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Årets svenska mästare 2014

Ordförandens kommentar

Tack för SM
för polishundar 2014
Jag och övriga i styrelsen vill rikta ett tack till Skånepolisens tjänstehundsklubb för genomförandet
av sommar-SM 2014. Valrörelsen satte lite oro över
genomförandet men efter många om och men genomfördes tävlingen på ett förtjänstfullt sätt. Vädret var med oss och värdiga segrare kunde koras.
Tack till alla som bidrog.
Ännu ett år har gått och jag blev återigen vald till
förbundets ordförande och tackar för förtroendet.
Det blev inte några förändringar i styrelsesammansättningen detta år vilket ger en välbehövlig arbetsro. Till årets årsmöte hade det inte inkommit några
motioner men styrelsen valde att ta upp ett antal
punkter. Om detta kan ni läsa i årsmötesprotokollet
i denna tidning. Jag poängterar dock att protokollet inte är justerat.

2015 närmar sig allt mer och jag önskar att jag hade
haft någon information att komma med, men trots
goda intentioner från polishundtjänsten finner jag
det ganska tyst kring den framtida hundverksamheten. Jag tror dock inte på att klaga på något som
vi inte vet och vill därför uppmana er att fortsätta
göra goda prestationer och visa att vi verkligen behövs.
Med förhoppning om en
inte alltför bister höst/vinter.

Lars Lindgren
Ordförande

I Polishunden 4-2014 kan du läsa om:

www.polishund.se
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Text och foto: Catarina Håkansson
Illustration: Robban Carlsson

19 år gammal rattade jag min lilla VW-bubbla från lilla Vårgårda till huvudstaden Stockholm och året var 1968. Ett år senare
äntrade jag Göteborgs gator och torg som patrullerande polis.
Vi nya poliser blev uttransporterade till våra patrulleringslinjer
med en buss. Vid passets slut skulle vi infinna oss på avtalad
plats för återtransport. När mitt första pass var slut kom ingen
buss. Jag blev tvungen att fråga en förstående kvinna om var
polishuset låg någonstans eftersom jag var helt vilse, något
pinsamt.
När jag så småningom fick gå utryckningskurs för att få köra
radiobil så fick vi nya häftiga bilar, nämligen Volvo Amazon
sport med dubbla förgasare.
1974 fick jag gå en veckas provtjänstgöring på hundgruppen i Göteborg. Med mig hade jag min engelska basset tik.
Under grupplydnaden gick jag med detta udda djur. Fördelen
med henne var att ingen kunde avgöra om hon hade rest sig på
platsliggningen, eller låg kvar.
1975 blev jag placerad på hundgruppen och fick ärva en
Schäferhane vid namn Bebbe från en kollega i Uddevalla. Eftersom hunden hade varit i tjänst innan fick jag börja tjänstgöra
med honom direkt. Grundkursen i Sollefteå gick jag sedan på
våren 1976.
Eftersom jag varit aktiv som tävlingscyklist under uppväxten
fanns den lilla tävlingsdjävulen kvar i mig. Under mitt första
Polis SM i Skövde hamnade jag på berget Billingen under
spårmomentet. Draget i linan var hårt och jag tänkte på medaljer. Efter att ha spårat en avsevärd sträcka utan apporter såg
jag stora fina spår i mossan av klövar och medaljen förblev en
dröm vid detta tillfälle.
Tävlandet har upptagit en stor del av mitt ”hundliv” både
inom polisen och på den civila sidan. 20 polis SM har jag avverka. Dessa ledde i sin tur till att jag blev uttagen till nordiska
mästerskapen 12 gånger. Detta fördelades på 3 olika hundar.
Jag hade aldrig någon skarp gräns mellan arbete och fritid
beträffande hundträning. Många av oss polishundförare var aktiva inom brukshundklubben. Ofta drog man till klubben efter
jobbet och fortsatte där. Detta blev en livsstil. Många brukstävlingar har det blivit under åren och även delagande i ett antal
civila svenska mästerskap.
Tävlingar och medaljer kan dock aldrig uppleva lyckan man
känner när man genomfört ett besvärligt tjänstespår och får
lämna över en gripen till kollegorna eller hittar någon försvunnen vid liv efter ett räddningssök.
De första åren jag tjänstgjorde med hund spårades det endast
i terrängen. Kom man fram till en väg eller ett bostadsområde
så meddelade man detta på radion och alla lät sig nöja med att
längre gick det inte att komma.
1980 tävlade jag i ett nordiskt mästerskap för polishundar i
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Finland. Finnarna berättade vid detta tillfälle att de hade börjat
spåra i staden över gator och torg. Vi sade: ni ljuger, detta går
inte.
Samma år var jag på besök hos de norska kollegorna. De
hade startat ett spårprojekt efter ett besök hos engelska polishundskolan, vilka hade tradition att spåra på s.k. hårda underlag. Jag följde norrbaggarnas försök med intresse och fick
med mig ett kompendium vilket hade ursprung från en engelsk
lärobok.
Jag åkte hem, översatte kompendiet och började träna min
egen hund i denna konst. Så småningom började pengen trilla
ner på det trilska djuret och han började faktiskt spåra i stort
sett överallt. Stolt som en tupp förevisade jag mina kollegor
denna färdighet samtidigt som jag delade ut kompendiet med
spårinlärning. Dagen efter hittade jag hälften av dem i papperskorgen.
Det krävdes en generationsväxling innan denna spårform
helt och hållet blev accepterad. I dag är det ingen som ifrågasätter detta sätt att arbeta, vilket har resulterat i otaliga lyckade
resultat.
1989 deltog jag i ett nordiskt mästerskap som arrangerades
av Hundskolan i Sollefteå. Under kamratfesten förevisade dåvarande chefens fru, Barbro Börjesson, ett videoband innehållande en skyddsuppvisning i olika tävlingsformer från Belgien.
Detta var första gången jag såg rasen malinois.
Mitt första intryck var, så fula dom är. Det som imponerade
på mig var inte enbart de kraftfulla angreppen utan de snabba
växlingarna mellan full aktivitet till tystad och full koncentration på bråkdelen av en sekund. Detta hade jag aldrig upplevt
hos schäferrasen. Meningen var att vi endast skull titta några
minuter men jag blev sittande i 2,5 timmar.
När jag kom hem började jag titta efter uppfödare av rasen.
Spåren ledde mig till Erling och Aud Toften vilka jag sedan
dess har samarbetat med och som också kom att bli mycket nära vänner till mig och min fru. Tyvärr avled Erling för ett antal
år sedan.
Zagals Puck kom att bli den hund av rasen som blev min
testpilot. Han blev med tiden landets första brukschampion i
skydd av denna ras. När han var ett år gammal hörde jag talas
om så kallad ID sök, det vill säga identifiering av misstänkt
med hjälp av lukt. Arbetsformen genomfördes som en form av
konfrontation med hjälp av hund. För att genomföra proven
användes polerade rostfria stålrör. Efter att ha kommit i kontakt
med en holländsk kollega nämligen Leen Boer, startade jag
ID-träning med Puck under ledning av Leen.
För att kunna genomföra träning och prov krävs det att man
samlar in doft från ett stort antal personer. Man delar ut tio
rör vardera till ett antal personer vilka blir sittande hållande i
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dessa under ca 10 min. Efter att ha hållit på ett antal månader
upptäckte jag att det gick oerhört lätt att tömma en lokal på
människor. Det som krävdes var att de hörde klirret från min
väska med rör så fick de plötsligt mycket att göra och försvann
blixtsnabbt.
1993 genomförde jag en förevisning i samband med polis
SM i Göteborg. Biträdande rikspolischefen var på plats. Detta
ledde till att jag genom dåvarande rikspolischef Björn Eriksson
fick arbeta på heltid under ett halvår för att kunna starta en
ID-sektion i Sverige. Ansvarig för arbetet blev Bosse Nyman
vilken var utvecklingsansvarig på polishundtjänsten.
Det blev flera resor till både Holland, Tyskland och Danmark. Bosse fick efter vi slutfört vårt introduktionsarbete
klartecken att starta en ID-sektion i Sverige. Lyckan blev dock
kortvarig för precis då bytte vi rikspolischef till Heckser, vilken hade som mål och uppgift att spara pengar inom polisarbetet. Han tittade på projektet och sade: projektet är intressant
men det finns inga pengar till detta så det läggs på is och där
ligger det fortfarande.
ID-hunden Puck blev efter att ha varit förevisningshund och
civil tävlingshund tjänstehund när han var 7 år gammal.
Årskiftet 1994-95 hade vi vår första valpkull av rasen Malinois. En tik vid namn Pamh importerades dräktig från Belgien
tillsammans med uppfödaren Emte Jahnsen kennel Nangijala.
Flera av dessa valpar blev duktiga tjänste- men också tävlingshundar.
Pamh blev tillsammans med Zagals Yma basen för vår uppfödning av malinois under kennelnamnet Lei-Anns.
Vid ett tillfälle fick vi ett diplom från polishundtjänsten om
att vi vid samma tillfälle hade 25 polishundar i tjänst från vår
uppfödning. Samtidigt fick jag en anmälan från min egen myndighet om att jag höll på med en otillbörlig bisyssla. Jag begärde då urträde ur vår kennel och upphörde med uppfödningen.
Min hustru tog då över kenneln som ensam tecknare. Hon
klappar våra hundar då och då och promenerar med dem och
utöver detta har jag bistått henne i arbetet med övriga delar av
kennelverksamheten.
Från att inte haft någon så har rasen malinois ökat till att omfatta 25% av vårt polishundsbestånd i Sverige. I Göteborg har
vi haft ca 50% malinois under många år. Rasen är fortfarande
förhållandevis frisk och lever länge. Åtskilliga individer har
tjänstgjort till närmare 12 årsåldern. Detta borde för arbetsgivaren definitivt vara ekonomi. Rasen ökar på tjänstehundssidan i
stort sett över hela världen.
Närpolisreformen som infördes i mitten på 90-talet blev
förödande för svensk polis och vi har inte återhämtat oss ännu.
De flesta äldre erfarna kollegor vet hur man med relativ enkel
ändring skulle kunna öka effektiviteten och åter kunna biträda
allmänheten när de behöver oss, men ingen frågar oss.

