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Aldo – Årets polishund 2013!

Ordförandens kommentar

Tack för 2013!
Ser fram emot ett spännande 2014

Då lider 2013 mot sitt slut och jag vill tacka alla er
som engagerat er i förbundets arbete med att, förhoppningsvis, göra det lite roligare och bättre för
er där ute. Nu tar 2014 vid vilket kommer att bli ett
mycket spännande år. Vi går mot en samlad svensk
polis med alla de utmaningar som det innebär. Någon
har sagt att förändringen inte kommer att betyda så
mycket för ”er där ute”. Det tror jag inte en sekund
på. Jag tror att förändringen kommer att påverka
ganska mycket för de flesta av oss och då inte minst
för vår tävlingsverksamhet. Detta blir en utmaning
för förbundet. Det behöver inte bli sämre utan kan
kanske till och med bli bättre.
På nordisk nivå har vi (som jag skrev om i förra numret) tagit ett steg mot ett tävlingsprogram som är
mer tjänsteinriktat och speglar alla länders hundverksamhet. Vi kallar programmet för en prövning under
tävlingsliknande förhållanden. Vår förhoppning är
att vi i och med detta kan få vår högsta ledning att se
tävlingen/prövningen mer som ett nordiskt samarbete
än som en föreningsgrundad tävling.
Se www.nphu.se

att gå i Danmark mellan den 10 – 13 juni. Något sent
kanske men det är många röda dagar i veckorna
innan.
Det är vår förhoppning att ni som inte har möjlighet
att köpa våra varor i Karlsborg tar chansen att göra
detta via vår webbshop. Länk till denna finns på hemsidan.
Avslutningsvis så påminner jag om att vi behöver en
arrangör av sommar-SM 2015!
Med förhoppning om en vit Jul.

Lars Lindgren
Ordförande

Nordiska mästerskapen/prövningen 2014 kommer

I Polishunden 5-2013 kan du läsa om:

www.polishund.se
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Gubbe på stubbe

Ronny Johansson
Text: Ronny Johansson, hundförare i Södra Skåne • Foto: Jerry Carlsson
Illustration: Robban Carlsson

Jag började min karriär inom polisen som civilanställd. Den 1 juli 1974 var vi tre personer som
började som radioexpeditörer (raxar) vid polisen i Trelleborg, och det jobbet innebar att vi satt
i ledningscentralen och tog emot samtal samt skickade ut jobben till radiobilarna. Året därpå, i
september månad, började jag polisskolan.

1979 skaffade jag, och min dåvarande sambo, en hund av rasen Rhodesian Ridgeback. Det var en hane som vi kallade för
Roxy. När han var ungefär ett år, började jag på brukshundklubben med honom, där vi gick lydnad, spår och räddningssök. Han var både envis, orädd och hård mentalt. På den tidens
kurser fanns det inte så mycket hjälpmedel, utan det var social
dominans som gällde. Jag är helt säker på, att med dagens metoder hade jag kommit betydligt längre med honom. Det var
dock en lärorik tid, och Roxy blev nästan 13 år gammal.
Jag var helt utan hund i cirka ett års tid, när två hundförartjänster skulle tillsättas i Trelleborg. Jag visade mitt intresse
och blev antagen. Strax efter trettonhelgen 1993 kontaktade
Sven Nyberg mig. Han berättade, att grundkursen skulle gå
lokalt i Revinge med honom och Jan Gyllensten som instruktörer. Dessutom berättade han, att en hundförare, Holger Boklund i Eslöv, skulle sluta. Eftersom jag hade haft hund tidigare,
skulle jag ”ta över” Holgers tjänstehund Oskar.
Oskar var lite speciell enligt Sven och gillade jag inte hunden, skulle den få somna in. Oskar kom från hundskolans avel
och hette egentligen HS Tulo. Som unghund hamnade han i
Karlstad, där han något år senare, vid en dressyrkontroll, blev
utslagen som tjänstehund, eftersom han gick totalt ”ur hand”.
Hunden sändes tillbaka till hundskolan och efter några turer i
landet, hamnade han hos Holger i Eslöv.
Innan jag träffade Oskar berättades det för mig, att han var en
stor ”best” som brukade resa sig från platsliggningen och angripa intilliggande hundar. Jag funderade ett tag på vad jag hade
gett mig in på. En söndag någon vecka innan kursen började,
träffade jag Holger på Revinge Nygård. Han öppnade bakluckan på sin bil och ut hoppade en stor svart schäfer. Det var Oskar
som kom fram och hälsade, därefter gick vi ut på Revingefälten. Han var en öppen och trevlig hund som jag föll direkt för.
Med Sven och Jan som instruktörer klarade vi grundkursen
och blev godkända för tjänstgöring. I oktober samma år godkändes vi i dressyrklass 3. Oskar var lite av dr Jekyll och mr
Hyde. Hemma var han totalt avslappnad och älskade människor, och han är den enda av mina hundar som min mor gått
ut med. Han drog aldrig i kopplet och var totalt ointresserad
av andra hundar. I tjänsten var han dock ingen leksak. Han var
driftstark och totalt opåverkad av miljöer. Dessutom hade han
en enorm ”buskänsla”.

