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Jag vill börja med att rikta ett tack till våra vänner i Dalarna för patrull/som-
mar-SM som genomfördes i Falun. Jag hoppas att alla som var där var lika 
nöjda som jag var. Givetvis ett grattis till vinnarna och till andra som gjorde 
utmärkta prestationer samt givetvis ett tack till alla som bidrog på ett eller 
annat sätt.

Nu till något tråkigare. Jag brukar inte ta till hårda ord utan ser detta som 
(vanligtvis) något kontraproduktivt, men… skärpning efterfrågas!

Mycket av förbundets arbete och innehållet i vår tidning handlar om täv-
lingar. Detta beror på att vi tycker att tävlingsverksamheten är viktig för oss 
hundförare och det är även en sporre för nya prestationer.

Personligen tycker jag att tävlingsverksamheten är en viktig del av utveck-
lingen av polishunden och en chans att få någon form av sammanhållning 
för de svenska polishundförarna. Detta gäller alla våra mästerskap och 
även läger. Styrelsen arbetar febrilt med att skapa tävlingsprogram som ska 
passa så många som möjligt och försöker att hålla prisnivån nere. Men för 
att vi ska ha råd med tävlingsverksamheten m.m. krävs en tidning – med 
innehåll, och det är här ni kommer in i bilden.

Eftersom en tidning inte fyller sig själv med material, är vi väldigt beroende 
av att ni skriver (och fotograferar) och skickar in material till tidningen. Det-
ta är något som inte efterlevs i tillräckligt hög grad. Så upp till bevis: vill ni 
kunna fortsätta att delta i tävlingar och läger, så är det hög tid att ni börjar 
leverera material till tidningen.

Visst kommer det in enstaka bidrag redan idag, vilket jag uppskattar väldigt 
mycket, men detta räcker inte i längden för att hålla igång tidningen.

Runt om i landet öppnas facebooksidor där ni beskriver er verksamhet och 
där ni berättar om det fantastiska jobb som ni gör i vardagen. Berättelser 
som dessutom illustreras med väldigt fina bilder. Detta är jättebra ur ett 
lokalt perspektiv men jag ber/kräver att ni försöker se ”helheten”. Det kan 
inte var upp till några få till att bädda för en intressant tidning och det är 
definitivt inte styrelsen som i huvudsak ska bidra med material som public-
eras i tidningen.

När ni skriver på Facebook tänk därför lite nationellt och skicka referaten 
till mig och/eller Lars Nordgren (nordgren@sjobo.nu), som är tidningens 
redaktör.

Med detta avrundar jag min kommentar för denna gång och som sagt, ing-
en tidning inget SM eller NM och inga läger heller för den delen!

Lars Lindgren
Ordförande
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Jag heter Petra Evergren och arbetar som polishundförare i Po-
lisområde Sydvästra Götaland, Region Syd. Till vardags utgår 
jag från Kristianstad och så har jag gjort under min tid som 
polis.

Just för tillfället ”sitter jag inne” och arbetar med utred-
ningar p.g.a. en knäskada men jag hoppas det inte blir allt för 
långvarigt.

Lars Lindgren har varit lite tjatig om att jag ska skriva om 
mitt liv som hundförare. Det är svårt och jag tycker att det 
borde finnas många som platsar bättre här. Jag har dock hunnit 
lägga några år bakom mig som polishundförare och även innan 
dess präglades mitt liv till stor del av hund.

Utomlands
Mitt liv med hund började när jag 
var tjugo och något år till. Jag åkte 
till England för att arbetade på en 
kennel under ett år. På kenneln 
fanns ca 14 hundar. Till största de-
len labrador retrievers men även nå-
gon sussex spaniel och en gammal 
vorsteh. Till största delen ställdes 
hundarna ut men jag fick möjlighet 
att gå kurs med inriktning på jakt och även vara med på prak-
tisk sådan på ett par olika gods.

Som ung och med ett stort hundintresse så var året i England 
riktigt bra!

Från England hann jag bara hem till Sverige en kort runda 
innan jag åkte vidare till Australien för att vara där ett halvår. 
Under halva tiden arbetade jag på ett hundpensionat. Kvinnan 
som drev det hade dels egen uppfödning av labradorer samt 
hund- och kattpensionat. Stället rymde väl ett 40-tal hundar 
och ca 20 katter. Bitvis var det fullt och då hade man att göra.

Dressörutbildningen
Under tiden i Australien funderade jag mycket över vad jag 
skulle göra framöver när jag kom tillbaka hem till Sverige. På 
något sätt kom jag över information om Dressörutbildningen i 
Sollefteå så jag sökte och kom in.

Året på Dressörutbildning och den efterföljande terminen 

på fördjupningsutbildningen kommer jag alltid att minnas med 
värme. Släng ihop en bunke hundfolk av varierande ålder, in-
riktning, förkunskap och från olika delar av landet samt Norge 
att bo tillsammans på ett vandrarhem. Jag tror att alla utom jag 
hade en egen hund med sig + att man fick en hund per termin 
att ansvara för. Det var ett sammelsurium av folk och hundar 
men ett väldigt trivsamt sådant.

Hunden jag fick under första terminen på Dressörutbildningen 
hette HS Lego. Han var en snäll och okomplicerad schäfer som 
var riktigt bra på att spåra. Jag tillhörde de i klassen med min-
dre erfarenhet vad gäller hundträning så att spåra med hund var 
helt nytt för mig. Tillsammans med Lego kom jag underfund 
med hur roligt det är med spår och det är nog det som jag fort-
farande tycker är roligast.

På skyddsplanen var Lego inte så 
rolig. Han var helt enkelt inte till-
räckligt mycket hund för det, han 
saknade nog kamplust och det gick 
inte heller att plocka fram några 
allvarskänslor att tala om. Han var 
kanske för ung. Jag fick även testa 
preparatsök med honom och det var 

ytterligare en dressyr som jag tyckte var jättekul men det var 
samma där som i skyddet, han räckte inte till.

Andra terminen på Dressörutbildningen fick jag en holländare-
korsning. Laika hette hon och var rätt ful, tigrerad, bred bringa, 
väldigt stora öron och svansen bar hon över ryggen. Den hun-
den var Legos motsats. Hon var rapp och rolig på lydnadspla-
nen men modet fanns inte när henne.

Efter året på Dressörutbildningen fick jag en av platserna på 
fördjupningen. Eftersom jag gillade spår så sökte jag mig mot 
bevakningsdressyren. Jag och ytterligare en elev från klassen 
började på Hunddetaljen, F4 (Frösön).

Hunddetaljen, F4
I samma veva skulle det anställas civila dressörer/instruktörer till 
Hunddetaljen. Jag fick en av tjänsterna och ytterligare två från 
samma klass på Dressörutbildningen fick de andra tjänsterna.

Mitt liv som hundförare

PETRA EVERGREN

”Det var ett sammelsurium
av folk och hundar men ett 

väldigt trivsamt sådant.”

Polishunden 4-2016  |  Mitt liv som hundförare

3



Jag stannade på Hunddetaljen i ca 2 år. Det var mycket läro-
rikt och en del hundar hann passera. Det var också en utmaning 
att vara instruktör och att försöka matcha hund och hundförare. 
Nya försvarsbeslut kom med en ständig osäkerhet och jag kän-
de också att jag ville arbeta ”på riktigt” med en hund så jag sök-
te till Polisutbildningen med målsättningen att bli hundförare.