Omorganisationer sker alltid efter politisk påtryckning och
genomförs alltid på byråkratnivå långt från kärnverksamheten
och besluten som tas är inte alltid applicerbara på verkligheten.
Den nya omorganisationen kommer att slå hårt mot oss
hundförare. För närvarande har vi den högsta gemomsnittliga
standarden jag upplevt sedan jag började. I stort sett alla gör
mycket bra jobb och bidrar med lyckade insatser.
Att slå sönder fungerande specialfunktioner är mycket
oklokt och får stora konsekvenser på sikt. Min förhoppning är
att någon i arbetsgivarleden skall inse vikten av en fungerande
hundverksamhet och hjälpa oss på rätt väg.
Min bana som hundförare och polis är egentligen redan över
eftersom jag slutar efter 65 årsåldern. Nästa år har jag varit inom hundskrået i 40 år. Jag har haft en fantastisk resa. Träffat så
många intressanta människor både inom våra led och utanför.
Varit på spännande resor och sett polisverksamhet utomlands.
Jag har ofta fått frågan om jag skulle göra om resan och svaret blir definitivt ja.

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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Till minne av
Gunnar Ånestrand
Text: Claes-Göran Eriksson • Foto: Johanna Hagung

Det känns tungt och overkligt att Gunnar inte längre finns
ibland oss. Alltför tidigt tog den obotliga sjukdomen överhand
på den annars så vältränade kroppen. För tre månader sedan
fick familjen, efter alla tänkbara undersökningar, det tunga beskedet att Gunnar hade den obotliga sjukdomen. Varför – ja det
undrar alla, inte minst hela läkarexpertisen, och varför drabbades just Gunnar. Han, som var den mest aktiva inom hela
poliskåren, och lika aktiv efter sin tidiga pensionering. Gunnar
var bondsonen från Björnlunda, som kom till Katrine-holm,
som nyutbildad polis i december 1968. I 40 år tjänstgjorde han
i yttre tjänst och bortsett från de första åren var han hundförare
under hela sitt polisiära yrkesliv. Gunnar hann med att ha sex
tjänstehundar (några under kortare tid på grund av sjukdom)
– Spader, Apollo, Sonny, Lukas, Poison och Pax. Med ett så
långt hundförarliv bakom sig blev Gunnar ett känt namn inom
både polis- och hundförarkretsar i hela landet.
I den polisiära idrotten nåddes många framgångar. 1984 och
1985 blev Gunnar och Apollo svenska mästare i drag, vilket
gjorde att han fick åka till Norge och Finland och tävla i de
Nordiska mästerskapen. Gunnar var en allround idrottsman.
Löpning, skidåkning med eller utan hund, rullskidåkning, skidskytte, cykel, fotboll och rinkbandy. Inget var främmande för
honom. Han har åkt ett flertal Vasalopp bl.a. det snabba loppet
på sent 1970-tal med den utmärkta tiden på ca 5 tim. Han tävlade dels för Katrineholms SK, Sköldinge IF och på senare år
för Forsa IF. Då det gäller löpning finns det nog inga tävlingar
i vår region, som icke Gunnar ställt upp på. Med detta aktiva
levnadssätt, som bakgrund, har man ännu svårare att förstå att
en så svår sjukdom skulle kunna drabba just Gunnar.
Genom Gunnars bortgång har vi – hans pensionerade arbetskamrater – förlorat en medmänniska och vän och vi sörjer
tillsammans med hans närmaste.
”Polisjuniorerna”
å stubberand
Gubbe p Gunnar Ånest

Nu tycks det
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lossnat! Efter
antal gubbar
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på stubbar
med
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ning till Bleking direkt eller inligen börjat
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Gunnar var ”Gubbe på stubbe”
i nummer 1-2009, där bilden var med.
Tidningen finns för nerladdning på:
www.polishund.se/tidningen
6

6

P o l i s h u n d e n 4 - 2 014

POLISHU

NDEN

1 2009

Gubbe på stubb

e

tag i en bläckpe
Någon vecka nna och en bunte papper.
senare landar
läsning i brevlåd
följande trevliga
fyrbenta arbetsk an. Man förstår att hans
amrater kommit
mycket och
att betyda
var och en
av de samma
sju tjänsthu
nlagt
ndarna, har
helt klart fått
sin bit av hans
var
hjärta. Polishu
bara hjälpt
till med renskriv nden har
berättelsen
ning på datorn,
i sin helhet
är helt och
Gunnars egen.
hållet

