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Cox – Årets polishund 2014!

Ordförandens kommentar

God Jul och
Gott Nytt År
Inledningsvis vill jag och styrelsen tacka våra vänner i
Jämtland för genomförandet av Narkotika-SM. Givetvis
ett grattis till alla bra prestationer och till ettan och tvåan som åker med till NM 2015 i Norge. 2015 kan innebära att vi måste anpassa vår tävlingsverksamhet men det
är min förhoppning att den nya myndigheten ser ett värde i det nordiska samarbetet, som tävlingsverksamheten
faktiskt är.
Övergången till den nya myndigheten närmar sig och
förvirringen inom hundverksamheten är påtaglig. Ni
känner säkert till att OP-20 har bildats med uppdrag att
ta fram ett underlag för beslut om hundverksamheten.
Ett projektdirektiv med ett tillkommande tilläggsdirektiv
styr gruppens arbete. Har ni inte läst direktiven så råder
jag er att göra detta. Gruppen kommer att åka omkring
i landet och bjuda in till diskussionsmöten. Passa på att
gå dit. Gruppen skall sedan redovisa sitt arbete senast 1
april 2015.
Som jag har skrivit i flera nummer tidigare så ska jobbet
göras även 2015 och jag är övertygad om att de som
bestämmer inte är intresserade av en sämre verksamhet.
Jobba vidare, var stolta över det ni gör och visa att hunden är en viktig del av polisarbetet.

Även hundförarförbundet kommer att påverkas av övergången. Det kommer med all säkerhet att bli ett gediget
arbete. Styrelsen kommer att träffas i mitten på december för att dels planera inför NM i Norge men även för en
strategi för framtiden.
När denna tidning kommit ut har Årets Polishund korats
på SKK:s Hundmässa i Stockholm. Styrelsen vill gratulera
10-åriga Strömsholms Cox med förare Benny Andersson
från Uppsala till denna förnäma utmärkelse. Ni kan läsa
om Cox i tidningen eller SKK:s hemsida.
Vintersäsongen är i antågande och i tidningen finns
inbjudan till vårt årliga dragläger lett
av Lars Bergström. Passa på att uppleva
snöns (som än så länge lyser med sin
frånvaro i stora delar av landet) tjusning
och ge hundarna några rejäla fyspass.
Ha en God Jul och Ett Gott Nytt År och
glöm inte att hundarna också vill ha
julklapp.

Lars Lindgren
Ordförande

I Polishunden 5-2014 kan du läsa om:

www.polishund.se
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Gubbe på stubbe

Gubbe på stubbe tar julledigt
och är tillbaka igen nästa år!

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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Inbjudan Draghundsläger 2015

Polisens Hundförarförbund

Draghundsläger
11 januari – 15 januari 2015, Långberget
Polisens Hundförarförbund och Lars Bergström hälsar er
varmt välkomna till draghundslägret på Långbergets
Sporthotell och hoppas naturligtvis på strålande
solskensdagar med mycket svett i spåren.
Lite information gällande logi och kost samt lite till.
Vi får tillgång till våra rum ca kl. 12.00, sön 11/1-15.
Nycklarna hämtar ni vid receptionen Långbergets Sporthotell.
Ni får ta med lakan och handdukar samt övriga artiklar som
ni behöver under er vistelse där. Då vi kommer att köra minst
två träningspass om dagen rekommenderar jag er att medtaga
ett antal träningskläder då torkutrymmet inte är det bästa.
Ankomstdagen ingår middag och avresedagen ingår lunch.
Vi skall ha städat och lämnat rummen till kl. 12.00, 15/1-15
avresedagen. Det finns dock tillgång till dusch för de som
orkar ett pass till.

Instruktör
Hemligt

Anmälan

Group Wise Lars Bergström LOP/H Skövde.
Senast 2014-12-26

Preliminärt program.
12/1-14

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

13/1-14

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

Detta program sträcker
sig under tiden
12/1 2015 – –15/1 2015

Viktig utrustning.

Skidor, pjäxor, stavar, valla m.m.
Bälte samt lina.
Sele (till hund).
Hund.
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Årets polishund
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Cox, årets polishund
hund med starkt psyke
Tioåriga schäferhanen Strömsholms Cox är
Årets polishund 2014 efter att vid flertalet
tillfällen under året gjort ingripande som bidragit till att rädda liv. Tillsammans med sin
förare polisinspektör Benny Andersson, 58,
arbetar Cox vid Polisens hundenhet i Uppsala
län.
Cox är frukten av ett projekt som hundenheten hos Uppsalapolisen drog igång för att få tag på bra tjänstehundar. Den
här gången testade man att köpa valpar från Strömsholms
kennel. Cox valdes ut av den fodervärd som polisen samarbetade med och flyttade hem till henne vid åtta veckors
ålder. Under uppväxten tränades Cox av sin fodervärd för att
utvecklas till en bra polishund och deltog i polisens träningar med jämna mellanrum. Vid 11 månaders ålder behövde
fodervärden lämna bort Cox en vecka på grund av utlandsvistelse. En av hundförarna vid Uppsalapolisen hade möjlighet att inkvartera extra hundar och när fodervärden ringde
för att fråga efter honom var det kollegan Benny Andersson
som tog samtalet.
– Eftersom jag ville byta hund, min dåvarande var alltför
snäll för att vara polishund, så föreslog jag att jag skulle ta Cox
den där veckan för att se om det var något för mig, säger Benny Andersson.

…har Cox med sin förare
Benny Andersson vid ett flertal tillfällen på ett avgörande
sätt bidragit till att rädda liv.
– Det var kärlek vid första ögonkastet så när fodervärden
ringde efter semestern och sa att hon kunde hämta honom så sa
jag att det kan du glömma, säger Benny med ett skratt.
4
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Fakta/ Årets polishund
•
•
•
•

Namn: Strömsholms Cox
Ålder: tio år
Jobbar: hos Uppsalapolisen
Firade beskedet om utmärkelsen:
med ett paket köttbullar, champagne för
husse.