Under åren på Hunddetaljen skaffade jag också min första egna 
hund, Lei-Anns Yxa. En malletik med mycket egen vilja som 
gärna drev med mig, om inte annat så kan kollegerna på Hund-
detaljen vittna om det.

Polisen
Jag gick polisutbildningen i Umeå. Sammanlagt bodde jag fem 
år i norra Sverige och trivdes mycket bra men samtidigt kände 
jag att jag ville hemåt. Jag ville ju bli hundförare så jag funde-
rade på vart jag kunde tänka mig bo och arbeta samtidigt som 
jag sonderade terrängen efter hur det såg ut på hundförarfron-
ten. Jag sökte aspirantplats i Kristianstad och fick plats där. Jag 
var aspirant under våren -05 och redan då började jag hänga 
med hundförarna på hundträningar på mina lediga dagar. Det 
var ett bra gäng hundförare och jag kände mig välkommen från 
första stund.
Jag sökte en hundförartjänst så fort det var möjligt och våren/
sommaren -06 började jag min provtjänstgöring. Jag hade tu-

ren att snabbt få en bra hund tilldelad. Strax innan midsommar 
-06 kom var jag på Revinge och tittade på l-testet av Qurare 
Dunder med ett stort leende på läpparna. Han fick följa med 
mig hem. Dunder var då tre år gammal och hade varit hos en 
privat familj tidigare. Ändrade familjesituationer gjorde att de 
var tvungna att göra sig av med honom.

”Jag fick mycket hjälp och stött
ning i början med Dunder när 

han var dryg och jag inte trodde 
på min egen kapacitet.”

Nordiska Mästerskapen 2016.

Qurare Dunder och Chrijer Cid.
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Qurare Dunder
Dunder var en rejäl hund med mycket kamp och ett visst mått 
allvar. Han var väldigt enkel att ha runt sig i vardagen men 
framförallt på skyddsplanen var han jobbig. Dunder tyckte väl 
att ”själv är bäste dräng” så varför ska jag lyssna på henne där 
bak. Han blev ibland kallad för Taxen för det var ungefär så 
hög han var när vi gick in på skyddsplanen. Under hösten -09 
var han riktigt dålig i ryggen och jag trodde inte jag skulle få 
behålla honom i livet men tack vare hundfysioterapi så räd-
dades han tillbaka (tack Camilla Malm) och var tjänstehund 
ett tag till. Dunder pensionerades under hösten -12 och våren 
-14 märkte jag att han inte mådde riktigt bra. Han blev fort 
andfådd och under påsken försämrades han ganska akut så då 
fick han somna in. Antagligen var det hjärtat som gav upp på 
honom.

Chrijer Cid
Under hösten -09 när Dunder var dålig och jag inte visste hur 
det skulle gå började jag på allvar fundera över nästa hund. 
Jag ville ha en valp. Även om jag var mer än nöjd med Dunder 
ville jag inte riskera att få en hund jag inte trivdes med, jag vil-
le kunna besluta själv vad det skulle bli för hund. Jag ville ha 
ytterligare en schäfer, helst hanhund. I den vevan hörde jag att 
Jerker Lavesson skulle ta en kull valpar så jag tog kontakt. När 
kullen väl var född blev där en liten hanvalp till mig, Chrijer 
Cid.

Någon vecka innan kullen föddes konstaterade jag att jag var 
gravid så jag var lite fundersam om jag skulle skjuta tanken på 
valp på framtiden men valde att löpa linan ut. Tänkte att om det 
inte fungerade så fick jag placera om valpen. Till saken hörde 
att jag hade Dunder, min malletik samt en blandrashane. Cid 
var 8 månader när min son föddes. Då var det inte jobbigt men 
jag vet inte om jag hade gjort om den resan. Måste ha varit en 
syn när jag kom gående med barnvagn och 4 ganska stora hun-
dar, men det fungerade bra.

Jag är stolt över att ha skaffat en valp och lyckats göra en vettig 
polishund av den. Det fanns saker hos Dunder som jag önskar 
hade funnits hos Cid men på det stora hela tycker jag att Cid är 
en bättre polishund. När det är dags för nästa polishund vill jag 
göra samma resa och skaffa den som valp. Det är ju alltid ett 
risktagande men med rätt individ och att man tänker tjänst från 
början så är oddsen goda.

Polishundtävlingar
Jag är ingen tävlingsmänniska och har egentligen för dåliga 
nerver för det men när jag hade Dunder bestämde jag mig för 

att jag ska tävla polis-
hund-SM åtminstone en 
gång med varje tjäns-
tehund. Med Dunder 
tävlade jag i Norrköping 
-09, i spårhundsklassen. 
Det gick väl hyfsat och 
jag tror vi hamnade 
strax under mitten re-
sultatmässigt. Med Cid 
tävlade jag i Kungälv 
-15 och vågade mig då 
på skyddshundklassen. 
Sammantaget var jag 
mer än nöjd med ho-
nom. Tror aldrig jag va-
rit så nervös som när jag 
gick in på skyddsplanen 
men vi lyckades hålla 
ihop det.

Tidig vår -16 ringde 
telefonen och det var 
Kenneth Eriksson som 
undrade om jag kunde 
tänka mig att tävla i 
NM. Jag förstod först inte vad han pratade om eftersom nordis-
ka inte var något jag hade tänkt på överhuvudtaget. Det visade 
sig att de som hade placerat sig bättre än mig på SM tyvärr 
hade skadade hundar så jag skulle få fylla en av platserna på 
nordiska. Det var roligt, spännande och nervöst att få möjlig-
heten att tävla för Sverige och det var kul att träffa hundförare 
och se hundar från Norge och Danmark.

Ska man jämföra med när jag tävlade SM med Cid så är jag in-
te lika nöjd med skyddet. Momenten var inte riktigt lika, vissa 
bitar trodde jag skulle passa oss bättre men jag bedrog mig lite. 
Uppladdningen var heller inte den bästa med en tasskada som 
inte ville läka. I saksöket kände jag dock att träningen betalade 
sig. Spåret och räddningssöket gick riktigt, riktigt bra. Det var 
den första riktiga värmen för året den veckan tävlingen var och 
det var väldigt torrt i markerna, många hundar kroknade. Cid 
var en stjärna, han hade inte orkat spåra många meter till men 
han kämpade på och vi vann.

Tack!
Man kör inte upp en polishund själv. Hundförarkollegerna är 
otroligt viktiga så jag vill rikta ett stort tack till både nuvarande 
och gamla hundförare i framförallt Kristianstad.

Jag fick mycket hjälp och stöttning i början med Dunder när 
han var dryg och jag inte trodde på min egen kapacitet.

Jag tänker också på hjälpen med Cid, framför allt tiden innan 
l-test. Att bygga honom på rätt sätt och stärka honom i hans 
sämre delar.

Ingen nämnd och ingen glömd, så ett stort Tack!

l Text: Petra Evergren
l Foto: Magnus Söderberg och Petra Evergren

”Jag är ingen tävlingsmänniska 
och har egentligen för dåliga 

nerver för det…”
Nordiska Mästerskapen 2016.
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Min svärfar avled i sjukdom och när 
min hustru tillsammans med sina brö-
der gick igenom dödsboet så hittade 
man ett fotografi. Min hustru tog med 
sig kortet hem och vi skrattade gott åt 
de två stiliga konstaplarna som poserar 
stolt framför hundbilen 125.

Polismännen från vänster är Hans 
Forsberg och mannen till höger är 
Benny Andersson (jag). Tydligen har vi 
fikat hos min svärfar för jag har skrivit 
”tack för kaffet” under kortet, som är 
en polaroidbild.

