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Den senaste tiden har vi haft styrelsemöten i både NPHU och hundförarför-
bundet. På mötet i NPHU diskuterades mycket kring reglerna för Nordiska 
Mästerskapen. Det program som använts de senaste 2 åren är, förhopp-
ningsvis som bekant, mer anpassad mot det dagliga arbetet. Smärre juste-
ringar gjordes men i princip är programmet för 2016 likartat med 2015. Nu 
vet vi ju inte om vi kan/får bedriva tävlingsverksamhet nästa år men det är 
min förhoppning att den nya myndigheten ser ett värde i det nordiska sam-
arbetet, som tävlingsverksamheten faktiskt är. Jag vet också att Klas Friberg 
ämnar tillskapa en grupp (kanske det framtida hundrådet) som skall bereda 
frågan om all hundrelaterad tävlingsverksamhet.

Årets Polishund har utsetts och kommer att belönas på SKK:s Hundmässa 
i Stockholm. Styrelsen vill gratulera Herman von den Sennequellen med 
förare Petter Fransson till denna förnäma utmärkelse. Ni kan läsa om detta 
på SKK:s hemsida.

När den nya organisationen är beslutad ber vi er att regionsvis utse regi-
onsansvariga och meddela ert val till styrelsen. Som bekant är det numer 
regionsansvariga som utgör förbundsrådet och har rösträtt på årsmötet.

Som jag har skrivit i flera nummer tidigare ska jobbet göras även i den nya 
myndigheten och vad jag märker, är det precis vad Ni gör. Att vara hundfö-
rare är en stolthet och ni visar prov på framåtanda även om många hänger 
med huvudet. Jobba vidare, var stolta över det ni gör och visa att hunden 
är en viktig del av polisarbetet.

HEDERSLEDAMOT
Glädjande nog kan jag meddela att styrelsen har beslutat att utse Sven Ny-
berg som hedersledamot i förbundet för den mångåriga och betydelsefulla 
roll han spelat för utveckling av hundverksamheten.

STIPENDIUM
Styrelsen vill slå ett slag för vårt stipendium (finns nämnt i styrelseprotokol-
let). Vi får inte in många ansökningar men vi uppmanar till att gå in på vår 
hemsida, studera stadgarna för stipendiet och ansök.

Jag vill rikta ett tack för det gångna året och ha en God Jul och Ett Gott 
Nytt År, och glöm inte att hundarna också vill ha julklapp.

Lars Lindgren
Ordförande
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Mitt hundliv började några månader innan min 15:de fö-
delsedag. Mina föräldrar hade bestämt sig för att flytta från 
en söderförort i Stockholm till den lilla staden Karlshamn i 
Blekinge. Som trulig tonåring stod jag då med armarna i kors 
och sa bestämt – ”Jag flyttar inte om jag inte får en hund!” 
Sagt och gjort. En månad efter att hela familjen tagit flyttlasset 
till en annan del av Sverige rultade min första hund in över 
tröskeln. Det var en Flatcoated-tik som fick heta Zita. Kan inte 
påstå att jag kunde så mycket men tillsammans tragglade vi på 
och hon blev en trogen vän under hela tonårstiden.

Nio år senare skaffade jag min andra hund. En Berner Sen-
nenhane, Bilbo, som jag skulle ha att träna lydnad med. Mina 
bekanta på brukshundklubben ska-
kade på huvudena och sa att det nog 
inte var rätt hundval om man ville 
träna lydnad. Men skam den som 
ger sig. Jag lyckades ta både en LP 
1 och en LP 2 med honom. Sen att 
det bara gick att tävla mellan sep-
tember och mars, annars var det för 
varmt, var inget jag hade planerat.

År 2000 påbörjade jag utbildningen till polis i Solna. Bilbo 
fanns med som en skugga hela tiden och jag kom att kallas för 
”hon med hunden”. Redan nu hade jag siktet inställt på att bli 
hundförare. Mina första år som polis arbetade jag i Norrköping 
och jag uttryckte tidigt önskemål för mitt yttre befäl att han 
gärna fick placera mig i hundbilen vid de tillfällen någon hund-
förare jobbade. Östergötland hade aldrig tidigare haft någon 
kvinnlig hundförare så jag sa till min man –”Jag VILL bli Öst-
ergötlands första kvinnliga hundförare!”