Vid 18 månaders ålder gick Cox igenom lämplighetstestet
men då hade han redan en månad tidigare klarat den uppkörning som alla polishundar gör årligen.
Benny Andersson, som arbetat som hundförare sedan 1988,
anser att Cox’s främsta egenskap är det stabila psyket.
– Han är sjukt balanserad och jag har aldrig sett någon hund
sortera intryck så bra och analysera situationen som han gör,
säger Benny.
– Han är också väldigt lättlärd och jag behöver bara visa honom en gång så förstår han vad han ska göra, fortsätter Benny.
Benny beskriver deras förhållande som helt konfliktfritt, något som inte är så vanligt när det gäller tjänstehundar som har
mycket egen drivkraft.
– Jag har aldrig haft några problem med Cox och jag tror att
man ska ha en jäkla tur för att få en hund som funkar så bra,
menar Benny.
Beskedet att Cox blivit Årets polishund 2014 firades med
champagne för de tvåbenta och ett kilo köttbullar till Cox.
Årets polishund utses av en jury bestående av representanter från Rikskriminalpolisen, Polisens Hundförarförbund och
Svenska Kennelklubben.
Polishunden Cox och hans förare Benny Andersson kan ses
på Stockholm Hundmässa den 13 december på Stockholmsmässan, Älvsjö. Priset är ett resestipendium på 20 000 kronor
till Benny Andersson och ett smaskigt ben till Cox. Dessutom
skänker Royal Canin hundmat. På Stockholm Hundmässa

Årets polishund

• MEDDELANDE • PRESSMEDDELANDE • PRESSMEDDELANDE • PRESSMEDDELANDE •

Foto: Sebastian Lindberg

kommer även Årets narkotikasökhund, Årets bragdhund och
Årets sociala tjänstehund att få ta emot pris.

Juryns motivering

Under nomineringsperioden 2013/2014 har Cox med sin förare
Benny Andersson vid ett flertal tillfällen på ett avgörande sätt
bidragit till att rädda liv. Därutöver har patrullen på ett påtagligt sätt bidragit till många lyckade ingripanden inom polisens
satsning mot vardagsbrottslighet.
Juryn har särskilt beaktat patrullens stora bredd och idoghet
i sin profession. Särskilt imponerande är det taktiska sätt på
vilken föraren använt sin hund i skiftande tjänsteuppdrag. Ju-

För mer information - kontakta Svenska Kennelklubben
E-post: hans.rosenberg@skk.se

ryn har även beaktat det stora engagemang som patrullen visat
över tid.
Cox med sin förare har genom sitt arbete varit en utomordentlig ambassadör för polishundsverksamheten. En detalj
som juryn uppmärksammat är att Benny fick utmärkelsen även
1993.
Juryn bestod av Brith Andersson, Svenska Kennelklubben,
Håkan Wall, Rikskriminalpolisen och Kenneth Eriksson, Polisens Hundförarförbund.

Fotnot: 1993 blev Benny Anderssons dåvarande hund Devil
Årets polishund.

Pressansvarig: Hans Rosenberg Tel: 08-795 30 18, 0705-83 83 32
Hemsida: www.skk.se
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Princessan

Dagissnuten
Min flock ”off duty” består av nåra tvåbeningar och två plastbrorsor av rasen Basenji (rasen som inte kan skälla). Ja kallar
dom för småpojkarna fast den ene är 12 o den andre som jag
MEN dom är mindre så då blir det småpojkarna. Matte o nåra
andra gummor brukar åka till Karlsborg ibland och träna, äta,
ljuga o ha trevligt. I höst tyckte ja de passade att ta med Småpojkarna för o visa dom hur riktiga Polishundar tränar och lite
av vad vi gör på jobbet. Småpojkarna e typ obildbara påstår
Matte men ja tror de beror på att hon e kass på att lära ut som
dom små afrikanska retstickorna fattar (Basenji kommer från
Afrika). Hursom stod sök mestadels på programmet och för
min del va de mest spår. Det är så fantastiskt roligt att spåra
som omväxling från att söka bomber! Småpojkarna va måttligt
imponerade, dom som mest hela tiden-bortsett från då vi gick
på promenad- sen sov dom igen! Dom ligger hellre UNDER
täcket i sängen än o vara ute i skogen o träna. Dom är märkliga, fullständigt märkliga.
Efter en helg där jag inte lyckades öka på deras intresse eller
imponeringsgrad vad gäller Polishundars arbete i skogen blev
det dags för mig att följa med dom i deras vardag.
Matte är i skrivandes stund nämligen på nån kurs där hon ska
lära sig att kolla på typ gamla granater, tändrör o annat mysko. Amröj o OXA e begrepp hon slänger sig med för att vara
märkvärdig. Den kursen är på ett antal veckor och nu kommer
de konstiga: JAG var inte VÄLKOMMEN! Man tyckte att vi
hundar skulle stanna hemma för kursen e inte anpassade för
att vi skulle få ut nåt av den. Ja säger inte va ja tycker om det
MEN istället för att stå ett antal veckor på ett hundpensionat så
sa ena tvåbeningen här hemma att ja kanske kunde följa småpojkarna på dagis! Jo ni läste rätt – DAGIS! Sug på den va! Jag
är trots allt en stolt sprängämnessökande polishund som till o
med jobbade för att Amerikas President skulle va säker när han
hälsade på, jag söker slott och herresäten, konferenslokaler och
andra viktiga utrymmen. Nu ska jag på DAGIS! Ja bara kollade
på Matte med mina mest sorgsnaste Labbeögon o insåg att slaget va förlorat. Jag ska få se småpojkarnas värld!

n
a
s
s
e
Princ
Jag är så glad att de blev så! Varje morgon promenerar vi till
dagis där det jobbar tre fantastiska tjejer som går två rejäla
promenader med oss varje dag. Jag bor i en egen box med
småpojkarna och blir hämtad på eftermiddagen då vi traskar
6
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hem. HEM och inte en box dygnet runt! HEM och sova i sängen! HEM och träna lydnad för nu råkar de va så att direkt efter
Mattes kursveckor så ska vi på regvecka o avlägga våra årliga
prov. Känns sådär efter att varit på dagis typ en månad o därför
har Matte lämnat en lydnadslista som jag blir tränad lite i då
hon e borta. Har alltid varit skeptisk till DAGIS men måste erkänna att de e super! En av tjejerna brukar komma in o klappa
lite extra på mig o vem gillar inte kärlek! Matte kan gott åka på
fler kurser…