Gubb

e på

stub

be

letade
stoppa vidare
och
di
hittade
dar
ovanligen bok.
am
Spader
Han
med
had fetamin
folk t sätt att
Stubben har
, äve
söka e, ett för inEn
stått stadigt
Det kan bli en
n
i Södermanbra tjänstehun
var
lands län sedan
tiskt dramatisk i stressa ögonko hunfår
d om du
hittar bromsen,
1972 då det,
ins
de situ ntakt
testats som lämplig
en hun man tag
löd
en
skogen lag, intr händel
kväll, damp
ner en 12-månad höstde sig att Apollo budskapet. Det visatill tjänst. Det
se me ationer
på en
d som
äffa
. Luk
passgående,
vill
var enöve
ers hundoch jag fungerade
skolehund från
d hum .
vux
lång, maskrosät
ha i
man
as var de en
r
ihop och vi fick
Sollefteå på
bra
tjän
ande hund.bör ett sten
mig
Vid ett tillfälle
järnvägsen fin tid tillsamma
med dag i sva orisstationen i Katrineho
st? Jag snabbt
gär
till
jad
hade en av grabbarna
både i tjänsten
ns
lm. När jag kikade
på Has Lisa
knäppt maskroso
ram e gå lån de när och had mpvän
och i draghunds
in i lådan såg
och
lade
r mot hunden
gsamt, han plö e hop
påret.
jag bara två
Jag tänker inte
Has de
som semans
på
Hu
som
så
ögonvitor
magen jäste
se
åt r tar
berätta om en
en rad med vita
sid
krumm tsligt pat
har
och
upp. Det blev
hundjobb men
massa
tänder. Hunden
sin ver kennel
trak
skogen man an. Jag
inget vin
av den jäsningen
ade
en händelse,
,
min förvåning
ten
var till
utöver
. Sonny som
vardagens, kan
? Det hem en fick inte och
kolsvart. Den
en hun . De kun ksamh
efte
blev min
tredje tjänstehun
ju vara av intresse.
långbente,
50 kilo
smala och magre
r
kon
ble
en
de tips et i
d
d fick tyvärr
hände en dag
från
ning,
skottkä v spr
saken, kallades
till
s klu takt.
epilepsi
och fungerade
i mitten av 80-talet. Det
a
der
der. Några månader
Sparra, ångmarsch mp från
inte som tjänstehunfön gården
bodde då på
matte som väx as upp om
Jag
senare åkte
. Där
inla
medicinering.
landet och befann
ster
d vid
föd
t
Sollefteå på
stning
hem
titta
Han var tvungen trän
och
proble och hin förbi sin grundkurs. Under vi till
mig i
hönshuset för
de
und
och
bort vid 2,5
att tasa in
sanering. Då
hade
kursen
frug
testades Spader
rad
års ålder.
ringer det
Efter m med
från polisstatio
an ut hem
av legenden
Efter något för e om
och övriga familjen. Sorgligt för mig
styrninnu lite
nen. ”Du får
och dåvarande hundskole
arbetsplite öve
ta Apollo
en upp vi höll från ett
och åka till Stockholm
Det blev enstatera en sna
chefen Axel
rtalnin gen.
resa som tröst.
på att
Italienbbf
”Pålle”
Paulsson. Han
rov
des
vis
.
Det
jag
är bombhot
hävas.
g och
ning:
på Folkets Hus,
med
konstaterade
magom ärd till
hem
buttert att
Norra Bantorget
hun
hunden var tvungen
vrid veterin
gare Vi kun
den
LO-kongressen
. Hela
Pax Pax.
är kon
tog
ett par de fort ning
är utrymd”
Lukas
lämplig till tjänst, att godkännas som
centim ”Jätten
han
sätta som kun Under tiden
år.
trots att han
”
blev
jag utrustade
För att hitta
i princip
var emot svarta
de
vägde eter i ma mätte 72
tio år Lukas tjän jobba
och tog mig
en ny tjänstehun
till stan hade
hundar.
och
polishelikoptern
d vände
stgjord ytterlijag mig bland
Det blev sedan
tagand 55 kilo nkhöjd
lite
anlänt.
Transport med
annat till min
min första tjänstehun
och
vid
till.
e tills
kurskamrat
helikoptern
och dåvarande
och arbetskam
överträn et. Eft
d
och landning
på plattan vid
er
ing
ordförande i
rat tills han togs
slussen där hundförar
hundföbantnin och någ intensiv
rarförbundet,
ut tjänst
på sitt tionde
Arne Brånn,Poision
från Stockholm
år.
Lidköping.
avlägg g kun ra kilo
väntade för vidare e
Arne berättade
Näs
Jag hade då
s
de
transport till
ta
att en civil kille
en unghund
LO-borgen.
barhet a ett god vi sna
på gång,
ken hun
Ingvar Burge)
(Per
(fodervärdshund
Jag påbörjade
rt
söket direkt
som tränade nel i d hämtad
kän
som hämtats
sjätte sprov.
med personal
Lju
livliglite med
på hundvästgötakillarna
skolan som valp)
es
Pax t tjänstsom säkrade
efterhand.
tjän
hade en
hun ngskile hos Ku
”Irke”. Testledare
ble
var
rejäl
steh
Poi
d
hund,
med mycket
.
Raymond Eriksson,
en
Leif
und v min
av det mesta,son och med sto Det var stmark
På grund av
resp lugn och . Han
Det men som
sökområdets
en my ens
kunde hanteras
brister i dådkraften Eskilstuna, såg
varinte r kam
ekt
var
storlek och
att jag var ensam
lika
på tävlingsba
p.
. Irke fick återvända
behov. och kun säker
en
hun
giftig Han het cket
med bombhund
som då var drygt
till hundskola
hun
Lukas
dgå nan.vux
en
de
Vid
jag tidsaspekt
d
n och
insåg
tvåhon
som
mc
te
år blev rd
ochfjärde hund
räddni vara ord som ing
en. Jag fick
kun
tjänstehund.
fjällräddningshund. blev sedermera
nam
om min
på dis
med insatssom
de
Om Lukas
chefen och trots
av
ngs
net.
ent
i kor
hem det tog
bäddakan iman
lev
protester från
mycket. Jag
var en hundmänn Leif Eriksson, som
gen. han i sto ök me lig vid
berätta lite
och tans. Ma
i sän mil
hämtade
politiker
och polisledni
jö. Poi tid att de i
höll
Trots
iska i Pålles
rt sett d fyrh
på honom
regelb
n jag
gar
ng blev
han
anda, var
och efter hemkoms bän
med och byggde
fos
rarn
son
och
kar i Skara
har
ställd till påföljande kongressen inår tills ihop sin storlek bara kliv julig
a i Söd undna
upp hundverks
ten
soffor, försökt tra
fortfara
Hankörde ivikök
och
apellpass.
ten i Söderman
amheerm kontak
förs ettetlångt
e
Som
hjärtfe ammans. vi fick och tyn a upp
fortsätta sökandet dag och vi kunde
bilh
land efter förstatliga
anland ter me nde bra
ökte med me tog sig
ni
jul.
hun
i ett lugnare
1965. Sedan
Han fick förtroende
ndet
upp
innan l och tog Pax dra arbeta gd
d hun
.
dliv förstår
och
säkrare tempo.
med t attVi tillb även anf ra.
var han ofta
inkallad
har
bbades många
dföDetta blev inledninge
intress inom
tid vara okopp10s ur
lad och vid inkallning
kurschef med
pla envid Kat ringade alla snu
tjän
på en period
polisen jag haf
mera vid hundskola som
Sista års dag
n
ant
från distans där
st någ av ett
med flera stora
ren
t ett
morrade han föra ts. Eft
en.
n.
1, 5
för åtskrrande
me
ruti a och
hun
er en rinehol
sök, bland
oavbrutet från
annat Kaknästor
bra
on
åre
dle
månad
över
avgöra n men olika upp d masso
10tid gic ms stö
n
net med SR-sända
och in till utgångsstä
illig
asin
Apollo
tjän
och
hans meter
äve
t
Debatt uppstod
g. En med hun
rsta
rna.
k
st
för mig nde. Me n and drag. En r av
energi
trafikom tillgänglig
bekantat oss plu detllning.
d test
hun
att videt fak
blev Efter
Min andra tjänstehun
hun på krim
ra som
heten av
d des
blevsko
bombhundar
del
vinto
d priv
på vet tiskt
ade
min
och
sedan
jag
men dförark
bästa
och det resulterad
d blev Apollo.
sa
ner.
att
vänjag
varit
ski
fem
und
Han
mig
arb
Eriksson ringde
at. Jag
olle
tiga
ord
t var
ville
var nuete.
Leif
e i en
omorganisation
te
min trygghet
ga tog
livsoch
vill
inom er åre cka en
saker
en kväll från
beh
lad
och
av bombhund
busarnas (och
kun
jag
blevtjänsteh
Sed
hunäven Poison han
häl
Sollefteå
s uth
och sade att
polish n kom
verksamheten i Sverige.
an had de kör e över ålla sin
d. Tyv
und
han tittat ut
den delble
mit sning till tacka
und
Apollo blev
. På
en ”springistora skräck.
v äve ållighet
när
meHan
a upp dressy
ärr hankollegors)
e jag
i kon
diot” (han kände
erie
10 år.
d
jag
i
PS
hon
n
var
ren
takt alla
t.
till
en duk allt
.
n jag
omdock en
utmärkt
rade. jobbad hunden den i tjän på
tjänstehuntarm
med
draghundsporten) mitt intresse för
d och
inn
inte
tig dra
profungerade
Till
e. Ett
i sto
Sonny
st.
som skulle passa
blem. anväl
narkot Det var
job
och
alla
i alla delar. Jag minns
han
rt
förs
mig.
åter
nuv
drabba ba färd gbara
vidkom
Efter
ök somsett bar
ett narkotikas
ikahun Fancy
Sonny som vi
ara
tjän
säg
igt
a
kilstuna tvu
ök
hämtat som
flera i Es-des
en duk
nde
steh
hurnge
d.
a,
fun
han
valp hade då
hun
n vältemande
operati av
tig spå gedresse unden Fancy
dförare
sig (vilket han att tasen bokhylla
proble över
blev
oner
och
rat.
knappastbor
vill
”Håll
den r- och
noterade)
den
t aku m
var
Det
jag
sju
förs
t. men han
hårt
ta dam nde
hun ta var en
Pax
i snö
dar
en jag
divide jag job kort bes
ret”
Vi är P O L I S H U
kriv
nu fram N D E N 1 2009
ning
fick r med olikbat med.
7
ma
me
a kar Alla var av de
todern n lära
i slu
8
egn
tet av
a efte sig att aktärer.
anpass Med a in90-tale
r ind
Under
POL
ivid
åre
ISH
t och
avtalsp 200
UN
en för a dressy n
DE
7
N
Tex
1 200
att träf rmeföljder ension fick jag
t: Gu
9
fa rätt
num som acc erbjud
nnar
and
.
era
ept
e om
hun
Ånes
Foto
dverks erades
: Jo
tra
amhet och jag
nd
hann
en lite
a Ha