En sommarkväll vid 21-tiden skedde ett villainbrott i Trelleborg. Jag var på plats efter cirka 20 minuter. Det var en hel
del människor i rörelse, varför jag helt enkelt gick med hunden
i området. Vi mötte både hundrastare och cyklister, men Oskar
brydde sig inte. Helt plötsligt drog han iväg med mig förbi
några häckar och över en öppen lekplats, där han stannade till
vid ett större buskage och ”vrålskällde”. Upp ur buskaget for
en ”känd koling” med armarna i vädret. ”Du det var en duktig
hund”, tyckte han.
Tillsammans grep vi tjuvar, hittade en bortsprungen femårig
flicka och en död man. Det sista året i Oskars liv, jobbade jag
i Lund, där han skadades svårt i en hundattack, när jag rastade
honom i tjänsten. Ett ledband slets av i ett bakben. Med tanke
på hans ålder, 9 år, avlivades han.
Min chef i Lund var Jan Gyllensten, och inom en månad
hade han skaffat en ny hund till mig genom sina kontakter. Det
var en 3,5-årig schäfer, Cojas Nisse. Han kom från en kvinna
som tävlat med honom i spår och sök, och jag fick honom när
jag skulle börja min sommarsemester. Denna semestern gick
åt till hundträning och första passet efter semestern klarade vi
tjänstbarhetsprov 1.
På nattpasset efter fick vi åka på ett pågående lägenhetsinbrott i centrala Lund. Framkomna till det krossade fönstret
fick Nisse direkt upp ett spår ut i ett grönområde. Efter några
hundra meter observerade jag en kille som försökte gömma sig
i gräset. Nisse spårade fram till honom utan att nämnvärt bry
sig om honom.
Passet efter på eftermiddagen var det en bil som körde igenom en trafikkontroll utan att stanna. Vi hittade bilen strax
efter övergiven i ett villakvarter. Ut med Nisse och sen bar det
iväg. Efter ett tag kom vi fram till ett högt staket, och på andra
sidan staketet låg två tonåringar gömda i ett buskage. Då lyckades jag få Nisse att skälla och detta fick tonåringarna att klättra
över till oss.
Några dagar senare hade trafikgruppen ett efterföljande, där
gärningsmännen körde in i en kyrkomur. Passageraren satt kvar
med brutet ben, medan föraren stack. Vi hörde efterföljandet
på radion och var ”på gång” när trafikgruppen ropade på hund.
Väl framkomna fick Nisse spår direkt ut i en park och in i en
skog, där den delvis skadade föraren gömde sig. Första veckan
som tjänstehund för Nisse kunde inte börjat bättre, 3 spårjobb
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och 4 gripna. Han var en underbar spårhund, och
vi hade många lyckade jobb.
Efter några år observerade jag, att han började halta
vid större ansträngning. Det visade sig vara ryggen,
men med hjälp av akupunktur höll vi detta i schack.
Vid en dressyrkontroll, där avvärjandet på den tiden
skulle ske över figurantens huvud, ansåg man att hunden
inte avvärjde tillräckligt kraftfullt, varför han togs ur
tjänst strax efter.
Min nästa hund var också en schäfer, Tretjaks Isak.
Han skiljde sig från de tidigare hundarna, genom att
vara väldigt lugn och jag förstod, att många hundförare
som inte kände honom, tyckte att han var loj. I spåret var
han fokuserad och viftade t ex aldrig på svansen. Han
hade ett bra aggressionspaket som han nyttjade i kontakt
med ”buset”, och tillsammans hade vi många lyckade jobb.
Ett jobb som skiljde sig från de andra, var ett inbrott i
Eslövstrakten, där gärningsmännen försvann när
polisen anlände.När jag kom till platsen blev jag
påvisad var tjuvarna hoppat över ett staket. Innanför staketet var det vattensjukt, och en hel del
liggande träd med rotvältor. En bit in hittades den
första gärningsmannen som gömde sig under en
rotvälta.
Därefter blev det ett längre spår i svår terräng,
innan den andra gärningsmannen greps i ett tätt buskage. När denne också lämnats över till kollegor,
fortsatte jag att söka spår efter en eventuell
tredje gärningsman. Då hörde jag ett
konstigt surrande i luften, och sekunden
senare kände jag en brännande smärta i
nacken. Jag tittade ner på Isak och såg
att hela hans rygg var täckt av jordgetingar. Jag började springa samtidigt som jag blev stucken. Det
blev lite av en panikkänsla, och jag sprang så fort jag kunde.
Efter, vad jag tyckte var en evighet, slutade surret och jag kunde andas ut lite. Det slutade med att jag fick tillbringa några
timmar på Lunds lasarett och Isak fick veterinärvård.
På våren 2008 när Isak närmade sig 10 år, funderade jag
över min arbetssituation vid fyllda 55 år. Då jag fortfarande
kände mig i hyfsat fysiskt skick och Tretjaks kennel hade en
15 månader gammal schäfer, Dexter, beslöt jag mig för att
”köra” en hund till. Jag bytte ut Isak, 10,5 år, mot Dexter, 2 år,
i januari 2008.
Den 9 januari (tredje passet för Dexter) på natten beordrades
vi till Svedala, där två gärningsmän setts lämna en brinnande
husvagn. När vi kom dit var branden släckt och räddningstjänsten var på väg att lämna. Vittnet hade dock sett gärningsmännen lämna i en viss riktning in mot en fotbollsplan. Dexter

fick upp ett spår som
ledde från planen ut på ett
fält, genom en energiskog och
in i ett nybyggt villaområde. Inne i villaområdet hann jag ifatt två män på en gata. Det
var gärningsmännen som även kunde bindas till brottet genom
teknisk bevisning.
Vid denna tidpunkt hade vi stora problem med anlagda
bränder i vårt område. Därför blev denna händelse väldigt uppmärksammad av media, räddningstjänsten och Svedala kommun. Dexter och jag blev hyllade med tårta, falukorv, en rulle
brandslang, en ficklampa, diplom och en åktur i brandchefens
tjänstebil av märket Hummer. Den enda av sitt slag i hela världen.
Efter detta har Dexter fortsatt visa framtassarna när det gäller att spåra, och som det ser ut just nu kommer vi att gå i pension samtidigt.

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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Hundjobb

Riktig rivstart
för Gamos polishundkarriär
Text: Catarina Håkansson • Foto: Fanny Åstrand

Fredagen den 19 juni, kör Pierre och Försvarsmaktens Gamo upp de sista och återstående delarna av tjänsbarhetsproven i spår, skydd och
lydnad. Allt går bra och Blekinge har fått en ny
polishund i tjänst. Första arbetspasset blir från
22-07, natten mellan lördag och söndag.
Vid tvåtiden kommer larmet om ett pågående inbrott i ett industriområde i Bräkne-Hoby.
Knappt en timme senare har Gamo spårat
ifatt karriärens första busar.

– Klart det är kul med en sådan start, säger Pierre, som passar
på att berömma de kollegor som också finns på plats och som i
hög grad bidrar till den lyckade upplösningen.
Bara minuterna efter larmet från LKC är den första patrullen
framme. De observerar och fattar misstankar mot en nyare bil
som står parkerad i området. Senare ska det visa sig att nycklarna till bilen finns i fickan hos en av de uppspårade männen.
Bilen är stulen och kan kopplas till ett villainbrott. När Pierre
kommer fram får han besked om att det är två personer som
varit inne på det stängselomgärdade och kameraövervakade
området. Om de fått något med sig därifrån finns det däremot
inga uppgifter om.

I en båge tillbaka

– Tack vare kamerorna vet jag ju ganska exakt var jag ska börja
spåra, förklarar Pierre. Gamo ”nyper i” bra och vi kommer
snabbt iväg, Första biten är på asfalt, men ganska snart kommer vi in i ett bostadsområde och vidare ut i en skogsdunge.
Gamo fortsätter in i ett nytt villaområde och Pierre noterar
att spåret gör en stor båge och att de nu är på väg tillbaka mot
brottsplatsen. Med facit i hand förstår man att det båda männen
försöker ta sig tillbaka till bilen.
Men de har inte räknat med Gamo, som trots sin orutin gör
ett mycket bra arbete. Efter cirka en och en halv kilometer
och 20-25 minuters intensiv spårning, är äventyret över och de
båda männen kan gripas i ett dike där de försöker gömma sig.
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Nya polishundar
i Polismyndigheten i Blekinge
Under vinjetten NY PÅ JOBBET, presenterar Polishunden
hundar som efter godkänd ”uppkörning” tas i tjänst runt om i
vårt avlånga land. Detta bygger självklart på att vi på redaktionen får information om vilka hundar som är aktuella.
Långt ifrån alla hundar kan bli polishundar och vi tycker det

känns roligt och viktigt att på det här sättet lyfta fram de uppfödare som lyckats få fram hundar som håller måttet.
Den här gången kan vi visa upp följande tre hundar som nu
är i tjänst i Polismyndigheten i Blekinge Län.
Polishunden önskar lycka till med kommande hundjobb.

Bockegårdens Mysko arbetar tillsammans med sin Försvarsmaktens Gamo arbetar tillsammans med
förare Martina Norrman.
sin förare Pierre Nilsson.
Alla foto: Fanny Åstrand.

Försvarsmaktens Denzel (Zlatan) är ”tillbaka på
jobbet” och arbetar nu tillsammans med sin Förare Pelle Eriksson.