”Princessan”

VI ÖNSKAR ALLA LÄSARE

God Jul &
Gott Nytt År!
P o l i s h u n d e n 5 - 2 01 4
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Tullen i Helsingborg

Med uppdrag att
kontrollera postförsändelser
Text: Ulla-Stina Nilsson, Tullverket i Helsingborg

Med ständigt stigande beslagssiffror i post- och
kurirflödet och med tanke på antalet försändelser som varje dygn passerar in i landet från
världens alla hörn, är det lätt och förstå att
det krävs stora insatser av tullpersonalen att
pricka rätt i varuflödet.

Blandad kompott med Arlanda i topp

Det är i postflödet de flesta beslagen görs och här ligger Arlanda i topp. Enligt inhämtad statistik har man fram till den
30 september i år redovisat 2880 beslag i postförsändelser och
327 i kurirflödet. Motsvarande siffror gällande Malmö hamnar
på 310 beslag i postflödet och 80 beslag i kurirflödet.
Vad är det då för varor som fastnar i tullens kontroller?
Enkelt uttryckt kan man säga ”allt” för det är verkligen en
skiftande kompott. När det gäller narkotika finns alla preparat
representerade. En grupp där beslagen ökar är narkotikaklassade läkemedel, där beställaren sett en möjlighet att via internet
beställa mediciner och därmed kringgå av läkare föreskrivet
recept. Att sitta hemma vid datorn och genom några knapptryck kunna beställa allehanda preparat ses säkert som smidigt
för många och antagligen finns där en tanke om att det hela
är tämligen riskfritt. Förutom narkotiska preparat är övriga
läkemedel också flitigt förekommande. Varor som omfattas av
CITES-listan, som gäller utrotningshotade djur- och växtarter,
finns också representerade.
Vi känner alla till den omfattande piratkopieringen av varor
som sker runt om i världen. Hur stort det är förstår vi ännu
bättre med siffrorna att 70 procent av ingripanden mot piratkopior påträffas i postflödet.
Att idag skicka vapen och vapendelar i paketförsändelser är
något som också ökar och att hitta dessa i mängden försändelser är något som ska belysas närmare längre fram i artikeln.

fånga upp försändelser som inte bör komma längre utan en närmare granskning. Det är en blandad grupp, vilket innebär att
det finns tjänstemän både från brottsbekämpningen och effektiv handel. De sistnämnda ska säkerställa att importföreskrifter
efterlevs samt klassificera varor för att rätt avgifter, som till
exempel tull, ska kunna debiteras.
Gruppens arbetsområde är dels ”posttullen” Toftanäs i Malmö, där det dagligen passerar 60 000 paket, och dels de olika
kurirföretag som hanterar försändelser från hela världen.
Till Toftanäs kommer paket som får väga högst 20 kilo. Eftersom Toftanäs inte ligger vid en flygplats är det lastbilar som
levererar paketen. När försändelserna väl är på plats vidtar ett
sorteringsarbete som i min beskrivning är mycket förenklat.
I stora drag innebär det att försändelserna delas upp utifrån
avsändningsort och vilka vidare åtgärder man planerar. Under
processen har tullpersonalen möjlighet att ”fånga upp” objekt
som av någon anledning är intressanta att gå vidare med. Antingen sker detta manuellt eller genom röntgenkontroll. Att

Att gallra i flödet

För att få mer information kring ämnet kontaktade jag tullinspektörerna Petra Larsson och Stefan Fredriksson, som båda
tjänstgör på gruppen M 10 i Malmö. I vardagstal säger man
”postgruppen” och tillsammans med sju kolleger försöker man
8
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Petra Larsson med sin hund Doris i arbete bland paketen på Toftanäs.

Tullen i Helsingborg

lyckas pricka rätt bland mängden försändelser, kräver både
flexibilitet och kunskap hos den som har uppgiften. Vidare
ställer det krav på tjänstemannen att vara pålästa om vilken
lagstiftning som är tillämplig från fall till fall. Man rör sig mellan tullagen, befogenhetslagen, lagen om punktskattekontroll,
smugglingslagen och CITES-reglerna. Det kan tyckas förvirrande att en och samma vara kan vara både illegal och legal,
beroende på avsändningsland.
Att tjänstgöra på ”postgruppen” innebär inte med automatik
att man har tillstånd att öppna försändelser. För detta krävs att
det finns ett bemyndigande från tullverkets generaldirektör ”att
besluta om öppning av tullförsändelser”. Alla som arbetar på
gruppen har detta delegationsbeslut.
Allt kring kontrollen av paket kräver en omfattande dokumentation och det fotograferas flitigt. Ett paket som öppnats
men inte föranleder ytterligare åtgärd, skickas vidare till mottagaren. I försändelsen måste finnas ett meddelande som talar
om för mottagaren att paketet varit föremål för tullkontroll.

liten doftbild och därför måste arbetssättet nötas in i hunden.
Doris blir, enligt Petra, alltid extra uppspelt när hon lyckats
nosa fram någon vapendel.

Doris och ministern

Förra justitieministern Beatrice Ask (M) fick vid ett besök
hos Malmötullen i somras möjlighet att träffa både Petra och
Doris. Det var Ask som för några år sedan fattade beslut om
en utökad kontroll av vapen på grund av den alltmer utbredda
vapenförekomsten vid olika våldsföreteelser i landet. Nu fick
hon chansen att på plats personligen gratulera ekipaget till de
fina resultaten.