gung
Illu
Robb strati
on
an
Carls :
son

Protokoll årsmöte 2014

Polisens Hundförarförbund

Årsmöte
Malmö 2014-09-05

§ 1. Ordförande förklarar årsmötet öppnat.
§ 2. Till årsmötesordförande valdes Lars Lindgren.
§ 3. Till årsmötessekreterare valdes Fredrik Lindqvist.
§ 4. Mötet godkände årsmötets behöriga utlysning.
§ 5. Årsmötet godkände dagordningen.
§ 6. Till att justera årsmötesprotokollet valdes Johan Autere, Stockholm och Ylva Lindström, Stockholm.
§ 7. Delegaterna läste igenom årsberättelsen och godkände denna.
§ 8. Föredragande Bengt Nyström, revisionsberättelsen godkännes.
§ 9. Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för den tiden revisionen omfattar.
§ 10. Den föreslagna budgeten godkändes.
§ 11. Medlemsavgiften blir oförändrad.
§ 12. Stadgeenliga val:
A/ Ordförande 1 år
B/ Kassör 2 år
C/ Vice ordförande 2 år
D/ Suppleant 1 år

Lars Lindgren, Skåne
Magnus Söderberg, V:a Götaland
Kenneth Eriksson, Östergötland
Johan Pettersson, Östergötland

Representanter i NPHU 2 år
(utsedda av styrelsen)

Lars Lindgren, Skåne
Magnus Söderberg, V:a götaland

Valberedning:
(valdes 2013 på 2 år)
		

Peter Nordgren, V. Götaland
Ulf Backman, Örebro, Sammankallande
Manne Johansson, Södermanland

E/ Revisor 1 år
Revisor 1 år
F/ Revisorssupp. 1 år
Revisorssupp. 1 år

Bengt Nyström, Södermanland
Mimmi Lindgren, Östergötland
Mats Jönsson, Skåne
Johan Esbjörnsson, Skåne

§ 13. Inga motioner har inkommit till årsmötet.
Styrelsen lämnar förslag om att regeländring på Narkotika-SM gällande 1. platsliggning. Utförandet skall vara 10 min med
synlig förare, 2. Hopp över hinder, ej återhopp, hunden avhämtas, bedömning som tjänstbarhetsprov, båda förslagen godkändes.
Styrelsen lämnade förslag på förändring av saksöket, Sommar SM. En delad ruta, med en baslinje mitt i, likt en avsöksruta,
delegaterna avslog förslaget och beslutade att lägga det till som motion inför nästa årsmöte.
Årsmötet beslutade om att styrelsen skall kalla till en konferens gällande förbundets framtid. Beslutet gällde en delegat från
vardera region.1
§ 14. Ordförande avslutade årsmötet.
Lars Lindgren
Skåne

Fredrik Lindqvist
Kalmar

Ylva Lindström
Stockholm

Johan Autere
Stockholm

Protokollet är EJ justerat
1 Efter årsmötet framfördes önskemål om en delegat från varje län. Budget för konferensen är begränsad så styrelsen har fattat beslut om att stå för konferenskostnader. Varje sändande länsklubb får stå för resekostnader.
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Årets SM för polishundar
blev en riktig rysare
Text: Catarina Håkansson
Foto: Catarina Håkansson, Jerry Carlsson, MoA Cederlund och Lars Nordgren

Årets upplaga av Svenska Mästerskapen för
polishundar kom att utvecklas till en riktig
rysare. När skånska hemmahoppet Janne
Borggren och hans Mallekraft Gabbe lämnar
skyddsplanen som sista ekipage, är det oklart
om resultatet ska räcka hela vägen.
För de fem startande i spårhundsgruppen blir
det en märklig situation, där allt kom att avgöras under söndagens avslutande saksök.
Redan under torsdagsförmiddagen samlas de tävlande på
Malmö Brukshundklubb för att hämta ut sina nummerlappar
i sekretariatet, där Bengt ”Nypan” Nykvist och Mats Jönsson
håller i trådarna.

8
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Veckan innan har det varit höstrusk i Skåne, men nu bestämmer sig vädrets makter för att återgå till sommartemperaturer
på runt 20 grader, och strålande sol.
Efter invigning på Stortorget i Malmö och efterföljande
marsch längs stadens centrala gator, väntar de första tävlingsmomentet på apellplanen, platsliggning i grupp och därefter
skott.
Detta brukar alltid skapa en viss nervositet och de tio minuterna där hundarna ska ligga stilla på rad, känns som vanligt
väldigt långa. Men med något undantag och trots att några kaniner drar till sig ett visst intresse, blir det en lugn tillställning
och de första viktiga poängen kan kasseras in.
Eftersom det är några mil ut till spår – och sökmarkerna,
har arrangörerna den här gången valt att hälften av startfältet i
skyddshundgruppen genomför både spårarbete och personsök
under fredagen, medan den andra halvan får lydnad och saksök
på dagordningen.

Polishund SM 2014

Spänningen på topp

På lördagen blir det vice versa och på söndagen avslutas tävlingarna med skyddsarbetet. Här startar de med lägst antal
poäng först. Med andra ord är det de ekipage som ligger bäst
till som kommer på slutet. Allt för att hålla liv i tävlingen och
spänningen på topp.
Detta upplägg är klart bäst, men det innebär också att det inte är förrän senare på lördagseftermiddagen, som det går att få
en överblick över hur de tävlande ligger till i konkurrens med
varandra.
För de tävlande i spårhundsgruppen är schemat betydligt
luftigare med lydnad på fredagen, spår på lördagen och till sist
saksök, eller som en del väljer att kalla det, brottsplatsundersökning, på söndagen.