God Jul & Gott Nytt År!
önskar redaktionen på tidningen Polishunden
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Direktrapport från Axxa

Nationella Bombskyddet
i Sverige – NBS
Text: Jaktlabben Axxa
Sedan 1 juli tillhör NBS numera Rikskrim
och har mer eller mindre hela landet som
arbetsplats. Vi hundar är placerade på olika
platser i landet och jag är Mattes nya tjänstehund. Jag är en svart jaktlabbe med ROSA
halsband! Jag och Matte kom ihop oss i somras och vi gjorde vår uppkörning på årets
regvecka.
ÄNTLIGEN som man kan säga… för nu får
vi börja jobba tillsammans på riktigt. Att vara

bombhundförare/bombtekniker utan hund
är som att vara halv säger Matte och jag som
hund håller bara med! Mina kollegor hade
minst sagt ett gediget arbete inför det fina
Presidentbesöket vi nyss hade och det va så
jobbigt att inte kunna hjälpa till!
Helt galet mycket sök för mina fyrbenta kollegor och det där med 9-timmarspass existerade ej – snarare pass på + ytterligare 10 timmar! All for you mr President!

Vem e då jag? Snart 5-årig snygg tik som jobbat med en annan
HF tidigare men nu har jag fått ta hand om Matte o förhoppningsvis kan jag dressera henne så allt blir bra. Vi har ju även
lilla Springern som är under utvärdering så vi får se va de landar. Han söker fantastiskt!

Som sprängämnessökande hund vet man aldrig vart man
hamnar! Vi har ju beredskap med jämna mellanrum och då
vet man aldrig VAR i landet man befinner sig då bilen stannar.
Dom flesta jobben under beredskapen är sådana som vi hundar
inte behövs – men vi är ju med – så det blir mycket resande!
Jag har flugit med Matte två
gånger och mot alla odds sköter
hon sig riktigt bra! Jag måste ge
flygbolagen en stor eloge vad
gäller deras bemötande o hjälpsamhet. Oftast får vi sitta längst
fram, får boarda planet först, gå
av först och alla ja möter är så
snälla o klappar på mig massor!
Jo, vi sitter inne i kabinen! Värsta
lyxen för klart ja får en smakbit
av Matte när de serveras något
ätbart.
När det är fina besök i landet,
hotbilder, riksdag, stämmor, olika
händelser – ja då har jag o mina
kollegor varit där och sökt! Vi
verkar i de tysta… ser söta ut…
men snosar som attan. Detta va
en liten presentation av mig.
Nästa nummer får vi nog veta om
Mini – Springern bor kvar eller
inte!
Illustration
Nä nu e de dags o rasta Matte.
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7

Triathlon med hund

Triathlon med hund 2013
Bommersvik i Nykvarn
Text: Bengt Ljunglöf • Foto: Martin Bergström

Med ostadigt väder och vindbyar, närmade sig
starten för årets ”Triathlon med hund” med
stormsteg. Banan var uppmärkt och folk började strömma in till Bommersvik i Nykvarn för
att antingen delta eller för att heja på de deltagande ekipagen.  
Bangenomgången inledde denna regniga dag. Samtliga samlades och fick information om hur banan såg ut och hur de olika
delgrenarna skulle genomföras. Växlingsområdena var uppmärkta och lagdeltagarna fick möjlighet att lägga iordning sin
utrustning inför start. Startordningen i lagen fastställdes och
starttiden bestämdes. Diverse taktik inför eventet diskuterades
i grupperna. Nervositeten stegrades ju närmare start vi kom.
Fotografen Martin Bergström var på plats för att dokumentera
och följa detta event.
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Tävlingen är igång

Samtliga lag släpptes i väg samtidigt och vilda tillrop hördes
över hela anläggningen. Deltagarna kastades sig i vattnet utan
att tveka. Bojen rundades och kornen riktades återigen mot
land. Trötta hundar och utmattade hundförare kravlade sig upp
på land för att möta de övriga lagdeltagarna som stod redo med
cykel och hjälm. Redan här hade startfältet skingrats och jakten
på ledaren satte igång.
När alla lämnat startområdet släpptes de som deltog individuellt
ut i vattnet. En tystnad och ett lugn inföll när alla deltagarna lämnat starten och nu väntade alla på att de skulle komma in för byte
av gren. Tiden gick. Plötsligt hördes röster igen, och ordningen
bland de startande hade ändrats. Utrustningen från cyklingen kastades och äventyret fortsatte då den sista sträckan skulle avverkas
genom löpningen. Alla deltagarna räknades in och lagdeltagarna
samlade ihop den spridda utrustningen. Alla hjälptes åt att hålla
koll på att alla kom runt och att eventet flöt på.

Triathlon med hund

Drivkraften bakom detta event

Initiativtagaren till detta event är Britta Agardh, från Agardhs
Hundsport HB, som är fysioterapeut på hund. Detta är andra
året i rad som hon arrangerar detta event. Hon arbetar med att
rehabilitera, konditionsträna och förebygga skador hos aktiva
hundar. För att sprida denna unika information om konditionsträning, föreläser hon på olika platser i Sverige. Många av
träningstipsen finns samlade i boken ”Konditionsträning för
hund” som hon skrev 2012.

Lång förberedelse innan start

Dramatiskt på slutsträckan

Inför sista sträckan såg det ut som om K9 Tach Stockholm
skulle komma först, men allt ändrades. Svenska Hovawartklubben tog in och passerade det ledande laget. Tack vare
frivilliga hundentusiaster och fina priser från Eukanuba och
Josera gick det att anordna detta event. I år gick alla insamlade
pengar oavkortat till Barncancerfonden, För framtidens barn.

För några av deltagare började träningen långt innan detta
event. De erbjöds sponsring genom Agardhs Hundsport där de
fick individuella träningsprogram. Detta för att kunna ge hundarna de bästa förutsättningarna för att lyckas inom deras individuella tävlingsgrenar. Magnus Bergström (IPO och drag) och
Erika Heintz (drag och tjänstehund) deltog denna dag tillsammans med Anni Olsson. Övriga sponsrade: Anette Bergström
(lydnad), Sanna Engborg (vallhund) Eleonor Sjögren, IPO och
Pernilla Bergström, tjänstehund och bruks.
– Det här är hundsport! Att tillsammans med sin hund simma,
cykla och avsluta med att springa. I denna sport är det inte hunden som sätter begränsningarna utan hundföraren. Jag tror och
hoppas att detta är framtidens hundsport och att fler arrangerar
liknande event för hundekipage. Denna träningsform gynnar ju
inte bara hunden, utan även hundägaren, säger Britta Agardh.
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Triathlon med hund

Triathlon med hund är en modern uthållighetsidrott där delgrenarna simning, cykling och löpning utförs i en följd. Sporten är
tuff, fartfylld och en riktig utmaning. Det är en hundsport för
alla, inte bara elitidrottare utan även motionärer.

De olika grenarna

Den första grenen var simning. Alla hundar hade flytväst på sig
under simningen och de var kopplade under hela eventet. Nytt
för detta år var att alla skulle simma tillsammans med hunden
och inte använda sig av kanot. Hunden och hundföraren tog sig
sedan så snabbt som möjligt ut i vattnet och simmade runt en
boj som låg förankrad cirka 50 meter ut i vattnet och tillbaka.
Därefter skulle de upp på land igen och direkt vidare till nästa
gren som var cykling tillsammans med hunden.
Här kastade sig hundföraren raskt upp på cykeln och trampade iväg för att avverka en runda på kuperad väg på cirka 3
kilometer. Hunden sitter fast i expander och bar nomesele, eller
sprang bredvid cykeln.
Motionstävlingen avslutades med att hunden och hundföra-
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ren sprang sista sträckan på cirka 1 kilometer innan de växlade
till nästa deltagare i laget.