Vi har diskuterat när kortet kan ha ta-
gits och vi tror att det var 1986 i Upp-
sala. Hasse var då hundförare och jag 
var hans ständiga bisittare. Efter att ha 
åkt varje pass tillsammans med Hasse i 
drygt fem år, blev jag själv hundförare 
1988.

Flertal patrullhundar senare slutade 
det med att Hasse i dag har en krimi-
nalsökshund, Kompis och jag själv en 
BPU hund, Soda.

Vi arbetar fortfarande aktivt i Uppsala 
och vi bestämde att vi skulle ta ett 30 
år senare kort på samma ställe. Sagt 
och gjort en fotograf från Tekniska 
(kallas det så fortfarande) Sebastian 
Lindberg åkte med oss ut och arrange-
rade bilden liknande den för 30 år se-
dan. Resultatet kan ni se här bredvid.

Frågan till Er läsare är: Vilket fotografi 
är nytaget (kan vara svårt att se :)

l Text: Benny Andersson
Hund Uppsala

Tillbakablick!

Fort
farande 
kollegor
efter 30 år
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Närvarande: 7 DELEGATER (en från varje region)

§1. Ordförande förklarar årsmötet öppnat.

§2. Till årsmötesordförande valdes Lars Lindgren.

§3. Till årsmötessekreterare valdes Mimmi Lindgren.

§4. Mötet godkände årsmötets behöriga utlysning.

§5. Årsmötet godkände dagordningen.

§6. Till att justera protokollet valdes Annika Modeen, Region 
Bergslagen och Pierre Nilsson, Region Syd.

§7. Delegaterna läste igenom årsberättelsen och godkände 
denna.

§8. Föredragande Jens Gustafsson, revisionsberättelsen god-
kändes.

§9. Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för den tiden 
revisionen omfattar.

§10. Den föreslagna budgeten godkändes.

§11. Medlemsavgiften föreslogs en höjning från 100 kr till 200 
kr samt passivt medlemskap från 50 kr till 75 kr, vilket 
godkändes.

§12. Stadgeenliga val:
 A/ Ordförande 1 år Lars Lindgren, Region Syd
 B/ Kassör 2 år Magnus Söderberg, Region Väst
 C/ Ledamot 2 år Kenneth Eriksson, Kriminalvården
  (tillika vice ordförande) 

 D/ Suppleant 2 år Johan Petersson, Region Öst
 E/ Revisorer 1 år Bengt Nyström, Region Öst
  Jens Gustafsson, Region Öst
 F/ Revisorsupp. 1 år Mats Jönsson, Region Syd
  Johan Esbjörnsson, Region Syd
 G/Valberedning  Ulf Backman (sammankallande)
 (valdes 2015 på 2 år) Region Bergslagen
  Peter Nordgren, Region Väst
  Peter Hallberg, Region Syd
 
 Repr. i NPHU 2 år Lars Lindgren, Region Syd
 (utsedda av styrelsen) Magnus Söderberg, Region Väst

§13. En inkommen motion från Östergötlands polishundförar-
förening, gällande moment fältsök vid SM för Narkoti-
kasökshundar.

 Yrkande: Att alla hundar som deltar vid SM för narkoti-
kahundar ska söka i en och samma sökruta vid momentet 
fältsök, samt att nedgrävd gömma utgår. 

 Röstning: Region Syd (JA 3st), Region Väst (JA 4st), Re-
gion Stockholm (JA 3st, med reservation för att det skall 
finnas en reservruta), Region Öst (JA 3st), Region Mitt 
(JA 3st), Region Bergslagen (JA 2st), Region Nord (JA 
3st). 

 Motionen bifalles för utvärdering vid narkotika-SM 2016.

§14. Ordförande avslutade årsmötet.

  Lars Lindgren Mimmi Lindgren
  Region Syd Region Öst

  Annika Modeen Pierre Nilsson
  Region Bergslagen Region Syd

Årsmöte
Polishundförarförbundet
9 september 2016 i Falun
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Styrelse
Ordförande Lars Lindgren Region syd
Vice ordförande Kenneth Eriksson Kriminalvården
Kassör Magnus Söderberg Region väst
Sekreterare Mimmi Lindgren Region öst
Ledamot Peter Matthijs Region syd
Suppleant Thomas Gutenlöv Stockholm
Suppleant Johan Petersson Region öst

Medlemmar
Polisens hundförarförbund har under verksamhetsåret bestått 
av ca 450 medlemmar, både aktiva och passiva.
Styrelsen har haft 4 protokollförda styrelsemöten inklusive 
konstituerande möte.

Nordisk Polishundunion
I Nordisk Polishundunion har Sverige representerats av Lars 
Lindgren samt Magnus Söderberg. NPHU har under verksam-
hetsåret haft 2 protokollförda möten.

Tidningen Polishunden
Redaktionen har gjort ett fullgott arbete med att göra tidningen 
innehållsrik och läsvärd. Tidningen är till för medlemmarna 
och är beroende av Era insända artiklar, så fortsätt att bidra 
med era erfarenheter från vardagen. Redaktionen uppskattar 
även om Ni tillåter (och kanske till och med tipsar om) att vi 
kan använda Era inlägg på Facebook. 

Lägerverksamhet
Polisens hundförarförbund har under verksamhetsåret genom-
fört 2 läger. Draghundlägret på Långberget samt skyddshund-
lägret i Karlsborg. Antalet anmälda till skyddshundlägret har 
glädjande nog ökat markant.

Årets Polishund 2015
Polisens hundförarförbund GRATULERAR Herman von den 
Sennequellen med förare Petter Fransson, region väst, till ut-
nämningen.

Tävlingar
Sommar SM avgjordes i Kungälv med region väst som arrang-
örer.

Vinter SM avgjordes i Acktjärnsbo med region mitt som ar-
rangörer.
Narkotika SM avgjordes i Göteborg med region väst som ar-
rangörer.
Nordiskt mästerskap avgjordes i Nyköping, Sverige.

Sommar SM
Skydd: 1. Kjell Florén, Bockegårdens Boss,
  region väst 1164,25
 2. Jan-Inge Borggren, Mallekrafts Gabbe,
  region syd 1164,00
 3. Linda Åström, Barvatorps Tyrann,
  region öst 1080,75

Spår:  1. Peter Hallberg, Daneskjöld Hex,
  region syd 810,00
 2. Lars-Åke Blom, Hexefjell Argon,
  region väst 742,25
 3. Martin Nordblom, Blackneck’s B’Tex,
  region väst 740,25

Vinter SM
Lina: 1. Elin Jansson, Västernorrland 29.17
 2. Bengt-Erik Ljunglöf, Stockholm 31.09
 3. Hanna Vikberg, Jämtland 33.50

Stafetten avgjordes utom tävlande med delad vinst på samma 
tid, 34.13.
1. PRO, Peter Stenberg, Rolf Blomberg, Bengt Ljunglöf 
 
1. Den onde, Den gode, Den fule, Johanna Christiansson,
 Hannah Bergelin, Elin Jansson

Narkotika SM
1. Torbjörn Carlsson, Hilton, Stockholm 900
2. Petter Fransson, Herman, region väst 847
3. Harry Nilsson, Zetastars Tim, region norr 659

Nordiskt Mästerskap

Lag: 1. Sverige
 2. Norge
 3. Danmark

Årsberättelse för
Polishundförarförbundet 2015–2016
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Laget bestod av Petra Evergren, Jan-Inge Borggren, samt Janne 
Hedenstedt i patrullhundklassen och Petter Fransson samt Tor-
björn Carlsson i narkotika.
Domare patrullhund Magnus Söderberg samt Johan Petersson.
Domare narkotika Lars Lindgren och Peter Matthijs.
Lagledarna var Kenneth Eriksson för patrullhund och Mimmi 
Lindgren för narkotika.