Kapplöpning med tiden

Mycket av det som undersöks går till analys. Om man påträffar
ett preparat för första gången och misstanke väcks om att det
ska ingå i tillverkning av narkotika, till exempel i rökmixen
spice, kan varan omhändertas för analys. I nästa steg finns möjlighet att tillämpa ”Lagen om förstörande av vissa hälsofarliga
substanser” med motiveringen att varan misstänks ha en missbrukspotential och kommer därför framöver att klassas som
narkotika. Ofta kommer denna typ av försändelser från Kina.
Man kan säga att det är en kapplöpning med tiden, då substanserna i just spice skiftar och att det hela tiden tillkommer nya.

Gott samarbete

Som nämndes inledningsvis arbetar man också hos kurirföretagen, vars uppgift är att snabbt vidarebefordra försändelser
från olika länder, främst från EU. Stefan beskrev att man finns
närvarande vid avlastningen hos företagen och om något intressant påträffas tas försändelsen undan och kontrolleras. Han
säger att samarbetet mellan tullen och kurirföretagen fungerar
mycket bra och att tullen får all hjälp som behövs för att kunna
utföra det arbete som krävs, efter att en försändelse stoppats.

Medarbetare med nosen i fokus

Det finns faktiskt ytterligare två medarbetare i ”postgruppen”.
Det är de pigga labradorerna Doris och Zäta vars känsliga
nosar dagligen arbetar med att jobba fram intressanta objekt.
Petra Larsson är Doris förare och Stefan Fredriksson leder
Zäta.
Doris är inte ”bara” en narkotikasökhund utan har fått til�läggsdressyr i vapen och ammunition. Totalt sett finns idag sex
utbildade vapenhundar inom tullverket och det är myndigheten
själv som anordnat utbildningen. Doris och hennes hundkolleger kan numera titulera sig certifierade vapensökhundar. Att
Doris är läraktig, vittnar hennes yrkesskicklighet om. Under
det år hon varit aktiv som vapenhund, har hon lyckats arbeta
fram 10 av 11 vapen, 19 vapendelar samt 20 stycken ammunition. Enligt Petra är miljön i ”posttullen” ett utmärkt sätt att
både arbeta och träna hunden i. Hon förklarar att vapen har en

Tullverkets två labradorer Doris och Zäta som tillhör postgruppen.
Foto: Stefan Fredriksson

Zäta och framtiden

Det finns även planer för Stefan Fredriksson och Zäta. Som
första hund i Tullverket kommer Zäta att tilläggsdresseras för
sökning av spicesubstanser. Om det hela faller väl ut kommer
han att bli den första specialutbildade hunden inom området.
Med de senaste veckornas nyhetsrapportering i minnet om
förödande konsekvenser i samband med spicerökning, kan man
bara önska att fler hundar kan utbildas och certifieras inom en
snar framtid.

Ett stimulerande arbete

Både Petra och Stefan trivs utmärkt att tjänstgöra på ”posttullen”. De beskriver arbetet som spännande, stimulerande och
lärorikt. Det stora inflödet ställer dem inför stora utmaningar,
och när ett beslag blir inledningen till något mycket större
känns det naturligtvis extra meningsfullt. Det finns flera sådana
ärenden som börjat med just ett postbeslag och min ambition
är att återkomma och berätta om dessa i något framtida nummer.
P o l i s h u n d e n 5 - 2 01 4
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Hundjobb Kalmar Län

Bäckeboinsatsen
Tex: Mattias Ström, Andreas Rubertsson och
Kenth ”KEA” Sjöberg, Hundenheten Kalmar Län

Veckans hundträning för oss i Kalmar
Län brukar numera innebära avbrytande
av träningen för tjänsteruppdrag. De senaste månaderna har träningen avbrutits
av jobb vid sju tillfällen. Den här tisdagen i oktober 2014 var inget undantag.
Utgångsläget var ett drömläge för en
hundförare. Klockan 11.13 ringde en
anmälare till ledningscentralen. Anmälaren hade upptäckt och kört efter två
stressade, mystiska män. Männen hade
dessförinnan lastat in något stort, tungt
och otympligt i bagaget på sin Audi A6.
Anmälaren blev sedan ifrånkörd. Strax
därefter fann anmälaren Audin dikeskörd. En eller flera män sågs springa in i
skogen, det var oklart. En man hade efter
en stund kommit tillbaka till Audin och
därefter sprungit iväg i samma riktning
igen. Skogsområdet låg i vad vi glesbygdslänet Kalmar kallar för ”bushen”.
I närheten fanns ett mindre samhälle
annars var det mycket terräng och grusvägar. Det visade sig att området delvis
var ett naturskyddsområde.
Mattias med försvarsmaktens Haddock, Andreas A´Crux och länshundsbe-

Gotlandica A´crux
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fälet Kenth ”KEA” med Bockegårdens
Gant åkte först mot platsen. Klockan
11.53 var jag och Andreas framme vid
den dikeskörda Audin. Som rookie fick
Ström äran att börja.
Spårupptaget från Audin gick bra. Anmälaren sa att männen sprang bakåt från
bilen och norrut in i skogen. Haddock
spårade längs en norrgående grusväg
och ut i terrängen. Efter cirka trehundra
meter såg jag ett färskt skospår i gyttjan.
Förutom Haddocks beteende och draget
i linan var det ytterligare en skön bekräftelse.
Patrull som nu gick fram till Audin sa
att det låg en 80 HK båtmotor i bagaget.
YB rubricerade ärendet som Grov Stöld
och vi kunde agera därefter.
Spåret gick norrut längs med och i en
bäck den första kilometern. Min känsla
blev alltmer att gärningsmännen var
motiverade. De gjorde det svårt för oss
genom att söka upp vattendrag, hoppa
över eller springa i dem och sedan upp
på samma sida. Snart blev terrängen mer
likt ett ”Mangrove träsk” än småländsk
tall- och granskog. Spåret gick rakt in