Triathlon med hund

Utrustning

Flytväst till hunden. Midjebälte till hundföraren med expander
och nomesele till hunden alternativt halsband och koppel. En
mountainbike eller likanande med bra bromsar. Ett par rejäla
löparskor som är lätta att sätta på efter simningen.

Att tänka på innan start

Lägg upp ett träningsprogram både för dig själv och för hunden i god tid innan motionstävlingen så att ni är riktigt förberedda. Foder, träning och återhämtning är det som gör att
hunden kan prestera. Träna de olika disciplinerna var för sig
och sätt ihop det hela ett par veckor innan start. Kontrollera utrustningen i god tid innan start. Är ni osäkra så ta kontakt med
en fysioterapeut eller veterinär så får du hjälp att lägga upp
träningsprogram.

Triathlon med hund 2013

1. Svenska Hovawartklubben
1. Staffan Bryngelsson – Dundra
3. Lars Bryngelsson – Ziri
2. Gunilla Pöchhacker – Elda
2. Black and Blond
3. Jesper Gröndahl – Mezzi
1. Ulrika Fant – Toya
2. Tony Holm - Dalmatinern Pastis

3. K9 Tach- Stockholm
1. Stefan Englund - Sajke’s Ymer
2. Fredrik Andreasson – Kaiser
3. Nicolai Kling
4. Agardhs Hundsport
1. Erika Heintz – Priza
3, Magnus Bergström – Mexx
2, Anni Olsson – Trixa
5. Smurfarna
1. Mikael Ribjer – Bubblan
3. Pontus Lundblom – Sky
2. Therese Saarinen – Pajas
Individuellt deltagande:
Jenny Hägglund – Error
Lotta Riboe – Pärla/Bombom
Gustav- Laban
Nu ser vi framemot nästa år då vi förhoppningsvis får se
många polishundar med förare på startlinjen. Nästa års tävling
kommer förmodligen att ske i den härliga slottsmiljön på Rosersberg. Varför inte se detta tillfälle som träning och utveckling med hunden. Hoppas själv stå på startlinjen nästa år om
min kropp blivit reparerad och servad.
Vi tackar Britta Agardh för sitt engagemang, och för att hon
startat tävlingsformen. Alla intäkter går, som tidigare nämnts,
till Barncancerfonden. Vi ses på Startlinjen!

Skriv i tidningen Polishunden!
Har du varit med om något polishundrelaterat, i tjänsten eller privat, skriv då en artikel i Polishunden.
Vi är alltid intresserade av spännande berättelser, och nya skribenter.

Kontakta redaktör Lars Nordgren på mailadress: nordgren@sjobo.nu
P o l i s h u n d e n 5 - 2 01 3
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På rätt plats – vid rätt tid!
Fredrik och Aldo är ett vinnande team
Text: Catarina Håkansson • Foto: Mats Jönsson

– Han har en makalös, nästan kuslig förmåga att alltid vara på rätt plats vid rätt tid.
Så kommenterar hundförarkollegor utnämningen. Lite mer utförlig är juryn, bestående
av representanter från Rikskriminalpolisen,
Svenska Kennelklubben och Polisens hundförarförbund.
Men andemeningen är den samma. Fredrik
och hans hund är ett vinnande team som i
hög grad bidrar till att upprätthålla lag och
ordning i Skåne. Med följande motivering kan
Aldo titulera sig ”Årets Polishund 2013”.
”Under nomineringsperioden 2012/2013 har Aldo med sin förare Fredrik Willander bidragit till ett mycket stort antal gripanden av misstänkta gärningsmän, på bar gärning eller på flyende
fot. Juryn har särskilt beaktat patrullens energi, effektivitet och
noggrannhet. Särskilt imponerande är det taktiska sätt på vilket
föraren har använt sin hund i skiftande tjänsteuppdrag.
Aldo med sin förare har genom sitt arbete visat prov på den
stora betydelse en väl fungerande polishund har för bekämpande av vardagsbrottslighet.”

Nästan 60 gripande

Det är en glad hundförare som svarar i telefonen när Polishunden
ringer för att gratulera. På frågan om vad det är som gör att han
haft nästan 60 gripande under det senaste året, är Fredrik tydlig.
– Jag åker på allt! Det går inte att vänta på rätt tillfälle, då
kommer man för sent. Det gäller att ”vara på hugget”, dra direkt och se möjliga hundjobb redan innan LKC gör det. När vi
ber honom ge ett exempel på hur han menar, berättar han om
ett ärende i vintras.
12

P o l i s h u n d e n 5 - 2 013

– Jag hörde på radion att en lastbilschaufför i Småland blivit
bestulen på ett antal TV-apparater. Gärningsmännen hade försvunnit i en bil. Jag gjorde en sökning på registreringsnumret
och såg att den hörde hemma här i Malmö.
Så jag ställde mig på pass, och mycket riktigt, efter ett
tag observeras bilen i Landskrona och därefter, vid ett
ställe som heter Borgeby, kör den förbi. Jag tar upp jakten
och kort därefter ställer de bilen vid motorvägskanten och
springer iväg.
Vid tillfället är det nästintill snöstorm. Aldo får genast fäste
i spåret och vi kommer iväg. Spåret går fram och tillbaka och
efter ungefär 40 minuter får jag syn på två personer framför
mig. Jag är helt säker på att det är de båda gärningsmännen, så
jag skickar Aldo.
Han susar iväg och ”fångar” en av männen. Då ger sig nummer två på honom och sparkar honom rejält i sidan. Aldo växlar och ”byter” figurant. Vi kommer fram och kollegor tar över
medan jag och Aldo tar upp jakten på den första mannen.
Efter ett par kilometer är vi i fatt och det blir ett nytt fasttagande. Ett kompletterande saksök gör att vi sedan också hittar
en kniv som kan bindas till gärningsmännen.

Ingen dans på rosor

Det här är alltså ett tydligt exempel på hur Fredrik tänker som
hundförare och polis, men det visar också på det som han själv
tycker är Aldos främsta styrkor.
– Han har en stor arbetslust och en bra förmåga att sortera
rätt. Han kan snabbt växla mellan olika uppgifter, tycker Fredrik. Det känns som han alltid vet vad jag vill.
Men så har det inte alltid varit. När Aldo flyttade hem till
Fredrik, i januari 2009, några veckor innan grundkursen var det
precis tvärt om. Den då 20 månader gamla schäferhanen hade
mycket synpunkter på hur saker och ting skulle vara. Många
gånger gick det stick i stäv med hur hans nya husse hade tänkt
sig det.
– Det var verkligen inte roligt, kommenterar Fredrik som vill
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passa på att rikta ett stort tack till Glenn Andersson och Peter
Matthijs, två kollegor som stöttat, tränat och coachat genom
åren.