Avslutning
Styrelsen vill rikta ett speciellt tack till alla som ställt upp för 
vår verksamhet det gångna året. Detta visar att Ni har ett stort 
engagemang och stort hjärta för hundverksamheten. Trots alla 
motgångar och delvis hängande huvud som den nya organisa-
tionen förorsakat. Nu blickar vi framåt och håller lika hög nivå 
det kommande verksamhetsåret. Åter igen Tack.

 Lars Lindgren Kenneth Eriksson Magnus Söderberg
 Ordförande V. Ordförande Kassör

Fredrik Lindqvist Peter Matthijs Johan Petersson Thomas Gutenlöv
Sekreterare Ledamot Suppleant Suppleant

EFTERLYSNING!
Redaktionen till Polishunden söker hela tiden nya 
personer som kan tänka sig att skriva till artikelserien 
”Mitt liv som hundförare”. Man, kvinna, ålder spelar 
ingen roll.

Vi vet att det är många som tycker det är roligt att läsa 
om andra hundförare och vi vill gärna tro att det finns 
fler som har liknande eller andra berättelser / erfaren-
heter som ni vill dela med er av.

Några tips om vad man kan skriva om:
Berätta vem du är och varför du ville bli hundförare, 
vad som lett till yrket, hur du gjort för att kunna jobba 
som hundförare. Vilka hundar har du haft, varför har 
du behövt byta hund? Kanske finns det någon speciell 
händelse som du minns särskilt, av en eller annan 
anledning? Hur upplever du ditt jobb nu, jämfört med 
tidigare? Påverkas familjelivet av ditt jobbval?

Ja, när man börjar räkna upp tänkbara vinklar finns 
det en hel del att berätta om trots allt.

Inledningsbild:
En högupplöst bild på dig och din hund som kan 

pryda första sidan i artikeln är det ”krav” vi har. Har 
man en eller ett par andra bilder som man tycker är 
representativa för ens berättelse går det också bra att 
skicka med.

Se bara till att bilden/bilderna skickas in i verklig 
storlek, så inte mailprogrammet krymper ner dem. 
Bilderna bör vara tagna med en ”riktig” kamera och 
inte med mobilen.

Anmäl ditt intresse för att komma in med material till 
redaktören Lars Nordgren: nordgren@sjobo.nu.
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Östergötlands hundenhet bestämde sig för 
att prova på springskytte med hund. Pla-
neringen för detta sammanföll med den 
motion som inkom till förbundet om ett 
alternativ till Draghunds-SM (om det rå-
der snöbrist). Vi tog då och kopierade den 
inkomna motionen rakt av och körde efter 
de regler som fastställdes.

En utbildningsdag på vårkanten så samla-
des gänget för att prova på denna tävlings-
form. ”Burken” Olsson ställde upp som 
skjutansvarig och hade planerat och lagt 
upp hela banan. 
Vi anvisades platser för parkering av 
hundbilarna en bit från skjutbanan detta 
för att hundarna skulle läggas där under 
tiden vi sköt. Olsson anvisade även straff-
rundan för dem som missade någon eller 
några av lerduvorna som var utplacerade i 
målfånget. Han anande kanske att vi skul-
le nöta extra hårt på denna sträcka.

Vi skulle startade med tre minuters mel-
lanrum och de första fem deltagarna 
gjorde sig beredda. På med nomeselar och 
draghundsbälte första ekipaget gav sig 
iväg ivrigt påhejade av de övriga. De hun-
dar som stod kvar på startlinjen började 
också ge hals, när det sedan gått tre minu-
ter så startade tävlande nummer två och 
det blev en syn tala om rivstart. Hundföra-
ren hann knappt sätta ner fötterna i backen 
då hunden drog på i en omänsklig fart.

Efter tre kilometers löpning så började 
de tävlande komma in på skjutvallen och 
lerduvorna skulle skjutas ner. Det blev va-
rierande resultat och de tävlande började 
nöta runt på straffrundorna och löpstegen 
som så lätta ut i början såg allt tyngre ut. 
När de sedan klarat av rundorna fick de 
hämta hundarna och bege sig vidare på 
den sista tre kilometers rundan.

Inför sista skjutningen så dukade vi upp 
nya duvor så allt var klart inför avgöran-
det. Nu hade de tävlande spridit ut sig lite 
tidsmässigt och när de kom in flera på 
skjutvallen samtidigt kunde vi se att stres-
sen ökade då grannens duva föll och den 
egna stod kvar.

Ytterligare straffrundor innan mållinjen 

Springskytte

passerades och vi fick vila. Samtliga var 
väldigt trötta när vi satte oss i grässlän-
ten och fick dricka vatten och kaffe. Ef-
ter lite vila så startade de som hade varit 
funktionärer.

Nu har vi kört denna tävlingsform i två 
år och vi lär fortsätta då det är en trevlig 
form av motion där alla kan vara med.

l Text: Johan Petersson

Springskytte  |  Polishunden 4-2016

10



Göteborgs tjänstehundsklubb, GPTK bildades 1960 och har 
sedan den startades haft många klubbmästerskap. Dock har det 
under de sista åren varit ett skralt intresse, några halvhjärtade 
försök till att dra igång något har gjorts, men antalet anmälda 
till att tävla har varit få och ingen har haft intresse att figga.
Så, Martin Schröder och jag kände att efter en turbulent om-
organisation som vi fortfarande är mitt i, behövde vi hitta på 
något tillsammans.

Vi ändrade reglerna, istället för att tävla enskilt under två da-
gar, planerade vi en lagtävlan under en dag. Alla deltagarna 
skulle göra lydnad och plats, sen toppar man laget i saksök, 
spår och skydd. Vi öppnade även upp för våra narkotika-/
vapenhundar som kunde tävla i lydnad, spår och sök i terräng. 
Alla momenten skulle genomföras i D2, men alla kunde tävla 
även de som inte hade hund i tjänst.
Mail gick ut till samtliga medlemmar. Vilket gehör! 21 anmäl-
da, sammanlagt 12 lag. Respekt till er nya hundförare som inte 
hunnit få hundarna i tjänst, men ändå anmälde sig!

Den 31 augusti var det dags, alla träffades på morgonen uppe 
på Råhult, vårt träningsställe utanför Göteborg. Förväntansful-
la, spända och lite lätt pirr i magen.

Första gruppen började med lydnad, andra med saksöket.
Ut först på lydnadsplan med 11 ekipage. Allt går så bra, alla 

hundar ligger fint. 10 minuter går, återgå till hundarna.
Jag kommer fram till min hund, Arnold, känner att jag inte har 
honom med mig…

– Sätt upp hunden, ges. Jag säger sitt, Arnold tolkar det som 
varsågod spring så snabbt du kan fram till domarna! Jag lyckas 
få tillbaka honom, utan fler komplikationer (så har han aldrig 
gjort innan tänker jag…)

Skotten går av och som sig bör vid tävling händer det som inte 
får hända, två hundar sticker. Hundslagsmålet är ett faktum. 
Kaos i platsliggningen, men som tur är utan större skador.