i träskmiljön med träd och buskar både
lodrätt, vågrätt och diagonalt i vägen.
Spåret gick rakt ut i en större halvt
igenvuxen sjö. Men här fick vi problem.
Klockan var nu 12.40. Linan fastnade
och jag satt fast i dybotten med kängorna hela tiden. Minuterna gick snabbt.
Fick simma ett kortare tag. I samband
med detta slutade Haddock att spåra i
vattnet. Jag började arbeta mig bakåt och
ringa in ett avhopp eller tillbakagång.
Fann ytterligare nya färska skospår i
gyttjan från en annan skosula. Vi hade
minst två gärningsmän i spåret.
Fler hundförare och fler patruller
anslöt. Det var inte mycket onödigt prat
om när, var och hur på radion. Vilket berodde på Viewranger-applikationen. Alla
hundförare har sedan i somras utrustats
med en iPhone 5 och yttre befäl har en
iPad. Viewranger medförde att vi kunde
se varandra med 30 sekunders uppdatering, hela tiden. Ett mycket bra hjälpmedel vad det gäller säkerhet och taktik.
Vi var nu i bushen och ingen klagade på
täckningen.
Det enda som vi på hundenheten noterat är ett problem, är att GPS-uppkopplingen äter batteri snabbt. Det finns flera
lösningar som t.ex. ett externt batteri.
Uthålligheten hos samtliga gav nu resultat. Alla förstod att terrängen var tuff
och att gärningsmännen högst sannolikt
var kvar inom säcken. Klockan 14.20
ropade kollegor att två män med välliknande signalement försökt ta sig över
en grusväg två kilometer längre norrut
än där jag och Haddock sökte spår, efter
tapp. Männen sprang tillbaka in i skogen igen när kollegan skrek på dem att
stanna.
Andreas var snart på plats och fick
upp spåret. Säcken tajtades till avsevärt.
Andreas rapporterade att gärningsmännen var motiverade och sökte upp alla
vattendrag de kunde samt att de upplevdes göra vinklar och metkrokar. Andreas

Hundjobb Kalmar Län

spårade tills han igen började närma sig
den plats där de två männen tidigare observerats. Strax innan grusvägen poppade de två gärningsmännen upp bakom ett
par stenar framför Andreas. Klockan var
nu 15.36. Alla som var i närheten hörde
Andreas myndiga ljudliga stämma i skogen när han hade synlig kontakt. I andra
läget nådde han alla över radion. Alla
skyndade sig mot sockerbitarna. Andreas

sände Crux som gick i bett på den första
busen. Busen fortsatte göra motstånd
mot hund och Andreas vilket krävde ett
fungerande samarbete mellan Andreas
och Crux ihop med pepparspray.
Den andra gärningsmannen fortsatte
springa. KEA som fanns i skogen i närheten hade inte undgått Andreas rop och
sprang emot. KEA fick syn på den flyende gärningsmannen. En notering var

att kollegan Sanna initialt fanns emellan
Gant och gärningsmannen. Sanna var i
sitt eget revirsändande. KEA och Andreas uttryckte tydligt att det var Gant
som skulle springa efter. Gant sändes
och tog fast gärningsmannen. Två gripna. Uthålligheten och motivationen hos
samtliga gav resultat. Gott när lagarbetet
och resurser finns.

Skriv i tidningen Polishunden!
Ta dig tid och skriv om vad du
och din hund upplever tillsammans.
Allt som är polishundrelaterat är av intresse:
• Har det hänt något speciellt på jobbet?
• Hur ser en helt vanligt dag ut?
• Har ni varit på någon kurs eller deltagit i någon tävling.
• Nya händelser eller gamla, spelar mindre roll.
En rubrik – kanske någon mellanrubrik för att lätta upp det hela,
och gärna en bild eller två som relaterar till texten.
Ange alltid vem som skrivit texten och vem som fotograferat.

Glöm inte att bilder måste vara högupplösta
och INTE får krympas ner i mailprogrammet.
Maila materialet till Lars Nordgren:

nordgren@sjobo.nu
Hälsningar Lars Lindgren, ansvarig utgivare

P o l i s h u n d e n 5 - 2 01 4
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Årets Narkotika
innehöll båda nya och gamla
Text: Peter Matthijs • Foto: Anne Hamrin

Östersund och Frösö Park 3–5 oktober 2014
Jämtlandspolisens tjänstehundsklubb
Då var det äntligen tid för årets Narkotika SM. Per Lindqvist
(domare) och jag åkte från Revinge Nygård i Skåne på onsdagen för färd till Karlsborg. Där tog vi en halvhalt och sov över
så vi skulle vara pigga och komma iväg tidigt på torsdag morgon. Resan, även om den var lång, gick utmärkt och vi anlände
till Frösö Park på kvällen där vi blev väl omhändertagna. Efter
incheckning på Frösö Park ordnades ett domarmöte. Deltagarna började droppa in och det hölls ett kort informationsmöte på
förläggningen.
Östersund visade verkligen sig från den positiva sidan. Detta
otroligt vackra landskap bjöd även på ett soligt väder genom
hela tävlingen. En tävling som var mycket bra arrangerad med
enbart positiva kollegor och ett bra upplägg. Alla olika tävlingsmoment gick i närområdet och jag som tävlande kände
mig mycket väl omhändertagen.
Det är alltid lika trevligt att umgås och träffa nya och gamla
kollegor under trevliga tävlingsformer. Det är glädjande att vi
hade ett par unga (yngre) debutanter som dessutom var fräcka
nog att ta sig upp på prispallen. Vi var nio tävlande som var
heltaggade inför tävlingsstarten på fredagen.

Peter Matthijs, lagersök.
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P o l i s h u n d e n 5 - 2 014

Dag 1

Halva gruppen började med spår på morgonen och lagersök på
eftermiddagen och omvänt för de andra.
Efter första dagen var det ganska jämt. Inne på området fick
vi likvärdiga spår i en trevlig terräng dock med lite blandade
resultat. Lagersöket, även det inne på området, var utslagsgivande och det var ganska jämt i toppen efter första dagen.
Det blev sedan på kvällen en god middag tillsammans med
nya och gamla kollegor och det är alltid lika roligt att diskutera
gamla lyckade jobb och andra roliga historier samt ta del av
varandras erfarenheter när det gäller hund.

