller
mindre något pass varje dag. Fast just under sommarsemestern
brukar det bli lite mindre av den varan.
– Jag brukar känna att både jag och hundarna behöver en
liten paus från träningen, förklarar han. Familjer till hundförare måste många gånger acceptera att mycket fritid läggs på
hundarna och på träning. Det försöker jag delvis kompensera
under semestertid.

Lagom spårtempo

Men några spår blev det ändå. Terrängen uppe på norra ön,
med bland annat stora områden med vitmossa, gör det helt
enkelt svårt att låta bli. Ronnys filosofi är fortfarande att styra
och ställa så lite som möjligt, utan i stället lägga upp övningar
som gynnar ett visst beteende.
För Ilsks del har det handlat en del om att försöka få ett lagom tempo och noggrannhet i spåret.

P o l i s h u n d e n 4 - 2 01 3
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– Fram till nu har jag inte lagt ut några föremål i spåret, säger
Ronny. Jag försöker lära Ilsk en påvisande markering först. Den
träningen sker inte tillsammans med spårövningarna ännu.
Men under förra veckans spårträning gjorde Ronny ett undantag och la faktiskt en liten grej efter halva spåret. Denna markerade Ilsk utan problem. Det betyder att han så här långt har
en statisktik på 100 procent! (Våra båda vuxna hundar hamnar
betydligt lägre ner på skalan)

Klicker och targetsticka

En del lydnadsträning, eller kanske rättare sagt lydnadslek har
det också blivit. Redan tidigt klickade Ronny in Ilsk och han har
också presenterat en targetsticka. Targetstickan används bl.a. vid
inlärning av påvisande markering. Vad det gäller den vanliga
lydnaden, alltså momentinlärning, så har Ronny inte börjat med
det ännu. Han försöker lära Ilsk fasta positioner, d.v.s. att han
ska stanna kvar, sittande eller liggande, tills han får en annan
uppgift. Ilsk börjar även hitta rätt position och ta kontakt med
husse för att få en godisbit.
Ronny är duktig på att dela upp ett moment i mindre delar och
att Ilsk är ett riktigt godistroll är förstås en fördel.
Mallar brukar vara kända för sin tidiga och stora kamplust och
här är Ilsk inget undantag. Men husse är ganska restriktiv med
det man skulle kunna kalla för inledande skyddsövningar.
– Det är klart att jag kampar lite med honom, menar Ronny.
Men det handlar uteslutande om lek. Att börja med några andra
sorters övningar är inte alls aktuellt tvärt om.
Nu har hösten kommit och den blekingska bokskogen är som
vackrast. För Ilsk del blir det fortsatt träning. Kanske kan han så
smått få börja med lite anskällningar inför kommande personsök. Men den mesta tiden kommer fortfarande bara gå åt till att
”växa klart”.

Under SM:ets personsök träffar Polishundens reporter på en mycket trevlig malletik. Det visar sig vara Ilsk mamma, Mallekrafts E’Tess.
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Grundkurs hundförarutbildning

Polisens Hundförarutbildning
2013-03-11--2013-05-31

Efter 8 veckor är vi klara och som synes också mycket nöjda.

En utbildning som präglar både förare och hund

Att påbörja utbildningen under arktiska förhållanden, då omkring -20 grader och en stabil och piskande vind från sjön
Vättern till ett grönskande Karlsborg med värme på +25 grader
och stekande sol är en påtaglig miljöpåverkan även på oss som
håller i kopplet. Däremellan visade sig även regn och rusk. Vilken tur att inte bara hunden är mentaltestad… eller!?

Måndagen den 11 mars 2013

Efter 6 månaders provtjänstgöring i det egna länet har 24 förväntansfulla och engagerade poliser samlats och står redo att
starta sin hundförarkarriär, detta tillsammans med lika högt engagerade instruktörer. Efter indelning i mindre grupper om 4-5
i varje grupp, kändes steget ”hundförare” närmare än någonsin.
Utbildningen i Karlsborg känns lite som att återgå till polisP o l i s h u n d e n 4 - 2 01 3
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Ett fruset Vättern, nyss ankomna till kursen.

högskolan i miniatyrformat. Där praktiska övningar och föreläsningar avlöser varandra och där kamratskapet med övriga av
landets blivande hundförare känns högt privilegierat.
Många av oss har på det ena eller andra viset ”sysslat” med
hund/ar. Då inom jakt, bruks och helt vanligt handhavande av
helt vanlig vovve, med eller utan rosett. Att starta upp en tjänstehund kan vara och har varit för en del som att köra lite i vänsterfilen, vilket kort kan sammanfattas som en påtaglig känsla
av en frontalkollision med sin egen förväntan och iver att nå
fram till sin hund och få den att göra som man vill och samtidigt försöka följa instruktioner och dessutom hålla i ett koppel
och förväntas förstå instruktionerna, allt detta på samma gång.
Kort sagt en spännande och självförstärkande tid!

Trägen vinner

Med suverän hjälp från instruktörer och självfallet stöd av
sina nyvunna hundförarkamrater, har samtliga fått bra verktyg
att hantera sin hund och därtill en bredare förståelse för hur
framtiden kan komma att se ut inom denna specialisttjänst.
En verktygslåda av kvalité att dela med sig av och att fortsätta
utveckla. Att motivera sig att knata ut i terrängen under ihållande regn, få lera upp till öronen och hoppa omkring i kängor
fyllda med vatten kanske låter för den utomstående som rent
32
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Mattias, Andreas, Kristofer, kallt som F….N.

Grundkurs hundförarutbildning

självplågeri. Dock är detta inte helt utan kraftuttryck som hörts
genom skog och mark. Fantastiskt roligt att höra detta på olika
dialekter…
Men ändamålet helgar medlen som det sägs i folkmun! Genom att hitta en individ ute i terrängen som annars hade gått
ett bistert öde tillmötes skulle skänka alla ett enormt välbefinnande och genom att bara tänka den tanken är det bara framåt
som gäller.
Sen vill man såklart kunna spåra upp tjuven, som om natten
lämnat avtryck och försöker undkomma sin chans till bot och
bättring.

31 maj och höger vänster om…

Ett visst mått av vemod börjar krypa in under skinnet när man
står framför porten och förstår att denna utbildningstid och just
denna utbildning inte kommer i retur utan att man nu står inför
verklighetens format. Fantastiskt duktiga kurskamrater och
instruktörer kommer med all sannolikhet att följa, och följas,
på håll och det kommer att vara roligt att följa så många som
möjligt från vår kurs, att få se, höra och läsa om varandras resultat över tid.
Ingen hundförare lyckas på egen hand att dressera en tjänstehund till fullgod nivå utan att genom goda kollegors stöd och
hjälp få fram en hållbar individ som klarar av den verklighet
som den står inför, såväl förare som hund. Mot bakgrund av

Jonas, inte så nöjd, men lyckades bli genomvåt i alla fall.

detta har vi alla en del i varandras hundar och därav känns det
lika roligt när kollegans hund når resultat som ens egna.
Slutligen vill vi samtliga kursdeltagare rikta ett enormt stort
tack för det suveräna engagemang som givits av instruktörerna:
Fredrik Lindqvist, Patric
Hopstadius, Christina Lanserius, Nicklas Karlsson,
Manne Johansson.
Väl mött och förhoppningsvis kanske vi ses i ett
bakspår före ett spårslut!

Angelica, nöjd men genomvåt.

Vårkursen 2013 Karlsborg
Genom
Kristofer Magnusson ➝
Hundenheten Storgöteborg
P o l i s h u n d e n 4 - 2 01 3
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