Lydnaden flyter på bra sedan med Robert Lindström och 
Göran Johansson som domare och vår legend och nyligen pen-
sionerade Leif Carlsson som kommenderade.

Samtidigt pågår saksöket som Mikael Christiansen och Gö-
ran Lundström dömer.

Domarna är mäkta imponerade av de nya hundförarna som 
hade de bästa resultaten på detta moment.

Därefter skulle spåren läggas ut. Detta var den stora logistik-
utmaningen för oss arrangörer. 11 spår, 1 500 meter och med 

Klubbmästerskapet gör comeback

Platsliggning.

Domarna Mikael Christiansen, Göran Johansson och Leif Carlsson. Arrangör försöker lösa spårlogistiken via telefon.
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spårupptag som skulle ligga i närhet av Råhult så domarna lätt 
kunde ta sig till spårupptagen på ett smidigt sätt. Men med 
gott samarbete och spårläggare som löste olika problem som 
uppstod, typ pågående trädaverkning i spårupptaget, så löste 
det sig.

Dock framkom det att spåren jag lagt ut på kartan inte riktigt 
stämde överens med verkligheten... En del vadning, klättring 
och hoppande ner för stup hade de tappra spårläggare fixat.

Lunchen serverades lite på stående fot. Därefter skulle nu alla 
spårtävlande med domare ut i spåren, vilket flöt på förvånans-
värt smärtfritt, med bara några fåtal samtal.

Många av de tävlande kom tillbaka med ett leende och full 
pott på apporterna, vissa lite mer svettiga och med lätt frustra-
tion i blicken. Svampplockartider…
Alla kom i alla fall tillbaka, hela dock kanske inte så rena och 
torra. Jag bjuder på den!

Dags för final, omvänd ordning i skyddet.
Publiken hade flera wowupplevelser när det gällde angrepp 

och kontroll. Men vi fick även en del skratt. Schäfern som mar-

kerar munkorgar på plan, mallen som körde hundrameterslop-
pet med figge och vann eller mallen som körde en favorit i 
repris med sin ålning medelst hasning i transporten.

Alla lagen körde igenom sitt skydd och spänningen var olidlig, 
vem vann? Domarens pris för en modig och underhållande 
insats gick till Johan Jungmark. Johan gick upp på skyddsplan 
trots att han aldrig kört vissa moment. Han och Mimmi tog sig 
igenom det, respekt.

Vinnare av GPTK Klubbmästerskap 2016
IGV hundarna: Team Scooby-doo / Petter Fransson, Martin 
Ericson
Sökhund: The darkside / Anna Jerkvall

Vinnarna firades sedan med grill och med en och annan bärs.
Tack alla deltagare som gjorde denna dag precis så som Mar-

tin och jag ville att den skulle bli prestigelös, kamratlig och 
med en hel del garv.

l Text: Hannah Bergelin

Resultat
Sökhundsklassen
1: The darkside / Anna Jerkvall
2: The brightside / Christina Lanserius

IGV hundarna
1: Team Scooby-doo / Petter Fransson, Martin Ericson
2: Dunderkarlsson o Blom / Lenny Karlson, Lars-Åke Blom
3: The darkness / Paulina Lindholm, Johanna Christiansson
4: Wild in Rio / Anna Rydén, Camilla Jönsson
5: Flip & Flop / Anna-Karin Axelsson, Jonas Svensson
6: The underdogs / Tomas Månsson, Johan Jungmark
7: Fargo / Kristofer Magnusson, Martin Nordblom
8: Team Dogshit / Pontus Thornberg, Mikael Maxe, Linda-Ma-

rie Claesson
9: Den gode, den onde och den fule / Hannah Bergelin, Martin 

Schröder, Hampus WendelLaget ”The darkness”
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Vinnarna: Anna Jerkvall, Petter Fransson, Martin Ericson.

Glada och nöjda deltagare.
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29 maj påbörjades äventyret och nu är vi inne i september. En 
hemresa till Sverige har jag redan hunnit med. Vi var 3 stycken 
som rekryterades hit som specialister, 2 bombtekniker och 1 
forensiker. Vi skulle jobba i team och vi behövde inte tala fran-
ska fick vi veta INNAN vi åkte hit. Verkligheten blev annor-
lunda. Mycket annorlunda. En av oss skickades till Timbuktu 
där han mestadels kör patrull i omgivningarna tillsammans 
med tolk och FPU (formed police unit) som är dom som skyd-
dar FN.

Jag och den andre (f.d. hundförare) placerades på polisskolan 
där vi tillsammans med en bombtekniker från Tunisien ska ha 
IED Awareness för Malisk polis. Funkar sådär med handen 
på hjärtat. Våra franska kunskaper har ej utvecklats i den mån 
att vi kan hålla lektioner på franska och tolk har vi inte. Vår 
tunisiske vän håller därför lektionerna och vi andra är med 
och hjälper till med praktiska saker. Arbetsbelastningen är inte 
direkt stor och till följd av detta har jag sökt omplacering men i 

skrivandes stund vet jag inte vad det kommer att leda till.
FN ansvarar för vidareutbildning av poliserna och till oss kom-
mer dom från olika delar av landet. På polisskolan går även ca 
2 500 polisrekryter. Det marscheras och sjungs hela dagarna. 
Lektionerna hålls utomhus under träd för skuggans skull eller 
ute på en idrottsplats under ett stort tält. Rekryterna bor i tält 
och maten inmundigas i grupper sittandes på huk på marken. 
Maten serveras i ett stort fat som gruppen delar på. Rekryterna 
går upp i enskild ställning för alla med högre rang och dom 
saluterar även oss vilket känns lite ovant. Ordning och reda. 
Missköter dom sig får dom gå ”marche du canard”. Man har 
händerna knäppta på huvudet, går ner i huksittande och sedan 
går man liksom i hukposition. Funkar sådär på vissa av oss 
som fyllt 45…

Vi bor tillsammans i en fin lägenhet ovanpå två andra svenskar 
som varit här länge. Vi är kraftigt avskurna från att prata med 
folk runt omkring eftersom de flesta Bamakobor talar Bam-

Två hundförare i Mali!

Regnperiod gör allt grönt. Skjutbana i bakgrunden.

Skjutbanan.
Rekryter uppställda inför marsch. Under träden sitter ett gäng o har tra-

fikteori. 

Överblick polisskolan som är en byggarbetsplats för att få byggnader i 
ordning. Blåa presenningar skyddar tälten vid regn. I tälten står vånings-

sängar tätt tätt. Lukten av svett ligger som dimma vissa dagar då rekryter-
na drillas hårt och fysiskt. 
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bara och/eller franska. Engelska är nästintill obefintligt. Inom 
missionen finns det ett antal som talar engelska men på polis-
skolan ytterst få. Det gör att jag och min kollega umgås i stort 
sett hela tiden vilket är en stor trygghet men också ganska en-
formigt. Vi trivs dock bra tillsammans och det är ett stort plus! 
Säkerhetsläget i Mali är komplicerat. För oss i Bamako finns 
egentligen inga hinder mot att röra oss fritt i samhället MEN 
det finns en generell hotbild mot västerlänningar och FN-per-
sonal. Det tillsammans med att vi inte kan göra oss förstådda 
leder till att vi sällan är ute ensamma. Vi går till ett hotell bred-
vid vår bostad och där kan vi träna på ett gym. Ibland något 
restaurangbesök med andra i missionen. Man kan alltså leva 
tämligen fritt men måste tänka sig för. För oss blir det krång-
ligare p.g.a. språksvårigheterna. Magsjukor, infekterade sår, 
inställda flyg, förkylning och nu senast brand i vårt hus. Afrika 
har på alla vis försökt visa att det kan vara en tuff kontinent. 
Det har varit en liten tuff start och jag är glad att jag bott ihop 
med min kollega. När man blir sjuk, känner sig ensam, inte kan 