Dag 2

På lördagen var det sedan tid för fält- och fordonssök. Fältsöket var precis utanför området och det var även här mycket
fina likvärdiga rutor. Solen sken och naturen var underbar. Man
kunde ju inte annat än att njuta när man tävlade i fältsöket. Lätt
var det inte men min gamle Elton hittade faktiskt en gömma efter en evighet (kändes det som). Det visade sig att de flesta bara hittade en utav två gömmor som var utlagda. Den enda som
hittade båda var Torbjörn Carlsson som numera kan titulera sig
som facit. Bilsöket var också utslagsgivande och när dagen var
slut var det tätt i toppstriden och den gode Carlsson låg i topp.

Domarna Fredrik och Roger, lagersök.

Narkotika SM 2014

SM i Östersund
tävlande

Efter dag 2 var det nu tid för en viktig deltävling, nämligen
bastubad och banketten. Banketten hölls i dressyrhallen. Inte
vilken dressyrhall som helst utan en ombyggd gammal flyghangar. Festvåningen med utsikt över Storsjön var magnifik.
Maten och drycken gjorde susen och stämningen var god. Det
fanns absolut inget att klaga över och med andra ord var man
helnöjd med tillvaron.

Torbjörn Carlsson, lagersök.

Dag 3

Sista dagen började med lydnad. Därefter var det tid för det
sista momentet väsk-/bagagesök i omvänd startordning. Spänningen var stor då det var jämnt i toppen. När tävlingen summerades visade det sig att den rutinerade Torbjörn Carlsson
(facit) drog det längsta strået med de två ”yngre” debutanterna
tätt i häl efter sig. Petter Fransson tog en hedrande andraplats
och Dan Hellsberg tog sista pallplatsen. Stort grattis till de fina
pallplatserna, till Harry Nilsson för priset för ”Bästa Markering” och till alla andra bra insatser. Domarna Torbjörn Olsson,
Fredrik Bergström, Roger Zetterberg, och Per Lindqvist förtjänar också ett stort tack.
Jag vill avsluta med att tacka Jämtlands Tjänstehundklubb
och alla andra inblandade för en mycket väl genomförd tävling
och tack för att jag fick vara med.

Åsa Isaksson, lagersök.

Dan Hellsberg, lagersök.

Harry Nilsson, väsksök.

P o l i s h u n d e n 5 - 2 01 4
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Dan Hellsberg, väsksök

Torbjörn Carlsson, väsksök.

Domarupplevelse
vid Narkotika SM 2014
Jag blev ombedd av redaktionen att som domare vid Narkotika
SM 2014 skriva ett par rader om tävlingarna på Frösön.
Det är många år sedan jag var med som domare på SM senast och jag tycker att det var väldigt roligt att få den stora äran
igen. Personligen tycker jag att domarkvartetten, Roger, Torbjörn, Fredrik och undertecknad hade ett antal trevliga dagar
där vi låg på en likartad nivå i våra bedömningar.
Resultaten var ju lite varierande men genomgående hade alla
deltagare humöret på topp och ekipagen kämpade på in i det
sista utan hängande läppar. Platsen som Östersundskollegerna
valt att genomföra tävlingarna på var alldeles utmärkt för ändamålet. Jag förstår att ni fått kämpa och lägga mycket tid, så all
heder åt Östersundsgänget, både hundförare, spårläggare och
övriga behjälpliga med tävlingen!
Er dressyrhall med ”ovanvåning” och dess utsikt genom
panoramafönstret glömmer man inte i första taget. Passade
utmärkt för bankett/kamratmiddag. Vyn genom fönstren var så
långt man kan komma från skånska vyer!
Under sista dagens sökmoment märktes att nerverna började
göra sig mer eller mindre påminda hos de tävlande. Torbjörn
rodde hem segern till slut och det gick inte att missta sig på
hans glädje över segern!
Avslutningsvis vill jag tacka alla inblandade för en mycket
väl genomförd tävling och jag hoppas få möjlighet att besöka
jämtlänningarna fler gånger!
Per Lindqvist, domare Narkotika SM 2014
14
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Domarna plus Stationschef Pär Åkerström vid väsk- och bilsök.

Narkotika SM 2014

Harry Nilsson, väsksök.

Fordonssöket på Bandvagn 206.

Vinnaren Torbjörn Carlsson med Hilton, tvåan Petter Fransson med Herman och trean Dan Hellsberg med Jambaz.

Resultat Narkotika SM 2014
Tävlande

Lydnad

Fältsök

Inomhus

Fordon

Bagage

Spår

Summa

Placering

Torbjörn Carlsson - Hilton

77,0

69,0

84,0

58,0

60,0

74,0

422,0

1

Petter Fransson - Herman

77,5

49,5

98,0

33,0

71,0

77,0

406,0

2

Dan Hellsberg - Jambaz

72,5

54,0

105,0

54,0

29,0

63,0

377,5

3

Åsa Isaksson - Alice

71,0

42,5

93,0

23,0

72,0

55,0

356,5

4

Harry Nilsson - Tim

71,0

36,0

89,0

45,5

55,5

58,0

355,0

5

Stefan Sund - Prisma

64,0

0,0

106,5

43,0

51,0

43,0

307,5

6

Peter Matthijs - Elton

60,0

53,0

74,0

46,0,

0,0

72,5

305,5

7

Lars Johansson - Celesto

70,0

50,0

00,0

39,5

43,0

81,0

283,5

8

Christer Österstedt - Gina

74,0

00,0

77,0

22,0

36,0

00,0

209,0

9
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hur allt började
Text: Morten Haave, Norge • Foto: Lars Lindgren

Denna artikel är skriven av vår norska kollega Morten Haave som är en drivande kraft
inom norsk polishundverksamhet. Han sitter
också med i styrelsen för NPHU.
Artikeln publicerades i norska Politihunden
nr. 2-2014. Efter förfrågan har jag fått til�låtelse av Morten att översätta den och publ-
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icera den i vår svenska motsvarighet Polishunden. Artikeln är skriven av Morten ur ett
norskt perspektiv men beskriver på ett bra sätt
NPHU:s historia och hur allting började.
Magnus Söderberg
Sekreterare NPHU
Kassör PHF

NPHU:s historia

årets stora mål att kunna kvalificera sig
till detta mästerskap.
Då det blev känt med rabies på kontinenten medförde det att Finland, Sverige
och Norge stängde sina gränser för införsel av hundar från kontinenten. Trots
detta fortsatte mästerskapen i många år
med tre deltagande länder som tävlande
och med två danska representanter, som
i praktiken var en domare och en lagledare (utan lag). Det var viktigt att Danmark var med på mästerskapen för att
hålla sig uppdaterade om tävlingsregler
samt delta i eventuella beslut.