Vinnande koncept

Från att ha varit en odåga och drummel som fick bo första
månaderna i eget rum i gararget är nu Aldo en omtyckt och
ompysslad kompis till Fredriks fyra barn. Men det var inte bara
att anpassa sig till familjen som tog tid. Även dressyren var inledningsvis en besvärlig historia.
– Det kändes som vi var i fight och konflikt mest hela tiden,

suckar Fredrik. Som jag minns det var det upprepade ”slagsmål” och tillrättavisningar. Även när jag vann matcherna, vilket
jag ändå gjorde, var vi dagen efter tillbaka på ruta ett.
Sakta men säkert började det vända och idag finns det ömsesidig respekt och stort förtroende mellan husse och hund. Och
tillsammans, i samma lag, har de blivit ett vinnande koncept,
något som det skånska buset har fått veta av.
Den sjunde december åker Fredrik till Stockholm för att ta
emot utmärkelsen officiellt. Förutom jubel och applåder får
han en resecheck på 15.000 kronor.
Polishunden gratulerar än en gång och önskar lycka till med
fortsatta uppdrag.
P o l i s h u n d e n 5 - 2 01 3
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Dagbok om ett djur del 3

Djuret i min hundgård
Vad vore ett SM utan en förlorare
Text och foto: Djurskötaren

Det har nu gått en tid sedan jag tog min nya
hund i tjänst och han går från klarhet till
klarhet. Han är lyhörd och koncentrerad, en
okomplicerad arbetskamrat…
Nej, jag skojade bara. Djuret i min hundgård är fortfarande en känguruvrålapa med
stor potential att göra mig nervsjuk. Läste någon gång, någonstans att det är bra för den
mentala hälsan att skriva ner sina tankar.
Så jag fortsätter väl med det men jag lämnar
dagboken. Djuret har ändå ätit upp den.
En trist och gråmulen dag och jag hade inga ambitioner att
göra något av nytta. Bara slappa och umgås kravlöst med mina
djur. T ex djuret i hundgården.
Han gjorde fem höga glädjehopp innanför gallergrinden. Det
sjätte slog han huvudet i plåttaket ovanför och landade med
dunder och brak rätt ner i vattenhinken. Vattenhink är för övrigt
ett bra alternativ istället för vattenskål, om man har en flodhäst
i hundgården.
Flodhästen fick komma med in i huset och förstöra inredningen. Han får göra så ibland när jag känner mig nervstark.
Vet inte om det är för hans skull eller för min men jag inbillar
mig att det är bra för vår sociala samvaro att även umgås privat.
Tog en kopp kaffe och började läsa det nya numret av ”Polishunden”, medan möbler, blomvaser och lite annat smått och
gott föll för djurets framfart. Bläddrade sida för sida och försökte stänga av bakgrundsljudet samtidigt som jag intalade mig
att det kändes helt okey och att jag måste ha överseende med
det stackars djurets medfödda brister.
Mina ögon fastnade vid den efterlängtade inbjudan till årets
sommar-SM i Söderhamn. Kunde för ett ögonblick koncentrera
mig på vad jag läste och lyckades t o m drömma mig bort i
en slags fantasivärld där jag och Flodhästen mottog folkets
jubel efter en strålande uppvisning i lydnad. Med oss hade vi
självklart full poäng från platsliggningen och sen vaknade jag
brutalt av att kaffebryggaren landade på golvet med dunder och
brak och djuret kom farande med apparaten efter sig. Elsladden
låg givetvis flera varv runt djurets ben.
Jag har alltid förundrats över hur han lyckas att trassla in sig
14
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i saker, koppel och spårlina inräknat, och oftast tar han även
med mig in i trasslet. Tack och lov klarade jag mig denna gång
eftersom elsladden inte räckte till för att även sno ett varv runt
mina ben.
Vi brukar inte alltid dela samma typ av känslor när sådant
här händer. Med glas och kaffesump över hela golvet kände jag
mig inte speciellt uppspelt och lycklig. Flodhästen däremot var
som vanligt otroligt glad och positiv.
För att rädda livet på djuret innan jag helt kommit till insikt
med vad han hade ställt till med, öppnade jag ytterdörren och
släppte ut honom i frihet. Resterna av kaffebryggaren sög jag
tag i strax innan även den höll på att lämna huset i samma hastighet.
Utanför fönstret, med husets inventarier åter skyddade, såg
jag hur det glada djuret greppade den största pinnen han kunde
hitta och innan jag ens hade hunnit tänka tanken att jag denna
dag parkerat min nya Volvo alltför nära huset, hoppade kängurun rätt in i den välpolerade bilen med sin stora käpp och
lämnade minnen efter sig som skulle gräva ett djupt hål i min
plånbok.
Tre veckor senare hade jag delvis kommit över händelsen.
Bilen stod numer parkerad en bit bort och djuret hade kommit
in i huset igen men bara för kortare stunder och under sträng
bevakning.
För de flesta kan det tyckas normalt att kunna ha sin hund
inomhus men eftersom djuret inte är normalt så är det en prestation att överhuvudtaget kunna ha honom i ett möblerat rum.
Men ändå har det skett framgångar i ämnet. Detta med tanke
på att han från första början inte ens gick att ha i en trädgård
om man önskade att trädgården skulle se ut som innan djuret
varit på besök.
Efter en viss anpassning fungerade det ganska bra att ha
honom lös medan jag försökte ägna mig åt nödvändigt trädgårdsarbete. Han grävde visserligen gropar på platser jag inte
ville ha gropar och ryckte upp pinnar som jag ville ha kvar där
han hade ryckt upp dem. Men på det hela taget skötte han sig
ganska bra.
Tre veckor senare alltså, öppnade jag tidningen Polishunden igen och stirrat på inbjudan till Polishunds-SM. Så, utan
förvarning, slog jag till. Utan att tänka på följden av mitt handlande anmälde jag mig och djuret till SM. Vet inte vad som
var anledningen. Antagligen inte djurets förmåga att analysera
kommando och handling. Nej, det var tydligen längtan efter att
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få göra bort sig offentligt. Vi har alla våra böjelser. Sagt och
gjort, jag gladdes åt en plats i Spårhundsgruppen.
Sommaren kom och Flodhästen visade prov på att hans rätta
element faktiskt inte är vatten när det kommer till större volymer. Trots att L-testet aldrig visade några påtagliga brister i
dådkraften har jag ganska snart kunnat konstatera att detta inte
är någon modig man. Speciellt inte när det kommer till vatten.
Flodhästen fick byta namn till Badkrukan.
Då Badkrukan tappar begrepp om både faror och konsekvenser av sitt handlande när han får låsa käftarna runt ett föremål,
var det ett utsökt tillfälle att träna simning genom att kasta ut
en pinne i sjön. Fram till den här dagen, då jag slängde ut pinnen i vattnet, har min bestämda uppfattning varit att alla hundar kan simma, alltså en medfödd talang. Badkrukan saknade
denna talang.
Detta hindrade honom dock inte från att hoppa i vågorna och
sjunka som en gråsten. Konstigt nog tog han sig upp till ytan
igen och började ett försök till något som liknade att simma.
Simsättet var något annorlunda, han galopperade, men det gav
resultat och han tog sig så småningom fram till pinnen även om
det tog betydligt längre tid då det måste vara svårare att hålla
sig flytande på detta sätt.
Vi varvade således simträning med den vanliga träningen
och med fokus på tävlingsgrenarna i SM.