språket eller när man känner brandrök och ser lågor i trapphu-
set – då är man glad att man inte är ensam! Det är tryggt att de-
la vardagen med någon helt enkelt. Man tar hand om varandra. 
Kort rapport om en stad och upplevelser som jag skulle kun-
na skriva massor om. Rekommenderar jag andra att testa en 
utlandstjänst? Absolut! Skulle jag åkt hit om jag visste det 
jag vet nu? Aldrig i livet! Varför? Jo, för att kunna få en vettig 
mission i Bamako är min bestämda uppfattning att man MÅS-
TE kunna tala o förstå franska – det är svårt nog med saker 
som händer i en mission när man kan språket. Utan språk = 
stora problem. En annan mission till ett annat land hade med 
facit i hand varit bättre MEN det är alltid lätt att vara efterklok. 
Ibland måste man testa för Ingen minns en fegis!

l Text och foto: Petra

Allt ska med!

Trafik.

Man får naturligtivs ta seden dit man kommer.

Utsikt över Bamako.
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På enheten har vi sedan en tid tillbaka en 
BPU- hund. En brottsplatsundersökande 
hund. Sigge heter han och är tränad att 
leta efter bland annat saliv, brottsverktyg 
med mera på brottsplatser.

Sigge har en otrolig näsa, är konstant 
superlycklig och älskar att arbeta och 
har redan rönt framgångar då det gäller 
bevissäkring i olika ärenden. Sigge är 
en blandras mellan sträv och släthårig 
Vorsteh.

Idag var Sigge med husse, som även 
är instruktör, på väg till Karlsborg för 
att förbereda övningar till rekryterna 
på grundkursen. I bilen fick han order 

att istället åka till Bromma flygplats då 
hans och Sigges tjänster behövdes på 
Gotland. Sagt och gjort, husse och Sigge 
satte sig på ett plan och flög mot öyn…

Förra veckan skedde en misshandel 
där och tack vare ett gediget arbete från 
en polisaspirant, och säkert andra också, 
så hade man kommit fram till en plats 
där man trodde sig kunna hitta ett brotts-
verktyg från den händelsen.

Sigge sattes i arbete och hittade utan 
större svårigheter brottsverktyget ifråga. 
Husse och Sigge tackade den gedigne 
polisaspiranten, satte sig på ett nytt flyg 
och flög åter till Bromma.

Sigge, brottsplatsunder
sökande hund
Hundenheten Stockholm, 21 september

Ett larmsamtal om att en person kastar ut s.k ”fotanglar” på en 
gata kommer in till regionens Ledningscentral (RLC). Detta 
sker såklart mitt i natten och syftet är att punktera polisbilarnas 
däck när de passerar.

Kort därefter kommer ett inbrottslarm från ett närliggande 
köpcentrum. På plats kan man konstatera att några onda krafter 
har genomfört vad som brukar kallas ”smash and grab”. Det 
brukar innebära att man forcerar en dörr, ett skyltfönster, eller 
en vägg för den delen, med ett fordon och länsar butiken och 
lämnar i en annan väldigt snabb bil. Moduset att kasta ut punk-
terande föremål på infartsvägarna mot det objekt man har tänkt 
slå till emot blir alltmer vanligt.

En hundpatrull får dock information om att någon sett miss-
tänkta gärningsmän röra sig från en snabb bil inte långt från 
köpcentret. Där börjar också hunden Truxelis Özka minuterna 
senare att spåra efter dessa högintressanta herrar. Signalemen-
tet var långa fingrar, snabba fötter och ett rymligt samvete… 
Hur som helst så fick Özka upp ett ganska bra spår och bog-

serade sin medåkare genom ett villaområde och fram till ett 
buskage där bevisföremål 1 och 2 anträffades. Spåret fortsatte 
genom samhället och snart fick den skarpsynte svanspiloten 
syn på vad som sannolikt var de eftersökta tjuvarna. De var 
i full färd med att göra uppsittning i en annan snabb bil men 
Özka och hennes tvåbente kollega tog längre steg och oftare 
och lyckades precis komma fram och lägga vantarna på en 
av banditerna! Hans kumpaner lämnade sin långsamme vän i 
sticket och drog iväg i bilen med en rivstart. Det bar sig dock 
inte bättre än att några andra polispatruller lyckades stoppa den 
snabba bilen lite längre bort och låste så småningom in även 
dessa i ”snickeboa”.

På en annan plats inte långt därifrån hittade Özka lite senare 
även bevisföremål 3 och 4.

En lycklig historia från förra veckan där samarbetet mellan 
hundenheten och ordningspoliserna fungerade mycket väl. Det 
bör även sägas att Özka, som fortfarande kan betraktas som 
rookie, har utvecklats mycket väl under året som gått.

Inbrottslarm och 
fotanglar
Hundenheten Stockholm, 11 september
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Därefter fortsatte färden mot Karls-
borg för att hjälpa rekryterna med sin 
utbildning.

Gott jobbat!
/Danne.

Sett och läst på Facebook
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Jurassic Law grep misstänkt rattfyllerist
Hundenheten Stockholm, 21 september

På en plats i norra Stockholm sprang tidigare ikväll en gär-
ningsman från en motorcykel, efter att ha ramlat med densam-
ma i samband med en kortare jakt. Gärningsmannen försvann 
in på en villatomt och var därefter som uppslukad av jorden. 
Law med förare beordrades till platsen för spårning.

Över ett antal tomter och över staket, ner för källartrappor 
och upp igen gick spåret, och Law visade med all önskvärd 
tydlighet att ekipaget redan från början var hack i häl på den 
flyende. Efter att ha hittat och markerat gods gärningsmannen 
gömt så tog jakten till sist slut bakom ett uthus/ förråd på en 
villatomt, där gärningsmannen lagt sig ner och försökt gömma 
sig. Denne greps och är nu bland annat misstänkt för rattfylleri 
under påverkan av narkotika.

Den lyckade spårningen som Law genomförde, med all he-
der, gjordes möjlig tack vare ett felfritt arbete från de många 
IG patruller samt trafikpoliser som tidigt anlänt till platsen. 
Law och husse önskar att få tacka för en väl genomförd insats.

Farväl till Yack
Polisen södra Skåne, 25 augusti

Så kom dagen jag inte ville skulle kom-
ma, jag visste ju såklart att den oundvik-
ligen kommer… men inte just nu. Det är 
för tidigt.

Yack min älskade vän, min närmsta 
kollega och hela familjens hjälte som-
nade idag in. Ryggen bar dig inte längre 
och det skar djupa sår i mitt hjärta att se 
dig halvt förlamad utan kontroll på dina 
bakben. Smärtan och sorgen är just nu 
knappt hanterbar.