Ylvas Gordon, eller Geist som han kallas, kommer iväg, men
redan vid tredje apporten är spåret som bortblåst. Även Emma
och Garm hittar utgången längs den 150 meter långa baslinjen,
men kommer fel vid andra vinkeln.

Trevligt sökarbete

De tävlande är med all rätt besvikna, men när det står klart att
alla sitter i samma båt, är det bara att ladda om inför söndagens
saksök. Startordningen avgörs av tidigare lydnadspoäng, vilket
gör att Jon och Garm får vänta till sist.

Få starter i spårhundsgruppen

Spårhundgruppen är på grund av sena återbud en liten men tapper skara om totalt fem ekipage. Enda killen i församlingen är
hemmahoppet Jon Cederqvist och Mallekrafts Grim. Medtävlande, eller motståndare om man så vill, är tre stockholmstjejer.
Ylva Lindström, Trends Gordon, Linda Hammarroth, Honeyborns Check och Emma Hederstam Zynrix Garm. På plats från
Karlstad och Värmland finns också rutinerade Annika Modeén
med Heimdahls Etzel.
Efter fredagens lydnadspass kan man konstatera att Jon
håller damerna stången och går upp i ledningen med 206,25
poäng.
Lördagens spårarbete är förlagda till ”öppna landskap”.
Statistiskt sett brukar just dessa sandiga gräshedar kunna vålla
en hel del bekymmer och så blir det också nu. Domarna Pelle
Karlsson och Glenn Andersson får ett enkelt men trist arbete då
tre av fem hundar inte ens tecknar för något utgående spår.
P o l i s h u n d e n 4 - 2 01 4
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Personsök skyddshundar

Sökområdet är förhållandevis flackt, men visar sig ändå vara fysiskt krävande. Föremålet, en jacka ligger på marken efter på vänster sida, knappt hundra meter in i rutan medan figurant nummer
ett ligger ytterligare en liten bit längre fram på höger sida.
Förra året var det många hundar om på grund av tidsbrist
inte hann leta genom det 100 gånger 300 meter stora området.
Men i år var detta inget problem, tvärt om. När sista figuranten,
Tobbe Hansen plockas fram, var det många som hade flera minuter till godo.
Det är roligt att se så många motiverade och genomarbetade
hundar. Tävlingens bästa sökresultat står Jacob Hydén och Imzedrift Vilse för. De får ihop hela 250,25 poäng.

Lydnad skyddshundar

2013 i Söderhamn var första gången som man använde sig av
de nya reglerna, som bland annat innebär att det ska finnas
någon form av miljöbelastning under lydnadsprogrammet. I år
blir detta i form av en stor presenning, fastspänd på marken.
Man skulle kunna tänka sig att det påminner om ett halt parkettgolv.
”Golvet” som ingår i både linförigheten, det fria följet och i
inkallningen, vållar inga som helst problem för hundarna. Bästa lydnaden i skyddshundgruppen svarar det rutinerade Kjell
Florén och schäferhanen Bockegårdens Boss för.
Ekipaget från Västra Götaland, närmare bestämt Borås, har
varit med på många Svenska Mästerskap och samlar totalt ihop
234,5 lydnadspoäng. Det är elva poäng mer än vad skåningarna
Joakim Wendel, Daneskolds Uffe och Janne Borggren, Mallekrafts Gabbe, inkasserar.

Saksök skyddshundar
Men trots att de gör en fin insats tvingas de se sig besegrade
av Annika och Etzel. Målmedvetet och energiskt sökarbete och
fina markeringar, i kombination med en rutinerad och taktisk
förarinsats, gör att värmlänningarna till slut kan kamma hem
segern.
Ylvas schäferhane visar trots sin låga ålder, 20 månader,
också upp ett förnämligt saksök som imponerar på domarna.
Detta gör att de klättar en placering och kniper bronspengen
med god marginal.

Spår skyddshundar

Fältarbetet går som sagt några mil utanför Malmö, närmare
bestämt i Vomb, inte så långt från Skånes utbildningsplats i Revingehed. Terrängen består av fin lite öppnare blandskog och
det fina vädret håller i sig, vilket skapar lika förutsättningar
under båda dagarna.
Vad det gäller spårningen så blir det visserligen kvar en del
apporter i markerna, men 13 av de 17 hundarna tar sig fram till
slutet inom maxtiden. Ja egentligen är även den 14:e framme,
men ett olyckligt missförstånd gör att föraren inte uppfattar att
en sportflaska med dricka verkligen är slutet.
Janne Borggren, Mallekrafts Gabbe från Skåne och Johan
Pettersson, Wilses Melwin från Östergötland, toppar med maximala 330 poäng.
10
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Området för saksöket, ligger bara ett stenkast från brukshundklubben. Till skillnad från på en civil tävling, får de tävlande
röra sig fritt längs två av rutans sidor. De totalt fyra föremålen
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varierar i storlek och material, från ett litet suddgummi till en
pistol.
Bedömningsmässig delas momentet upp i tre delar. Det delas
ut ett betyg där domarduon CG Helgebo och Magnus Söderberg tittar på hundarnas sökförmåga och det delas ut ett betyg
som visar förarnas taktiska uppträdande. Dessutom bedöms
själva markeringen av de fyra föremålen var för sig. Totalt
finns det 200 viktiga poäng att plocka hem.
På lördagseftermiddagen kan man som sagt för första gången
få en bild av hur de tävlande ligger till. Längst upp i resultatlistan, med 986,75 poäng hittar vi Janne Borggren och Mallekrafts Gabbe. På andra plats ligger Peter Nordgren och Vargfjells Jago, från Västra Götaland med 930 poäng. Jacob Hydén
och Imzedrifts Vilse från Stockholm, ligger trea med 918 poäng. Med tanke på att det är många poäng att fördela under det
avslutande skyddsarbetet, närmare bestämt 370, förstår man
att det fortfarande är en öppen fråga, även om hemmaekipaget
Janne och Gabbe, har ett försprång.

Många delmoment i skyddet

För den oinvigde är det inte helt enkelt att sätta sig in i bedömningen för skyddsarbetet. Många moment är uppdelade i
delmoment. Ett sådant är tillexempel det så kallade modprovet.

Här utdelas ett betyg för anropet, ett för angreppet och slutligen ett för släppande och visitation.
Även det sista och mest spektakulära inslaget, miljöangreppet, består av tre delar. Hundens vilja att övervinna hindret,
angreppet, samt upphörande med angreppet. En obekräftad
källa berättar att det är Glenn Andersson som regisserat årets
upplaga, där hundarna ska ta sig upp på en byggställning, där
en beväpnad Peter Mårtensson väntar.
Mästerskapens bästa skyddsprogram svarar Stockholms Entrés Jazon för. Tillsammans med sin förare, Johan, gör han ett
mycket fint arbete som river ner applåder från den nu fullsatta
läktaren. Detta gör att de avancerar i resultatlistan och går från
en tolfte till en nionde plats.
Så återstår till sist bara två ekipage och spänningen stiger
några grader. Peter Nordgren och Jago får till många bra moment och när ledande Janne och Gabbe lämnar planen är det
ingen som vet om hans försprång från tidigare dagar ska räcka.
Men det gör det, även om de tidigare 56,75 poängen, har reducerats till 13,5.
Sammantaget är 2014 års Svenska Mästerskap en mycket
trevlig tillställning som bjuder på många fina insatser både i
spårskogen i sökrutan och på apellplanen. Polishunden gratulerar medaljörerna och hoppas på återseende i Kungälv i september nästa år.
P o l i s h u n d e n 4 - 2 01 4
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Vinnarna i Skyddshundklassen.
RESULTAT SKYDDSHUNDAR
Nr