Rabies når även Finland

Våren 1988 hade rabies spridit sig till
Finland vilket medförde att Norge och
Sverige stängde gränserna även mot
Finland när det gällde införsel av hund.
Norge skulle detta år stå som arrangör
av de nordiska mästerskapen som skulle
gå av stapeln i Stavanger. Norsk Politihundelags styrelse tog då initiativ till ett
nordiskt möte där de nordiska ländernas
hundorganisationer var representerade.
På mötet som hölls i Oslo på polishuset
den 27-28 juni blev det klart att årets
nordiska mästerskap för polishundar
måste ändras till att bli en landskamp
mellan Sverige och Norge.

Genom hela Norsk Politihunderlags
historia har det varit god kontakt med
de andra nordiska länderna. Speciellt
har kontakten och samarbetet med
Danmarks polishundsverksamhet en
lång historia. Hunden Mira, med förare Bråthen från Sarpsborg, var den
förste godkända polishunden i Norge.
Hon godkändes i Köpenhamn den 17
maj 1913. Det mesta tyder på att detta
var starten för Norsk Politihundelag i
Norge. När Norsk Politihundeforening
bildades 1916 var det med Danmark
som förebild. Det har under åren varit
mycket kunskap, utveckling, och utbyte
av hunderfarenheter mellan de bägge
länderna.

Landskamp mellan
Norge och Danmark

År 1932 bildades Norsk Politihundelag
och det genomfördes en landskamp
mellan Norge och Danmark. Därefter
avhölls landskampen vartannat år mellan

de bägge länderna fram till krigsutbrottet
1940.
Landskampen återupptogs igen 1946
i Köpenhamn och dessa tävlingar höll i
sig fram till 1968 då det tävlades i denna
form för sista gången i Blaestad vid Hamar. Vid denna tävling hade man bjudit
in den svenska ordföranden för Polisens
Hundförarförbund, Ivar Fält, för att diskutera ett framtida nordiskt samarbete.

Första Nordiska
Mästerskapen för polishundar

Våren 1969 bjöd Polisens hundförarförbund till ett nordiskt möte i Jönköping.
På mötet som avhölls den 7-9 maj blev
det beslutat att man för första gången
skulle avhålla ett nordiskt mästerskap
för polishundar. Redan samma höst
genomfördes det första NM för polishundar på Statens Hundskola i Sollefteå
med lag från de fyra nordiska länderna.
Det blev ett lyckat mästerskap som senare genomfördes som ett årligt arrangemang. För många hundförare var det

Tre viktiga punkter

För att inte tävlingarna skulle tappa det
nordiska samarbetet beslöt man att Danmark och Finland skulle bistå med en
domare och en observatör var.
På detta möte var man också eniga om
att det var tre punkter som måste värderas för det framtida samarbetet.
1. De nordiska polishundtävlingarna kan
i framtiden arrangeras som en landskamp mellan Sverige och Norge samt
en mellan Finland och Danmark. Vid
dessa landskamper bör det vara domare med från alla fyra länderna.
2. Det bör arbetas för att etablera en
ordning med fasta polishundseminarier i de fyra nordiska länderna.
3. Det ska arbetas för utbildning av
observatörer på respektive lands
utbildningar och kursverksamheter i
disciplinen. Detta förutsätts att detta
sker genom ländernas Polishundorganisationer/myndigheter.
Under perioden som följde, genomfördes landskamperna vart tredje år som erP o l i s h u n d e n 5 - 2 01 4
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sättare till de nordiska mästerskapen vid
gränsen till de aktuella länderna. Denna
tävling blev första gången arrangerad i
Tornedalen på gränsen mellan Finland
och Sverige 1990.
De norska och svenska hundarna
tävlade på svensk sida och de finska
och danska hundarna tävlande på finska
sidan. Detta upprepades 1993 då mästerskapet blev arrangerat i Helsingör med
de danska och finska hundarna och i
Helsingborg med de norska och svenska
hundarna. Vi bägge dessa tävlingar dömde samma domare på bägge sidor om
gränsen.

Nordiskt Råd bildas

Mot bakgrund av det arbete som skulle
göras för att få in det nordiska samarbetet mot mera tjänstenära former blev
det ett möte mellan de nordiska länderna
i NPHL år 1989 bildades ett ”Nordiskt
Råd” bestående av Geri N. Halvorsen
och Willy Samdal som representanter
från Norge. Tiden som följde blev det,
med jämna mellanrum, möten mellan
de nordiska länderna. På ett möte på
18
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Sæters gård den 12-13 maj 1990 blev
det beslutat att genomföra, i turordning,
årliga, nordiska polishundseminarium i
de nordiska länderna.
I januari 1992 hade det nordiska
arbetet kommit så långt att det blev
beslutat att bilda en gemensam nordisk
polishundorganisation. På samma möte
började arbetet med att bilda Nordisk
Polishundunion (NPHU). Bolagsordningen m. m. blev utarbetat och skickat
på remiss i respektive nordiskt land. Under nordiskt polishundseminarie på polishundskolan i Köpenhamn, maj 1993
blev allt godkänt, och organisationen
NPHU bildades. Formellt skrevs alla
dokument under av respektive land vid
de nordiska mästerskapen för polishundar i september 1993.

Styrelsens uppbyggnad

Styrelsen i NPHU består av två representanter från varje nordiskt land. Ordförande utses vartannat år i turordning
mellan medlemsländerna. Den första
ordförande som valdes var Geri N. Halvorsen.