I drygt sex och ett halvt år har vi varit 
ihop dag som natt, vi har tränat, tränat 
och åter tränat för att du skulle klara 
av att göra alla de fantastiska saker du 
gjort i Polisens namn. Du har hittat för-
svunna människor så de nära och kära 
har kunnat pusta ut, du har hittat avlidna 
människor så de anhöriga har kunnat få 
ett avslut, du har hittat föremål stora som 
små på brottsplatser, du har hittat mäng-
der med narkotika, du har hittat hylsor 
efter skottlossningar, du har spårat och 
gripit ett stort antal tjuvar, du har själv 
gripit ett antal tjuvar som valt att fortsät-

ta sin flykt där du var hack i häl, du har 
slagits mot hårdnackade fotbollshuliga-
ner och fått knallskott, flaskor och stenar 
kastade på dig, du har legat på rygg en 
hel dag på uppvisningar och tålmodigt 
låtit hundratals barn klappa dig och ta 
bilder. En efter en.

Du har skyddat mig, du har skyddat 
våra kollegor och du har skyddat ett an-
tal människor bland allmänheten att råka 
än mer illa ut när de blivit angripna. 

Du har gjort allt jag har bett om, dess-
utom förbaskat bra. Två gånger har du 
varit nominerad till årets polishund. Vi 
har kraschat och voltat med hundbilen 
under utryckning. Gång på gång ruskade 
du dig och kom tillbaka. Denna gång 
räckte det inte att ruska sig!

Yack min älskade vän, jag saknar dig 
och du lämnar ett enormt tomrum efter 
dig.

Den tunna blå linjen har nu tillfälligt 
blivit lite tunnare.

Fredrik, Hundförare Fo
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Med på lägret:
Instruktörerna: Jonas Wallén och Fred-
rik ”Linkan” Lindqvist.

Deltagarna: Martin Nordblom, Emma 
Hederstam, Hans Lambertsson, Maria 
Karlsson, Martina Norrman, Ylva Lind-
ström, Elin Jansson, Anna Gustafsson, 
Anna Ljungner, Fanny Åstrand, Pierre 
Nilsson, Sandra Axebäck, Andrea Har-
die, Catrin Östling, Helena Wilsson, 
Linda Hammaroth.

Årets skyddsläger var förlagt till Natio-
nella Polishundtjänstens lokaler i Karls-
borg. Boendet är ändamålsenligt med 
bra rum där man kan ha hund med sig. 
Maten ordnades på restaurang Kastanjen 
som ligger inne på Karlsborgs fästnings 
område.

Hundförarförbundets skyddsläger
i Karlsborg 22–24 augusti 2016

Intresset för årets skyddsläger var 
mycket stort. Det var närmare 30-talet 
anmälda hundförare som ville vara med 

och med tanke på att det tidigare år legat 
runt tiotal intressenter så blev vi glatt 
överraskade. Är det så att intresset för 
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kurserna har vänt och ökar igen?

PHF:s styrelse beslutade att skjuta till 
mer pengar till lägret så att vi kunde 
engagera ytterligare en instruktör. Detta 
gjorde vi och valet föll på Fredrik ”Lin-
kan” Lindqvist, som tillsammans med 
Jonas Wallén tog sig an 16 motiverade 
och vetgiriga deltagare. Att gränsen låg 
vid 16 deltagare ansåg vi i styrelsen och 
instruktörerna att det var gränsen för vad 
lägret skulle klara av i år med logistiken 
och för att upprätthålla kvalitén. 

Dagarna bjöd på ett växlande väder med 
sol och värme blandat med enstaka regn-
skurar. Humöret var på topp och en stor 

eloge till instruktörerna som engagerade 
sig till hundra procent, inte bara under 
dagtid utan det tränades och diskutera-
des även långt in på kvällarna.

Ett skyddsläger av denna typ är otroligt 
nyttigt för hundar och förare. Inte bara 
med tanke på träning mot tävling utan 
också mot tjänst. Vi hade en deltagare 
där förarens hund blivit attackerad av en 
yxman i tjänsten. Frågeställningar hade 
uppkommit om hunden tagit illa vid sig 
av händelsen och om den skulle fungera 
tillfredsställande i framtiden. Tillfället 
att testa av hunden var ypperligt. Föraren 
och figuranterna agerade mycket profes-
sionellt där hunden både utvärderades 
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och stärktes i diverse övningar. Jag är 
säker på att föraren var mycket nöjd med 
resultatet. Detta var en hund som gick 
stärkt ur skyddslägret.

Det jag funderar över är hur vi ska han-
tera kommande skyddsläger. Vi i PHF:s 
styrelse kan konstatera att intresset ökat 
och att man kanske måste ha ett alter-

nativt upplägg för denna typ av läger. 
Ökar intresset ytterligare så måste vi 
troligtvis ändra upplägg på något sätt. Vi 
såg också att antalet anmälda till SM för 
polishundar var större än på många år. 
Glädjande siffror för oss i styrelsen.

l Text och foto: Magnus Söderberg
Kassör PHF

Deltagarnas skrivelse

Alla deltagare kom till skyddslägret med 
olika erfarenheter, förväntningar och 
behov. Vädret pendlade lika mycket som 
deltagarnas humör. De två instruktörer-
na, Jonas Wallén och Fredrik Lindkvist, 
slet på hela dagarna. I och ur skydds-
dräkter och skyddsärmar svenska som 
tyska svingades. 

Deltagarna samt hundarna fick genomgå 
ilskna supportrar, förhindra våldsbrott 
samt få flaskor kastade på sig. Efter långa 

svettiga dagar fortsatte instruktörerna 
trots sluttid, att tänka ut hur dagens pro-
blemmoln skulle lösas upp dagen efter. 

”Gå ner i grottan och börja gräva” blev 
ett nytt begrepp för vissa deltagare. 

Ett otroligt lyckat och välordnat läger 
som trots kraftigt regn och humörsväng-
ningar slutade med solsken och nyvunna 
erfarenheter att ta med till hemmaplan 
från två fantastiska instruktörer.

l Text: Elin Jansson &
Hans Lambertsson
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Vi har tyvärr inte fått in något reportage från SM i Falun. Själv 
var jag domare så jag skriver som hastigast några rader i detta 
nummer så får vi hoppas att vi får något från Dalarna till nästa 
nummer.

Vad jag förstår rådde det lite förvirring på vissa fronter när vi 
anlände till Falun. Det som dock gläder mig är att allt ordnar 
sig för vi är så glada och positiva när vi kommer till SM att 
små hinder är till för att lösas och det tycker jag att vi gjorde.

Arrangören provade detta år ett något annorlunda koncept med 
start torsdag morgon och avslut med bankett på lördag kväll. Vi 
genomförde SM i Karlsborg (som styrelsen arrangerade) med 
att avsluta med bankett. Farhågen då var att ”många” skulle 
köra hem och därmed inte delta på banketten. Detta var inget 
problem då och blev det inte denna gång heller och pristagarna 
fick en värdig uppskattning och välförtjänta hyllningar. Per-
sonligen ser jag det som ett större problem när vi avslutar med 
prisutdelning på stadion för att sedan köra hem. Erfarenheterna 
säger att då har de flesta redan åkt och pristagarna står där gan-
ska själva. Nog om detta, det har jag skrivit om tidigare.

Torsdag morgon och vi hade vädret med oss och fick uppleva 
några strålande dagar i skog och mark samt nedanför skid-
backarna på Lugnets stadion. Vi inledde dock med sedvanlig 
marsch i Falu centrum ackompanjerade av två spelemän. Sed-
vanliga tal och sedan platsliggning. Efter detta blev det lydnad 
för skyddshundarna och platsundersökning för båda klasserna. 
Det var 24 skyddshundar och, tyvärr, bara 4 spårhundar till 
start. Platsundersökningsrutorna låg väldigt nära lydnadsplanen 
vilket vissa trodde skulle bli ett problem, men det blev det inte. 
Framåt kvällskvisten kunde sedan alla äta lite och vila inför 
kommande dagar.