En vecka innan tävlingsstart lyste deltagare med sin frånvaro och tyvärr kunde åter konstateras att hundförare inte vill
tävla längre. Konstigt, jag hade ju redan bokat jumboplatsen,
så vad fanns att frukta!? Ingen spårhundsgrupp alltså, här
fanns för få deltagare anmälda. Skyddshundsgruppen återstod.
Varför vänta, när man kan göra bort sig redan i år. Vi hade ju
en hel vecka på oss att träna in räddningssök och rediga fasttaganden i munkorg. Och sista platsen var ju som sagt redan
min.
Första tävlingsdagen startade vi tidigt. Med 45 mil från målet och en uträknad restid på drygt 5 timmar, borde jag, min
kollega, hennes hund och mitt djur, ha anlänt i god tid. Sammanfattningsvis kan man säga att den goda tiden spenderades
dåligt. Efter att ha guidats runt halva mellansverige av en tjatig
och desorienterad gps-röst infann sig en viss irritation.
Vi hade redan passerat en mängd bra alternativ för både
hundrastning och matuppehåll men alla dessa platser passerade revy utanför bilfönstret eftersom i varje fall en av felkörningarna blev alltför lång. Visserligen kunde ingen av oss
skryta med att vara god orienterare, det är väl därför man har
ledarhund, men att hamna fel på vägen till Söderhamn, för att
man dumt nog satt tilltron till en gps som avleder en från givna
bilvägar för att satelliterna kretsar fel i rymden. Nej, tacka vet
jag KAKs bilatlas.
P o l i s h u n d e n 5 - 2 01 3
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Strax utanför Gävle vågade vi stanna i tron om att ändå
hinna i god tid.
Sände en tacksam tanke till att vi var civilklädda i ett civilt
fordon, när så vrålapan äntligen fick komma ut ur buren, och
bajsade direkt utanför bilen i en gigantiskt elefanthög.
En timme tillgodo innan samling inför kortegen genom
Söderhamn, gled vi så in på parkeringen utanför SM-kansliet.
Eftersom vi redan var så desorienterade så kom det heller
inte som en överraskning att vi missförstått tidpunkten för
avmarschen. Således avdelades fem minuter för en ineffektiv
hundrastning och resterande fem minuter för att strippa på parkeringen, dvs byta om från civilist och klä ut sig till polis. Poliser tål se det mesta. Värre var det för de tre pensionärerna som
råkade passera parkeringsplatsen vid den olämpliga tidpunkten
och fick se en bil med en vrålande hund och två kvinnliga poliser endast iklädda polisskjorta och trosor.
Marschen gick över förväntan. Djupt koncentrerad på att
hålla ett järngrepp kring djurets halsband, så nära strupen
som möjligt, beredd på ett känguruhopp med tillhörande bett
i skjortkragen, promenerade vi taktfast till musikkåren genom
staden. Lyckades parera två utfall utan att någon märkte det
och kunde äntligen pusta ut när alla talare sagt sitt under invigningsceremonin.
Återstod så tävlingens första moment, platsliggning, som
dagen till ära hade förlagts inne vid stadens polishus. Är det
något han kan, mitt lilla odjur, så är det platsliggning. I varje
fall fram till torsdag den 5 september 2013. Sen hände tydligen
något med den kunskapen. Våra första, så väl behövda poäng,
uteblev således.
Visst är det märkligt hur mycket packning man lyckas få
med sig till en sån här utflykt. Ändå använder man inte ens
hälften. Det är dessutom väldigt drygt att släpa in till rummet
och ännu drygare att släpa ut det igen när man upptäcker att
man gått in i fel hus.
Vid valet att bo på en gammal militärförläggning, tänkte
jag inte på alla stackars grabbar som legat i dessa järnsängar
under en hel militärtjänstgöring utan att ha blivit invalidiserade
och att även jag skulle gå detta öde tillmötes. Militärsängarna
måste ha varit den bidragande orsaken till att Sverige la ner
värnplikten och drog ner på försvaret.
Däremot var dessa stålkonstruktioner väl anpassade till att
bygga hundgård av, i ett litet hörn av rummet. Allt för att säkerställa en god natts sömn. Tanken om den goda sömnen var
alltså innan jag provade att lägga mig på den smala järnsängen
med tillhörande tagelmadrass.
Nu kan man ju tycka att det hade varit betydligt enklare att
lägga hunden i bilen istället för att bygga hundgård inomhus.
Men att behöva parkera bilen ute i skogen för att inte väcka
alla andra, kändes besvärligt. Det är inte helt bekymmersfritt
att ha en så högljudd hund. Fördelen med att bo på en gammal militärförläggning är inte bara den ekonomiska biten. De
tjocka väggarna isolerar effektivt tänkte jag men vad dessvärre
var att trapphusen hade en enastående akustik. Nåväl det var
hundgården inne på rummet som trots allt fick bli det bästa
alternativet.
16
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Tävlingsdag två och förmiddagen bjöd på lydnad. Publikens
jubel uteblev men själv jublade jag inombords eftersom djuret
nästan hade uppfört sig som en normal, något tränad tjänstehund. Visserligen inga högre stilpoäng men min skjortkrage
var hel och tänderna satt kvar i munnen.
Eftermiddagen nalkades med räddningssök och eftersom jag
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från början anmält mig till Spårhundsgruppen där detta moment inte ingår, kände jag ingen större press. Springa kan han
ju, som en jagad gasell, så någon upphittad figurant borde ge
poäng.
Eftersom min förra hund var djurets raka motsats, särskilt
vad gäller temperament, kändes situationen väldigt bekant,
när gasellen bara stod kvar på stigen för att sedan gå ut max
en meter i terrängen. Med tanke på hur många gånger jag gått
på vägar och erbjudit honom att göra detsamma men han ändå
valt att springa zick-zack över stock och sten i skogen på båda
sidorna om mig, borde detta inte ha blivit ett problem. Nu gick
vi där som ett oskiljaktigt par på stigen med domare, tävlingsledare och fotograf strax bakom.
Jag noterade att fotografen tog bilder, men de kan inte ha
varit i syfte att göra god reklam för polishundar. Möjligen
handlade det om utpressning. Actionbilderna uteblev, så även
poängen.
Skam den som ger sig, det kommer en ny tävlingsdag. Rom
byggdes ju som bekant inte på en dag, men ibland har jag undrat om det inte varit enklare att bygga Italiens huvudstad än att
bygga en tjänstehund av djuret.
Tävlingsdag tre bjöd även den på ett strålande väder men
som tyvärr drog dit publik lagom till vår tur att äntra planen för
saksök. Hade gärna sett mindre antal åskådare med tanke på att
jag bar polisuniform och djuret skulle föreställa en polishund.
Föremål nummer ett hittades blixtsnabbt och han markerade
tydligt och klart och utan att försöka äta upp det.
Förvånansvärt nog visade det sig att trädgårdsmöblerna som
polishunden hittade i sökrutan inte räknades som ett föremål.
Publiken måste ha varit imponerade. Alltså förflyttade vi oss
snabbt över till andra änden av rutan innan djuret skulle visa
mer färdigheter i möbel-sök. Reglerna var för detta år nya och
vi erbjöds nu att röra oss på två baslinjen utefter sökrutan.
En förmån som jag nyttjade flitigt. Min strategi blev att om
jag springer tillräckligt ofta fram och tillbaks och byter baslinjen så tröttar man ut domarna som måste springa efter med sina
pärmar, men jag tror inte att det hjälpte. Fysiken hos gamla
hundförare är bättre än så. Man ska heller inte förakta deras
skarpa syn.
Eftersom djuret hellre äter upp det han hittar än lämnar det
till mig, måste man vara snabb att lägga rabarber på sakerna
innan han har bestämt sig för att vara olydig. Tror inte man får
poäng om man lämnar in fynden dagen efter i en bajspåse.
Alltså med en domare hack i häl gick jag mot nästa markerade fynd, en liten bit hårdplast. Försökte efteråt att förklara för
den skarpsynte domaren att min mening att trampa på föremålet när jag kom fram, absolut inte hade att göra med annat än
ett par alldeles för stora Meindlkängor i förhållande till mina
fötter. Eftersom det blev poängavdrag tror jag att domaren ansåg att kängorna var väl anpassade till min kropp.
Föremål två, nerstoppat i ett rör, gick inte att sluka, även om
det gjordes ett tappert försök att få upp det. Tredje fyndet, en
gummistövel, insåg t o m djuret att den inte gick att svälja. Vad
som förvånar mig är att han inte ens bet i den tuggvänliga saken som ändå till doften borde ha påmint om brandslang.