Inledningsvis fick NPHU intäkter från
en egen tidning som gavs ut två gånger
om året, detta efter ingånget avtal med
SPIFAB. Avtalet sträckte sig till 2007
men i praktiken slutade tidningen att ges
ut redan 2002.

Ändring av
karrantänsbestämmelser

År 1994 ändrades karantänsbestämmelserna till fördel för NPHU. Ändringen

NPHU:s historia

gjorde att alla fyra länder återigen kunde
samlas och gemensamt tävla i de nordiska mästerskapen för polishundar som
gick av stapeln på Norsk Politihundelags
Kurssenter, Sæters gård. Samma år blev
det också genomfört ett nordiskt seminarium i samma stad.
Med åren som följt har det nordiska
samarbetet utvecklats till att de nordiska mästerskapen idag genomförs
årligen. Seminarierna ändrades till en
början att genomföras vartannat år och
idag är det vart tredje år som dessa ska
genomföras.
År 1997 fick narkotikahundarna en
egen klass att tävla i, men det var först
2004 som narkotikahundarna ingick i
lagtävlingen. Laget bestod då av en narkotikahund och tre patrullhundar.

Island ingår medlemskapet

Island blev med tiden medlemmar i
NPHU men har aldrig deltagit med
tävlande hundar. Tävlingarna, länderna
emellan, har otvivelaktigt bidragit till en
positiv utveckling av våra tjänstehundar.
Dessa arrangemang har varit en källa till

inspiration och motivation för det vidare arbetet med hundarna. Det har varit
nödvändigt att bibehålla denna form av
samarbete även om det genom åren inte
alltid varit lätt.
Tävlingsreglerna har flera gånger blivit förändrat. Alla de nordiska länderna
har sina egna program. Det gäller att
enas om ett gemensamt program för att
tillgodose alla länders önskemål.

Finland begär utträde ur NPHU

Under nordiska mästerskapen i Kristiansand 2006 hotade det finska laget att
åka hem innan mästerskapet var avslutat
men den finska polishundskolechefen
beordrade det finska laget att fullfölja
mästerskapet. Till NM i Uppsala 2007
kom Finland med ett regeländringsförslag som skulle göra att Finland kunde
fortsätta delta i NM. Förslaget var ett
mer IPO-präglat program som de andra
nordiska länderna inte kunde godta.
Finland hade inte arrangerat något eget
mästerskap på två år och meddelade
nu att det var osäkert om skulle delta i
kommande NM 2008. Finland var det

land som skulle arrangera NM 2008 men
på grund av osäkerheten kring arrangemangets genomförande blev det flyttat
till Danmark, där Finland deltog med en
narkotikahund, domare och lagledare. År
2009 fick styrelsen i NPHU ett brev från
Finsk landsförening där de meddelade
att de önskade utträde ur NPHU. Utträdet beviljades och från den dagen har
inte Finland deltagit i NM.
Styrelsen i NPHU har hela tiden
beslutat arbeta för att Finland ska vara
medlem och vara en viktig part i det
nordiska samarbetet. Ilkka Hormila från
Finland har emellertid fortsatt i styrelsen
som kassör fram till 2013 då kassörsjobbet övertogs av Norge.
Nordiskt seminarium skulle enligt
planen avhållas i Finland 2011 men det
blev inställt och det sista seminariet som
genomfördes var i Danmark 2007.

Minskade intänkter

Intäkterna från SPIFAB upphörde 2007
vilket medförde att varje land måste stå
för sina egna kostnader vid de nordiska
mästerskapen. NPHU kunde inte helP o l i s h u n d e n 5 - 2 01 4
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ler ge ekonomiskt stöd till arrangör av
nordiskt seminarie. Enda inkomsten som
NPHU har idag är medlemsavgifter från
Danmark, Sverige och Norge. Idag är
både Islands och Finlands medlemskap
i NPHU vilande. För att hålla nere kost-
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naden vid ett nordiskt mästerskap blev
antalet tävlingsdagar neddraget från tre
till två dagar.
Under 2013 ställde dansk polis krav
på att tävlingsprogrammet skulle följa
ett praktiskt program som var tjänste-

hundsrelaterat för att de skulle delta i de
nordiska mästerskapen. Ett nytt program
förhandlades fram hösten 2013 som
provades i nordiska mästerskapet 2014 i
Danmark. Efter det mästerskapet pågår
nu utvärdering och vissa justeringar

NPHU:s historia

kommer att göras inför kommande mästerskapet 2015.

Bra samarbete
mellan grannländerna

Det goda samarbetet som etableringen av NPHU har bidragit till, har haft
inverkan på flera områden. Vid de gemensamma nordiska arrangemangen har
det varit praxis att representanter från

polishundskolorna och utbildningsverksamheter deltagit och haft egna möten
gällande deras verksamhet. Detta har
bland annat fört med sig utbyte av kursdeltagare och instruktörer mellan respektives länders kursverksamhet inom
hundtjänst.
Utbildning av hundar med specialsök
som brandhundar, bombhundar, lik-/ kriminalsökhundar har alla en upprinnelse
och erfarenheter från de nordiska länder-

na. Detta är det område där varje land
har ett litet antal hundar och därför är ett
gott samarbete viktigt.
Det som i början startade med landskamper och nordiska tävlingar för polishundar har efter hand utvecklats till ett
gott samarbete på flera områden, något
som förhoppningsvis vill föra med sig
en fortsatt utveckling av polishundar och
annat som gäller dessa frågor i de nor
diska länderna.

Foto till artiklar i tidningen
När man levererar bilder som ska vara med i tidningen är det viktigt att
originalbilderna bifogas som separata bilder. De får inte enbart vara
inmonterade i ett worddokument, eftersom detta oftast innebär lågupplösta
bilder hos mottagaren.
När bilder mailas måste man se till att bilderna skickas i verklig storlek, så att mail eller sms inte krymper
ner bilderna. Bilder som är i tillräckligt bra upplösning för att vara med i tidningen bör väga minst 1-2 MB.
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