Fredag morgon och spår och räddningssök stod på programmet. 
Detta var första gången som vi var tvungna att köra två sökrutor 
(en i Falun och en i Borlänge). Glädjande nog var anledningen 

att det var så många anmälda och för att tiden skulle räcka till 
fattades ett gemensamt beslut om två olika rutor och två domar-
par. Faktum är att jag inte hörde någon som helst klaga på detta.

Själv dömde jag, tillsammans med Roberto Vescovi, sökrutan 
i Borlänge. Vi fick se några mycket bra sök och jag tycker att 

Patrull/sommarSM 2016

Foto: Lars Lindgren

 Domarna. Peter och poliser.
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Skyddshundsgruppen:
 Nr Namn Förening Hund Totalt Lydnad Spår Räddn.sök Skydd Platsund
1 11 Johanna Christiansson Väst Entre’s Quaax 1253 217 325,5 245,25 268,25 197
2 22 Janne Borggren Syd Mallekrafts Grabbe 1230,75 154,25 297,75 275,25 308,5 195
3 9 Fredrik Lindkvist Sthlm Blacknecks Badde 1212,5 240,25 210 262 316,5 183,75
4 18 Paulina Lindholm Väst Riksdivans Amigo 1180,25 208,75 326,25 226 279,25 140
5 2 Peter Nordgren Väst Barvatorpets Buddha Jr 1175,25 201 324 254 208,75 187,5
6 19 Anna Ryden Väst Krokasmedens Vilda 1169,25 171,75 321 239,5 281,75 155,25
7 17 Petter Fransson Väst Herman von den Sennenquellen 1164,75 230 328,5 227,5 189,75 189
8 10 Pierre Nilsson Syd Försvarsmaktens Hulken 1136 186,5 297 190,75 282,75 179
9 23 Johan Pettersson Öst Wilses Melvin 1132 175 300 237 271,25 148,75
10 4 Jakob Hyden Sthlm Imzedrifts Wilde 1055,5 107,75 300 246 250,25 151,5
11 3 Martin Ericsson Väst Kustmarkens Zcooter 1040,25 144 295,5 188,75 248 164
12 12 Sandra Groth Syd Tarriqs Devil  992,5  94,5 320,25 227,25 199 151,5
13 8 Kjell Florén Väst Hedeforsens Tilje  981 202,25 180 233 232,75 133
14 7 Maria Mörtberg Norrb Jozz av Centaurus  953 232,25 261 122 264,75 73
15 5 Elin Jansson V. Norrl Aico av Goldbite  917 112,75 237 224,75 257,5 85
16 21 Lars Åke Blom Väst Hexefjells Arez  910 201 324,75 108 158,5 117,75
17 15 Åsa Eriksson Hempälä Stockholm Marte Foinas Gringo  906 123,5 285,75 199,25 154 143,5
18 25 Hanna Bergelin Väst Arnold  891 208,75 297,75   0 235 149,5
19 24 Mimmi Lindgren Öst Joggens Qvick  890,5 115 294 164,75 220,75 96
20 1 Martin Nordblom Väst Blacknecks BTéx  875,25 225,75   0 229,5 274 146
21 27 Annicka Mooden Bergslagen Hejmdals Etzel  867,75 142,5 268,5 133 169 154,75
22 20 Janne Hedenstedt Mitt Lomåsens Bertil  806 199 259,5   0 249 98,5

motivationen hos samtliga hundar var hög. Ingen av hundarna 
var ”dumma” med den öppna figuranten vilket är precis som 
det ska vara. Rutan var krävande, gick mest uppåt och var rejält 
kuperad. En härlig dag tyckte vi domare och hundarna verkade 
ha kul. Spår och den andra rutan har jag ingen koll på men som 
sagt, jag hörde inga klagomål.

Lördag morgon och nu var det skydd på programmet för skydds-
hundarna och lydnad för spårhundarna. Jag skriver inte så myck-
et om skyddet mer än att det blev omkastningar i resultatlistan 

och inga figuranter eller hundar kom till skada, trots grusplan.

Själv dömde jag, återigen tillsammans med Roberto, lydnaden 
för spårhundarna. Det var bara tre som kom till start så vi blev 
inte utslitna precis. I stort sett gick lydnaden lysande för alla 
tre med mindre inslag av felbeteende. Vi hade två moment 
med störning. I det ena skulle hunden kallas in från 75 meters 
håll och på vägen hem till föraren sparkades en fotboll över 
inkallningslinjen. En av hundarna bestämde sig resolut för att 
”bollen är min”. Även om det var egensinnigt tänkt från hun-
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Spårhundsgruppen:
 Nr Namn Förening Hund Totalt Lydnad Spår Saksök
1 33 Andrea Hardie Väst Chrijer Cruyffi 550,75 45 355 150,75
2 34 Helena Wilsson Väst X-stream’s Affe 201,5 50 0 151,5
3 32 Tyrannens Brandfarlige Butan NOA Tyrannens Brandfarlige Butan ? ? ? ?
4 35 Emma Hederstam Sthlm Försvarsmaktens Izzie 102 0 0 102

den så uppskattades det uppenbarligen av publiken men kanske 
inte lika mycket av föraren. I det andra momentet med störning 
skulle en bår bäras samtidigt som hunden skulle gå fot under 
fritt följ. Det gick jättebra för alla tre, imponerande.

Jag avslutar med att jag som sagt hoppas på ett mer utförligt 
reportage till nästa tidning.

Grattis till Entrés Quax och Chrijer Cruyffi för respektive seger 
(ni andra också givetvis).

l Text: Lars Lindgren, Domare, räddningssök
l Foto i artikel: Anders Sjöberg,
l Fotokollage: Emma Forsberg Bettan och Peter.

Samling på Stora torget.
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Officiell kalender
för 201617

Utgivning Polishunden nr 4-16
24–28 oktober

Styrelsemöte NPHU
11–13 november, Köptenhamn

Utgivning Polishunden nr 5-16
19–23 december

2017

Draghundsläger 2017
Långberget
15 – 20 januari

Nordiska Mästerskapen 2017
Danmark, prel. 5 mil väster om Aarhus
29 maj – 2 juni

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

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

Sommar-SM
2017: Stockholm
2018: Vakant
2019: Östergötland
2020: V. Götaland

Nordiska mästerskapen
2017: Danmark
2018: Norge
2019: Sverige, Vakant
2020: Danmark

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

Polisens
Hundförarförbund

Adress:
Tappers väg 10, 713 32 Nora

Plusgiro:
577954-1www.polishund.se

Thomas Gutenlöv
Suppleant

Mobil:
0733-53 93 22

E-post:
dille2008@gmail.com

Mimmi (Merit) Lindgren
Sekreterare

Mobil:
0702-34 42 10

E-post:
smaangarna25@hotmail.com

Magnus Söderberg
Kassör

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

Lars Lindgren
Ordförande

Mobil:
0733-48 31 74

E-post:
chilla010110@hotmail.se

Kenneth Eriksson
Vice ordförande

Telefon:
010-566 52 68

E-post:
kenneth.eriksson@kriminalvarden.se

Johan Petersson
Suppleant

Mobil:
070-247 02 73

E-post:
andreelund@hotmail.com

Peter Matthijs
Ledamot

Mobil:
072-286 58 68

E-post:
peter.matthijs@bredband.net

Polisens Hundförarförbunds styrelse 2016
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