12

Namn

Förening

Hund

Lydnad

Spår

Personsök

Skydd

Saksök

Totalt

1

11

Jan-Inge Borggren

Skåne

Mallekrafts Gabbe

223,50

330,00

237,00

267,25

196,25

1254,00

2

14

Peter Nordgren

Västra Götaland

Vargfjells Jago

209,50

300,00

225,50

310,50

195,00

1240,50

3

6

Jacob Hydén

Stockholm

Imzedrift Vilde

195,75

324,00

250,25

287,25

148,00

1205,25

4

7

Joakim Wendel

Skåne

Daneskold Uffe

223,50

300,00

243,00

253,00

144,00

1163,50

5

12

Johan Pettersson

Östergötland

Wilses Melwin

208,00

330,00

170,00

318,50

119,50

1146,00

6

1

Kjell Florén

Västra Götaland

Bockegårdens Boss

234,50

288,00

242,00

266,50

99,25

1130,25

7

16

Marie Olsson

Uppsala

Mallekrafts E´Tess

205,75

300,00

120,00

310,50

155,00

1091,25

8

10

Fredrik Wemrin

Skåne

Ängsbackens Yack

209,00

270,00

217,75

263,25

75,00

1035,00

9

4

Johan

Stockholm

Entrés Jazon

211,25

263,25

125,50

325,75

78,75

1004,5

10

17

Janne Hedenstedt

Uppsala

Lomåsens Bertil

175,75

294,00

137,50

290,50

103,50

1001,25

11

19

Jonny Pettersson

Västra Götaland

Blacknecks B´Ikea

203,00

210,00

239,00

248,50

73,75

974,25

12

13

Mimmi Lindgren

Östergötland

Foggens Qvick

164,00

237,00

153,50

224,50

158,50

937,50

13

18

Paul Langvik

Västra Götaland

Hedeforsens Anton

95,50

270,00

168,00

236,75

108,75

879,00

14

20

Magnus Sammils

Dalarna

Tyrannens Beck

221,75

0

158,00

287,25

0

667,00

15

2

Magnus Stenlilja

Västra Götaland

Atenagårdens Ilk

208,25

0

110,00

256,50

74,50

649,25

16

8

Sandra Bylund

Uppsala

FM Gibbs

120,50

0

0

257,75

0

378,25

17

5

Catrin

Stockholm

Tyrannens Coola Caspar

144,50

0

0

86,50

P o l i s h u n d e n 4 - 2 014
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Vinnarna i Spårhundsklassen.

RESULTAT SPÅRHUNDAR
Nr Namn
Förening

Hund

Lydnad

Spår

Saksök

Totalt

24

Annika Modeén

Värmland

Eimdals Etzel

182,00

0

169,75

351,75

27

Jon Cederqvist

Skåne

Mallekrafts Grim

206,25

0

129,25

335,50

23

Ylva Lindström

Stockholm

Trends Gordon

170,50

0

159,25

329,75

21

Linda Hammarroth

Stockholm

Honyborn Check

197,50

0

50,00

247,50

22

Emma Hederstam

Stockholm

Zynrix Garm

46,00

0

75,00

121,00

STOCKHOLMSPOLISENS TJÄNSTEHUNDKLUBBS VANDRINGSPRIS – Bästa nosarbett i skyddshundsgruppen
Nr Namn

Förening

Hund

Lydnad

Spår

Personsök

Skydd

Saksök

Totalt

Resultat

11

Jan-Inge Borggren

Skåne

Mallekrafts Gabbe

223,50

330

237,00

267,25

196,25

1254,00

763,25

Jacob Hydén

Stockholm

Imzedrift Vilde

195,75

324

250,25

287,25

148,00

1205,25

722,25

Peter Nordgren

Västra Götaland

Vargfjells Jago

209,50

300

225,50

310,50

195,00

1240,50

720,50

6
14

TOMAS WIMANS VANDRINGSPRIS – Bästa spårhund i skyddshundsgruppen. Vid lika poäng avgör högst poäng i skyddet
Nr

Namn

Förening

Hund

Lydnad

Spår

Personsök

Skydd

Saksök

Totalt

Resultat

11

Jan-Inge Borggren

Skåne

Mallekrafts Gabbe

223,5

330

237

267,25

196,25

1254

330

12

Johan Pettersson

Östergötland

Wilses Melwin

208

330

170

318,5

119,5

1146

330

Jacob Hydén

Stockholm

Imzedrift Vilde

195,75

324

250,25

287,25

148

1205,25

324

6

LELLES VANDRINGSPRIS I BÄSTA SKYDD OCH FÄLTPROV – Högst poäng i alla moment förutom lydnad. Vid lika poäng avgör högst poäng i skyddet
Nr

Namn

Förening

Hund

Lydnad

Spår

Personsök

Skydd

Saksök

Totalt

Resultat

14

Peter Nordgren

Västra Götaland

Vargfjells Jago

209,50

300

225,50

310,50

195,00

1240,50

1031,00

11

Jan-Inge Borggren

Skåne

Mallekrafts Gabbe

223,50

330

237,00

267,25

196,25

1254,00

1030,50

Jacob Hydén

Stockholm

Imzedrift Vilde

195,75

324

250,25

287,25

148,00

1205,25

1009,50

6
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Mallekrafts E’Tess, flankerad av sina båda söner, Gabbe och Grim.

Lelles vandringspris i bästa skydd och fältprov.

Stockholmspolisens Tjänstehundklubbs vandringspris

14
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Tomas Wimans vandringspris
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Årets SM-general ger en eloge till alla hjälpsamma SBK:are
Få anar vilken dramatik som utspelar sig
bakom kulisserna inför årets Svenska Mästerskap för polishundar. Så sent som på
måndagsförmiddagen, bara tre dagar innan invigningen, är det fortfarande oklart
om tävlingarna går att genomföra.
– Vi har ett möte ute på Revinge för att ta ställning till om
vi ska köra, eller tvingas blåsa av. Anledningen är demonstrationer på lördagseftermiddagen i samband med valet,
berättar Joakim Hansson, SM-general. Att valet kunde bli
ett problem visste vi men denna kommendering är inte planerad och uppkommer hastigt sista veckan.
Men trots att funktionärsstyrkan är kraftigt reducerad
till följd av kommenderingar, bestämmer man sig för att
genomföra. Som tävlande och publik märker man inte så
mycket av detta, frånsett från att de står många tomma stolar under lördagens bankett.

Arbetsgrupp tillsätts

Ofta påbörjas planering inför stora arrangemang för sent,
men Jocke vill nästan påstå att det i deras fall är tvärt om,
men startar i tidigaste laget.
– Redan i juni 2012 kallar jag i egenskap av dåvarande
ordförande för skånepolisens hundförarförening, till ett möte. Det bildas en arbetsgrupp på ungefär 15 personer. Det
tillkommer och faller ifrån personer under resans gång. Nya
ansvarsområden delas ut och fler och fler engageras. Till-

Joakim Hansson, SM-general för årets SM-tävling.

slut är de flesta hundförarna i Skåne engagerade på ett eller
annat sätt. De som inte gör något direkt på tävlingarna får
jobba på valkommenderingarna eller täcka verksamheten.
Få av de som är med och arrangerade SM tio år tidigare,
2004, är enligt Jocke med till en början i planeringsarbetet,
vilket gör att han känner att de många gånger ”behöver
uppfinna hjulet på nytt”. När vi kommer närmare tävlingarna ansluter de som tidigare varit med och det underlättar
mycket.
– Men som tur är har vi flera kollegor som tränar civilt
i gänget, fortsätter Jocke. De har mycket kontakter inom
SBK Malmö, och det blir vår räddning. Jag vågar påstå
att SBK Malmös insats, gör tävlingarna möjliga.