Fjärde föremålet visade sig ligga i den del av rutan som trädgårdsmöblerna stod i, ett område som jag avsiktligt lämnade
osökt. Med sammanlagt tre föremål i saksöket och bra markeringar, lämnade jag nöjd tävlingsplanen.
Eftermiddagen skulle förhoppningsvis bjuda på fler upphittade föremål i spåret och jag bad en stilla bön om att dessa
eventuella apporter skulle hamna i min ficka istället för i djurets mage.
Ryktet hade spridit sig snabbt om att skogarna runt Söderhamn innehåller mängder av björnar. Eftersom ännu ingen
SM-deltagare blivit uppäten vid spårning under fredagen eller lördags förmiddag, kunde man misstänka att det var nu på
eftermiddagen som björnarna skulle slå till. Att jag inte skulle
dra högvinsten vid lottning av spåren var jag helt övertygad om
eftersom jag inte ens får utdelning vid lotterier med vinst varje
gång. Alltså sista spåret, längst ut och djupast in i skogarna där
björnarna är som störst.
Det visade dig ganska snart att det finns värre saker att ta sig
an än björnar i de här markerna. Nämligen skogshuggare! Just
denna dag och på denna plats där mitt utlottade spår fanns, hade en mycket envis man bestämt sig för att skogen skulle falla
och det fanns inget som kunde rubba hans beslut. Fanns inget
annat val än att lägga ett nytt spår i en annan skog.
Påbörjade det nya spåret ungefär vid den tidpunkt då de
flesta andra tävlingsdeltagarna förberedde sig för banketten.
I en fantastiskt vacker skog plöjde djuret näsan i backen och
jag kände att det var för det här han var en värdig deltagare i
Spårhundsgruppen. Efter vad jag upplevde som en evighet och
minst 500 meter, hade djuret ännu inte hittat någon apport att
äta upp. Men så såg jag äntligen på hans glada svans, att nu
skulle han sluka vad jag trodde kunde vara föremål nummer 3
alternativt 4. Kampen om vem som skulle erövra det dyrbara
fyndet vanns av mig och till min förvåning kunde jag glatt konstatera att det var första apporten.
Efterkommande apporter räddades samtliga med hjälp av
mina skarpa ögon och enorma räddningar, typ Ravelli. Men
ändå, något kändes väldigt fel. En SM-spårning med god fart,
två mindre avåkningar och med alla apporter utom ett plus
slut, ska inte ta 48 minuter. Den här gången var det inte djurets
fel. Min övertygelse om att spåret varit minst en kilometer för
långt fick ändå stanna vid det.
Att lämna in en protest och få ett nytt spår ungefär lagom till
att maten skulle serveras vid banketten, kändes mindre lockande. Jag är ju ändå trots allt otroligt intresserad av mat.
Tävlingsdag fyra med samma strålande sol, avnjöts som
åskådare. Med godkänd lydnad, ett bra saksök och spår, kände
jag mig mycket nöjd med mitt djur. Det var ju trots allt i
Spårhundsgruppen vi skulle ha tävlat. För att lämna med flaggan i topp bröt jag tävlingen där. Jag hade ju inte startat för att
vinna…bara nästan.
Tack till alla som arrangerade årets SM. Vi hittade hem och
detta antagligen tack vare att vi stängde av gps:en. Åkte bara
fel en gång.
Ha det bra tills nästa gång!
P o l i s h u n d e n 5 - 2 01 3
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Narkotika-SM 2013
på Hökensås
Text. Anna Jerkvall • Foto: Elisabeth Andersson

Vinnarna i Narkotika SM 2013.
Från vänster
2:a plats Torbjörn Carlsson med Hilton.
1:a plats Thomas Jörkander med Nubbe
3:e platsAnna Jerkvall med Försvarsmakt Brumma
Bild ovan med priser från vår sponsor Carrier Svenska
hundfoder AB. Bild till höger med priser från vår sponsor Eukanuba.

Onsdagen den 2 oktober till fredagen den 4:e
oktober gick 2013 års narkotika-SM av stapeln
på Hökensås. Hela tävlingen igenom hade vi
vädergudarna med oss och kunde njuta av
18
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strålande solsken. 13 ekipage var anmälda,
varav 10 kom till start. Det var en bra mix mellan nybörjare och rutinerade, äldre och yngre,
patrullhundar och renodlade sökhundar.

Narkotika-SM

Tävlingen inleddes med att chefen för länsordningspolisen i
Västra Götaland, Robert Karlsson, höll ett välkomsttal och önskade alla tävlande lycka till. För mig och flera av de andra deltagarna var det första gången man ställde upp i tävlingen och
jag kan bara sammanfatta det som nervöst, roligt och lärorikt.

Dag 1 – onsdag

Första dagen delades vi in i tre grupper med lottad startordning. Onsdagens moment bestod av lydnad, bagagesök
samt spår. Lydnaden och bagagesöket genomfördes inne på
campingens område och spåren var utlagda i de fantastiska
skogarna runt Hökensås. Tror det var fler än jag som tyckte
bagagesöket var svårt och svettigt! Det blev en ganska intensiv
och lång första dag och alla kände sig nog ganska möra i slutet
av dagen.

Dag 2 – torsdag

Under andra dagen delades vi in i två nya grupper och torsdagen bestod av utomhussök samt fordonsök. Utomhusrutorna
var fina med tallar och vitmossa. Fordonsöket genomfördes

inne i en större lada där det var två stycken bilar samt en truck
uppställda för hundarna att söka på.
Kvällen avslutades med middag och kamratafton i campingens restaurang. En trevlig kväll med god stämning. Det var
också då som startordningen för morgondagens avslutande moment lottades, vilket gjorde att vissa tog en lite tidigare kväll
än andra..

Dag 3 – fredag

Sista dagen var det dags för det avslutande momentet inomhussök vilket visade sig vara förlagt till en snickeriverkstad. Ett
klurigt upplägg från tävlingsledningen gjorde att vi var många
som fick oss en tankeställare om hur man bör lägga upp söktaktiken på tävling.

Pristagarna

Det blev ett välförtjänt guld till Tomas Jörkander - Västra Götaland med ”Nubbe”, som faktiskt ledde hela tävlingen igenom.
Silvret gick till Torbjörn Carlsson – Stockholm och hans endast
16 månader (!) gamla flatcoated retriver ”Hilton”. Även brons

Torbjörn Carlsson, Hilton.