Medlemmar i Malmö Brukshundklubb, med Lis-Lotte
Andersson i spetsen, blev
tackade på banketten för
allt arbete de lagt ner för
att Polishund SM 2014
skulle kunna genomföras.
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Föremål i uppletandet
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Hundjobbet

Grim och Jon levererar –
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Hundjobbet

– när det verkligen gäller
Text och foto: Catarina Håkansson
Strax före midnatt tilltar regnet och blåsten
ytterligare. Den tunnklädde äldre mannen
han nu varit försvunnen i många timmar
och hoppet om att hitta honom innan det är
för sent, börjar avta.
På väg tillbaka från spårmarkerna under SM, får polishundens
mobila, civila reporter skjuts av spårhundsgruppens hemmaekipage, Jon Cederqvist och Mallekrafts Grim.
Stämningen i bilen är inledningsvis lite dämpad, med all rätt.
Grim har inte lyckats få tag i spåret och Jon är självklart besviken. Det är inte så här han tänkt sig sin SM-debut.
Men efter några kilometer, när Polishunden uttrycker sin irritation över att det är så svårt att få folk att berätta om lyckade
hundjobb, så visar det sig att vi är i helt rätt bil. Bara en vecka
tidigare har Jon och Grim ”fångat” två så kallade koppartjuvar.

Många lyckade spårjobb

Och det är långt ifrån det enda lyckade ingripandet under de
10 månader som den nu tre år gamla mallehanen varit i tjänst.
Sammanlagt har de efter olika sorters uppdrag kunnat gripa 1617 misstänkta gärningsmän. Inget dåligt facit.
– Nej det har gått jättebra, säger Jon, som haft Grim sedan
han var åtta veckor gammal.
Fredagen den 29 augusti ertappas två män med att stjäla
koppar från kyrktaket i Glumslöv i nordvästra Skåne. De
lyckas komma undan, men en patrull hittar deras bil som sätts
under bevakning. Senare under natten kommer gärningsmännen tillbaka. När de upptäcker att de är bevakade tar de till
flykten.
– Jag skickar Grim på ett fasttagande, beskriver Jon. Efter en
mindre ”brottningsmatch” där visst blodvite uppstår, kan jag
överlämna mannen till kollegorna.
Nu sätter han istället på Grim spårsele och lina. Hunden tar
direkt upp spåret som efter ett par hundra meter leder in i först
en villaträdgård och sen in i ytterligare en.
– Den andra mannen ligger gömd i en buske och kan även
han gripas, säger Jon. Båda förövarna är kända sedan tidigare
och sitter nu häktade.

Riktigt, riktigt roligt

Det är alltid intressant och trevligt att höra om lyckade spårjobb, men när sedan Jon börjar berätta om ett annat hundjobb,
från tidigt i våras, då blir det roligt, riktigt roligt.
Jon och Grim tillhör alltså polismyndigheten i Skåne Län,
närmare bestämt Helsingborgsområdet. I början av april får

Det finns visserligen ett spår som leder bort
från den matkasse mannen har ställt ifrån
sig mitt på en trottoar. Men det är många
timmar gammalt och trots tappra försök får
hunden inte fäste.
de larm om att en äldre man försvunnit från sin bostad i en ort
som heter Jonstorp.
– Vi får veta att mannen kan ha råkat ut för ett epilepsianfall, berättar Jon. Hustrun lämnar hemmet vid fyra tiden på
eftermiddagen. När hon kommer hem strax före klockan tio, är
mannen inte där. Eftersom hustrun berättar att inköpslistan är
borta, börjar vi sökandet längs strandkanten i höjd med mannens bostad och söker söderut in mot tätorten där matbutikerna
ligger.
Strax för midnatt hittar någon en matkasse kvarlämnad på
en trottoar. Frun kan nästan helt säkert säga att det är mannens
kasse, eftersom innehållet matchar den inköpslista hon skrivit
tidigare under dagen. Kassen anträffas norr om parets bostad
nära småbåtshamnen.
Jon och Grim är snabbt på plats vid kassen. Vädret är nu riktigt dåligt med regn och kraftig blåst.

Omöjliga förutsättningar

– Vi förstår ju att det finns ett spår från kassen, berättar Jon.
Men det är troligen många timmar gammalt.
Grim gör sitt bästa men förutsättningarna är svåra, närmast
omöjliga och han får inte upp något spår. Nu vänder Jon istället
tillbaka ner mot vattnet och ortens småbåtshamn.
– Grim har korg och söktecken på sig, säger han. Det går inte att skicka i några slag längs någon naturlig ledstång, så han
får gå lös och vinda.
Rätt som det är far hunden in i en igenväxt trädgård vid ett
ödehus, som ligger för sig själv vid kanten till stenstranden.
Grim gläfser först till ett par gånger och går sedan i anskällning.
Jon har svårt att ta sig fram. Det är mörkt och mycket sly.
– Det är en fantastisk känsla när jag förstår att Grim hittat
mannen, nerkyld och förvirrad, men vid liv.
Hur han har hamnat vid ödehuset är det ingen som vet. Men
klart är att Grims och Jons insats med all sannolikhet räddar
livet på honom.
Jons berättelse är slut och vi är tillbaka vid brukshundsklubben i Malmö. Lite besviken är han nog fortfarande efter spåret,
men samtidigt inser han vilken kapacitet han har i sin unga
hund, och vad är ett missat tävlingsmoment mot att få rädda
livet på någon – på riktigt?
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Tuff tävling

93
NPHU

N O
R D I S K IO
L
IS
H U N D U N

N

P

O

för de svenska deltagarna
Text: Magnus Söderberg • Foto: Magnus Söderberg och Morten Haave
De Nordiska Mästerskapen för Polishundar
avgjordes i Bymose Hegn, Helsinge, Danmark
10/6 – 13/6.
Från Sverige tävlade Thomas Jörkander och Torbjörn Carlsson
i Narkotikahundklassen och i Patrullhundklassen tävlade Peter
Nordgren, Jacob Hydén och Henrik Bodegrim.
Det nordiska programmet skiljer sig väsentligt från vårt
svenska program. Det ställer stora krav på träning och omställning i tänk för våra svenska förare. I skrivande stund har jag
varit på möte i Danmark (NPHU) tillsammans med Lars Lindgren där vi diskuterat och analyserat årets NM. Resultatet blev
vissa betydande förändringar i reglerna för kommande NM
som kommer att avhållas i Halden, Norge den 19–21 maj 2015.
Regeländringarna är gynnsamma för oss svenska deltagare då
det mer liknar det svenska programmet.
För att återgå till NM i Danmark så var det fint väder i stort
sett alla dagarna och humöret var på topp. Det var Thomas
Jörkanders sista NM då han gick i pension kort tid efter tävlingarna. Vi avtackade honom med lite samvaro ihop med norrmännen en av kvällarna.
Kamratafton och bankett bjöd på många skratt och god mat.
Som domare i personsök och sakstövning fick jag bevittna
många bra och duktiga ekipage. Tyvärr var det inte Sveriges år
i år då våra deltagare missade något moment. Eftersom wsamt-

Domarna Gunnar (Norge), Magnus (Sverige), Sören (Danmark)
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Morten Haave

Magnus Söderberg

liga deltagares moment räknas ihop har man inte råd att flera
deltagare tappar för mycket poäng.
Det som var mycket glädjande var att Henrik Bodegrim fick
pris för bästa lydnad. Det var en mycket överraskad och glad
Henrik som gick upp för att motta priset ”Bästa lydnad 2014”.
Norge vann lagtävlingen på 2157,75 poäng före Danmarks
1992,75 poäng och Sverige på tredje plats med 1600,75 poäng.
Finland hade inga tävlande med men representerades av
skolchefen för hundpolisen i Finland. Med vid tävlingarna var
även representanter från RKP Polishundtjänsten Jerker Lawesson och Kenneth Eriksson. Kenneth var för övrigt även domare
vid tävlingarna.
Ett mycket trevligt och gästvänligt arrangemang och jag ser
fram emot nästa NM i Halden, Norge i maj 2015.