P o l i s h u n d e n 5 - 2 01 3
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et gick till Västra Götaland och en
mycket förvånad men glad mig själv
och ”Brumma”.
Christer Lundqvists vandringspris
för finast markering gick till Lars Johansson - Uppsala med ”Axa”, som
har gett, i alla fall mig, en målbild av
hur jag skulle önska att min hunds
markeringar ser ut i framtiden.

Ett stort tack!

Tack alla domare, funktionärer och
övriga deltagare för ett mycket trevlig och gemytlig tävling som gav
mersmak. Stort tack till våra sponsorer som bidrog med fina priser och
goodiebags!
Carrier - Svenska Hundfoder AB
www.svenskahundfoder.se
Eukanuba – www.eukanuba.se
Back on Track
www.backontrack.com/se
Orion Pharma
www.orionpharma.se
Lexidor AB – www.lexidor.com

Anna Jerkvall, Försvarsmaktens Brumma.

Resultatlista
SM I NARKOTIKASÖK 2013 HÖKENSÅS
Namn
1. Thomas Jörkander
Nubbe, Västra Götaland

Spår
85,5

Lydnad
62,50

2. Torbjörn Carlsson
Hilton, Stockholm

75,0

61,75

Fordonssök
Inomhussök
70,0	  47,0

Summa
407,50

46,5	 55,0

53,0	 91,5

382,75

3. Anna Jerkvall
65,5
54,00
Försvarsmaktens Brumma, Västra Götaland

15,0	 59,0

75,0	 97,5

366,00

4. Stefan Sund
RKP Prisma, Uppsala

65,75

45,0	  71,0

77,5

103,0

362,25

5. Lars Johansson
86,5
51,25
Duckstreams Nians Celesta “Axa”, Uppsala

28,0	  65,0

58,0	  57,5

346,25

6. Harry Nilsson
77,0
Zetastars Tim, Västerbotten

21,00

33,5	  99,5

51,0	  63,0

345,00

7. Annie Edström
Lindjax Babe, Uppsala

83,0

71,25

0	 45,0

19,0	 94,0

312,25

8. Karl Persson
Hanna, Halland

73,0

72,25

0	  47,5

24,5	  56,0

273,25

0

52,75

0	  75,0

78,0	  59,5

265,25

38,00

0

52,0	  54,0

206,50

9. Carolina Ehrlin
Dupont, Jönköpings län

0

10. Magnus Ehrlin
0
Försvarsmaktens Elda, Jönköpings län
20
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Bagagesök
40,0

Fältsök
102,5

62,5

Narkotika-SM

Carolina Ehrlin, Dupont.

Lars Johansson, Axa vann vandringspriset, till Christer Lundqvists minne,
för bästa markering.

Harry Nilsson, Zetastars Tim

”Markering” Torbjörn Carlsson, Hilton.

Domarna.
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Harry Nilsson, Zetastars Tim.

Tappra funktionärer, Magnus Stenlilja, Jens Ohlson, Johan Häggström.

22
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Lars Johansson, Axa.

Narkotika-SM

Magnus Ehrlin, Försvarsmaktens Elda

Annie Edström, Lindjax Babe.

”Markering” Karl Persson, Hanna.

Anna Jerkvall Försvarsmaktens Brumma.

”Markering” Thomas Jörkander, Nubbe.

”Markering” Stefan Sund och RKP Prisma.
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Annie Edström Lindjax Babe

Thomas Jörkander, Nubbe.
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Magnus Ehrlin Försvarsmaktens Elda.

Harry Nilsson med Tim, vår äldsta debutant i narkotika-SM

Mallekrafts Ilsk

Mest lekövningar och
skogspromenader på schemat
Text och foto: Catarina Håkansson

Veckorna och månaderna går i rask takt.
Nere i söder har vi haft de första frostnätterna
och en oktoberstorm blåste bort de sista löven
från bokträden. I början av januari, för snart
ett år sedan, föddes Mallekrafts Ilsk hemma hos
Maria och Glenn på Mallekrafts kennel i Skåne.
När han var åtta veckor gammal flyttade
han hem till familjen Holmberg i Blekinges
nordvästra hörn.

Första gången Polishunden träffade honom var han ett par decimeter hög och vägde knappt fyra kilo. Idag har han en mankhöjd på runt 55 centimeter och har en matchvikt på nästan 30 kilo.

Lekövningar

Under året som gått har Polishunden haft förmånen att regelbundet följa Ilsks träning och utveckling. Om allt går enligt
planerna ska han så småningom ta över som polishund efter
”storebror” Besk. Men det ligger ännu en bit framåt i tiden och
fortfarande är det mest lekövningar och skogspromenader som
står på schemat.

P o l i s h u n d e n 5 - 2 01 3
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• Det jag fokuserar mest på är spåret, berättar Ronny. Jag
varierar både liggtider och underlag. Ibland lägger jag några
apporter men det är mycket sparsamt. Man får inte glömma att
det är en ung hund och att övningarna självklart anpassas efter det.
I förra numret beskrev Ronny att han tränar påvisande markeringar helt vid sidan av. Syftet med det är att Ilsk ska veta
vilket beteende han ska ta till när han så småningom hittar föremål i spåret och i saksöket.
På samma sätt resonerar han vad
det gäller anskällningsbitarna inför
det kommande räddningssöket.
• Jag har börjat med anskällningar
på mig själv hemma på gräsmattan.
Liksom med apporterna vill jag att
Ilsk ska vara helt på det klara och
trygg med vad han ska göra när han
kommer fram till en figurant.

Inga patentlösningar

Vid senaste träningstillfället fick Ilsk
också prova att skälla på Ronnys
kollega och träningskamrat, Ulrika.
Polishunden kan intyga att övningen
gick mycket bra och att Ilsk spontant
sedan sökte upp och skällde på Ulrika
flera gånger, för att se om det kom
någon belöning – vilket det förstås
gjorde.
Men att leta upp gubbar i skogen
får vänta ett tag till. Först vill Ronny
att spårbeteendet är helt befäst. Han
vill inte att Ilsk för tidigt ska få någon
vinning av att börja vinda in med hög
näsa.
När vi frågar Ronny om vad han
tror är hemligheten med att lyckas
lära hunden det man vill, svarar han
snabbt: ”Att belöna rätt beteende”.
På följdfrågan hur man då gör för att
få till bra spår- och sökhundar eller
fina lydnadsmoment, dröjer svaret
lite längre.
• Det går egentligen inte att svara
på, menar Ronny. Det handlar helt
och hållet om vilken typ av hund man
har, men också om vilken sorts förare
och dressör man är. Det är fel att tro
att det finns några patentlösningar.
Vad det gället Ilsks lydnadsträning
berättar Ronny att det fortfarande mest
handlar om lek. Han försöker träna
kortare pass ofta och inte göra många
repriser av samma sak. Men även om
det är lek – och lustbetonad betyder
26
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det inte att det finns en tanke bakom de olika övningarna.
• Jag jobbar ganska mycket med det man kan kalla för fasta
positioner, säger Ronny. Enkelt uttryckt vill jag att han sitter
eller ligger kvar där jag har lämnat honom.
Många hundförare väljer att ta en färdigtestad hund. Valpoch unghundstiden kan verka avskräckande och jobbig, men
Ronny tycker tvärtom att det är både inspirerande och roligt.

Mallekrafts Ilsk
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Hundförare Fredrik Willander med sin hund
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