Henrik Bodegrim

Jacob Hydén

Nordiska Mästerskapen 2014

Resultat: Nordiska Mästerskap för Narkotikahundar 2014
Individuellt:
Øyvind Kjetland, Norge
Peter Roslyng, Danmark
Andreas Straum, Norge
Carsten Iversen, Danmark
Torbjörn Carlsson, Sverige
Thomas Jörlander, Sverige
förare, Danmark

Lydnad
110,50
67,50
117,00
51,50
48,50
61,50
-

Fältsök
72,50
55,00
51,25
47,50
55,00
67,50
-

Lägenhetssök
142,50
105,00
85,00
82,50
65,00
0,00
-

Bilsök
96,25
91,25
92,50
51,25
65,00
57,50
0,00

Förråds/skåpssök
137,50
187,50
82,50
147,50
107,50
162,50
-

Bagagesök
41,25
51,25
46,25
63,75
50,00
45,00
-

Spårsök/Spårning
61,75
53,50
61,25
64,25
13,50
0,00
-

Sum.
662,25
611,00
535,75
508,25
404,50
394,00
0,00

Plats
1
2
3
4
5
6
7

Nordiska Mästerskap för Patrullhundar 2014
Individuellt:
Johan Sund Eliassen, Norge
Jørgen Weinkouff, Danmark
Sigvald Jenssen, Norge
Vidar Neteland, Norge
Casper Jacobsen, Danmark
Peter Nordgren, Sverige
Mette Harch, Wind, Danmark
Jacob Hydén, Sverige
Henrik Bodegrim, Sverige

Lydnad
108,00
91,00
118,50
129,00
119,50
131,75
96,75
125,25
134,50

Anfall
127,75
84,25
79,25
153,25
124,50
112,25
104,50
126,00
53,00

Spårning
182,00
199,00
72,00
0,00
39,00
0,00
56,00
11,00
54,00

Saksök
207,00
219,00
238,00
222,00
230,00
228,00
171,50
217,00
152,00

Personsök
185,00
141,50
178,00
170,00
134,00
168,50
139,75
76,50
112,75

Sum.
809,75
734,75
685,75
674,25
647,00
640,50
568,50
555,75
506,25

Plats
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lagtävling 2014:
Norge
Danmark
Sverige

1:a plats
2:a plats
3:e plats

Thomas Jörkander

2.157,75 poäng
1.992,75 poäng
1.600,75 poäng

Vinnarlaget

Peter Nordgren

Kenneth Eriksson
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Mallekrafts Ilsk och Ronny

Godkänd L-test
– check!
Bläcket på protokollet har inte torkat och
deadline har egentligen gått ut. Då kommer
beskedet. Mallekrafts Ilsk har tidigare på da-
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gen genomfört L-test med bra resultat.
– Min förhoppning är att jag ska ta honom i
tjänst senare i höst, berättar Ronny.

Princessan

Bråda dagar i valets tider
Vet att september brukar vara en händelsefull månad eftersom
SM för patrullhundarna går av stapeln och i år va första gången Matte inte va på plats ens som publik! Kändes lite konstigt
för ja va ju med i Söderhamn o kollade förra året och hade
gärna gått o strosat på tävlingsplatsen även i år o känt doften
av all nervositet och förväntan och dessutom kollat på alla
duktiga fyrfota kollegor. Jag håller tassar o tår att vi dyker upp
nästa år istället.

n
a
s
s
e
Princ
September har ju också innehållit ett val där ni tvåbeningar
ska bestämma vem som ska styra landet. De vore ju en simpel
sak kan jag tycka men icke! Plötsligt formligen dräller det in
begäran om säkerhetssök både här o där o i tid o otid. Som att
de inte räcker med fasta platser - nä då är det ett speciellt parti
som ska resa landet runt och vips då måste en faslig massa
poliser resa med för att det är så många människor som ogillar
vad det partiet står o pratar om, och därför blir det bråk. Matte
har försökt förklara nåt om demokrati o sånt för mig men ja
fattar inte riktigt och jag har fått stränga ögat av Matte att absolut inte ge mig in i nån diskussion här ang va jag tycker om
vissa partiers åsikter. Därför tänkte ja berätta om va ja har gjort
mer än va ja tycker om dom jag gör det för.
Nån begär att vi ska komma och söka, nån högre över Matte
tillstyrker eller avslår begäran. När vi har åkt iväg till dom här
torgmötena så söker ju jag av områden efter att avspärrningarna e gjorda för att kolla så inget explosivt är gömt. Det är den
korta och faktiskt enda delen ni får av själva upplägget för annars kommer Matte censurera om ja lämnar ut mer taktik. Naturligtvis finns jag sen kvar i området under hela kommenderingen, precis som alla andra poliser, och först när det avslutats
släpps jag också därifrån med mitt gäng. Ibland är det jag och
mina fyrfota kollegor, ibland är det jag och hela teamet som
också gör att vi kan verka mot ett ev misstänkt föremål om jag
skulle hitta nåt. De beror lixom helt på.
Sen har vi ju haft enormt mycket sök i olika lokaler inför
partiledardebatter o allt möjligt. Min tanke har varit att om
jag fått söka så mycket, hur mycket får inte partiledarna jobba
veckan innan valet? Full rulle! Ofta söker vi i ett team jag
Matte och minst en bombtekniker till (alla hundförare är också
bombtekniker men med specialistfunktion hund). Vi jobbar
tillsammans och helt enkelt betar av våra sökområden efter en
form av osynlig men strukturerad plan som bara finns i Mattes
huvud....jag sköter nosandet, Matte har koll på var och hur jag

har sökt och styr vart vi ska söka. Bombteknikern har typ bara
o följa och använda sina ögon med div hjälpmedel. Allt kretsar
runt mig och allt läggs upp för att jag ska få bästa möjliga förutsättningar. Nu är ju inte jag ensam. Ett stort område som en
stor konferensanläggning söker man inte av i ett nafs. Det kan
vara flera hundar samtidigt för att vi ens ska klara av det under
en dag. Matte påstår att efter en dag med mycket sök brukar ja
sova som en snarkande lite gris, drömma och springa med benen, gläfsa o småmorra/skälla som värsta vakthunden o samtidigt ligga o vifta på svansen - men de vet jag inte om ja riktigt
tror på..de låter lite bisarrt minst sagt.....eller?
När ni läser detta har det varit riksdagens högtidliga öppnande där även Konungen är med. Naturligtvis kommer det att
innebära mängder med sök och vi kommer jobba i två dagar
nu med bara sök. Jag gillar det för de e ju vid dessa sök som vi
hundar e stjärnorna! De e kring oss allt kretsar och vi blir alltid
så fantastiskt väl mottagna av all personal vi möter! Så nu e de
dags att gå en runda med Matte innan ja åker till jobbet för att
använda nosen så att era högsta styrande kan va säkra! Coolt
- ni tvåbeningar är beroende av och litar på oss fyrbeningar!
Känns mäktigt faktiskt.

/Princessan
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Polisens Hundförarförbunds styrelse 2014
Lars Lindgren

Kenneth Eriksson

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

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

Magnus Söderberg

Fredrik Lindqvist

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

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

Ordförande

Kassör

Vice ordförande

Sekreterare

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

Peter Matthijs

Johan Petersson

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

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

Ledamot

Suppleant

Thomas Gutenlöv
Suppleant
Polisens Hundförarförbund
Adress: Tappers väg 10, 713 32 Nora
Plusgiro: 577954-1

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

www.polishund.se
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