I februari år 2005 blev jag antagen till provtjänstgöring på 
hundenheten. Den första tjänstehunden som trippade in i mitt 
vardagsrum var en 2,5 årig Malinoistik som hette Humlan. En 
ganska grinig tik som inte litade på vare sig andra hundar eller 
okända människor. Hon kastades nu in i min familj som bestod 
av man, en son på 10 månader, två bonusgrabbar på 15 res-
pektive 11 år samt två hanhundar, Bilbo och min mans finska 
stövare. Den första veckan stod en burk med Frolic på ytter-
trappen så att de större grabbarna kunde ge Humlan godis varje 
gång de kom in genom ytterdörren. Annars riskerade de att få 
sig ett litet nyp. Mycket riktigt blev jag senare det året Öster-

götlands första kvinnliga hundförare. Målet var uppnått. Ett 
halvår senare gick även maken hundförarutbildningen så nu var 
vi en riktig hundförarfamilj. Förstår än idag inte riktigt hur vi 
fick ihop livspusslet med treskift, tjänstehundar och småbarn, 
men tydligen löste vi det bra, då vi fortfarande är gifta. 

Att vara hundförare är inte ett jobb, brukar jag säga, det 
är en livsstil. Och det är en mycket känsloladdad och känslo-
mässig livsstil. Inget kan få en på så gott humör och sväva på 
små rosa moln som ett lyckat hundjobb. Inget kan heller få en 
att grubblande gå ner i det svarta känslomässiga diket, som ett 
jobb eller en händelse som inte alls blev som man hade tänkt 
sig. Det är ganska jobbigt att slitas så mellan hopp och förtviv-

lan. Då jag är en tävlingsinriktad 
person som gärna vill att allt skall 
vara så perfekt som möjligt så drab-
bades jag hårt av prestationsång-
esten. Jag ville ju till alla möjliga 
medel visa att det fungerade bra 
med en kvinnlig hundförare och 
kraven jag ställde på mig själv blev 
skyhöga. Detta gjorde att jag inte 
alla gånger behandlade min hund 

eller mig själv rättvist. Man påtalade detta för mig ett flertal 
gånger men då ville jag bara göra allt ännu mer perfekt.

När Humlan blev äldre började jag fundera på att skaffa 
en valp och våren år 2010 flyttade en 9 veckors mallevalp in 
hos oss. Det var min nuvarande tjänstehund Qvick. För att ge 
honom bättre förutsättningar än Humlan la jag prestigen på 
hyllan och upptäckte att det nu blev mycket mer behagligt att 
både träna och arbeta med sin hund. Mer glädje och mindre 
ångest. Qvick artade sig också väl och blev en väldigt trevlig 
tjänstehund.

Och lyckade hunduppdrag då? Jodå, det har varit både lyck-
ade och misslyckade hundjobb genom åren, men det ser väl 
ut för mig som det gör för många andra. Ibland svävar man på 
rosa moln och ibland undrar man vad som egentligen hände. I 
mitten av november i år firar jag 10-års jubileum som hundfö-
rare. Och tiden har gått ruskigt fort – precis som man säger att 
tiden gör när man har roligt.

Tack för mig! Mimmi

Mitt liv som hundförare

MIMMI LINDGREN

”Kraven jag ställde på mig
själv blev skyhöga”
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Närvarande:
Lars Lindgren, Ordf.
Kenneth Eriksson, Vice ordf
Magnus Söderberg, Kassör
Merit (Mimmi) Lindgren, Sekr.
Peter Matthijs, Ledamot
Johan Petersson, Suppl.
Bengt (Nypan) Nyström, Revisor

§1 Mötet öppnas
Lars Lindgren öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2 Dagordning
Lars Lindgren gick igenom dagordningen och vi lade till §11 
Övriga frågor. Denna delades in i;

A. Röstlängder
B. Hedersledamot
C. Stipendier
D. Lokalerna i Karlsborg
E. Kläder till Nordiska Mästerskapen

§3 Ekonomi
Magnus Söderberg informerade om förbundets ekonomi som 
får anses som ganska god.

§4 Ny styrelse
Med anledning av att Kenneth Eriksson och Peter Matthijs 
troligen kommer att få annan tjänst diskuterades styrelsens 
sammansättning fram till nästa årsmöte. Båda uppgav sig villi-
ga att sitter kvar i styrelsen. Peter Matthijs valdes på två nya år 
vid senaste årsmötet medan Kenneth Eriksson sitter minst fram 
till nästa årsmöte då det är omval. Styrelsen ser inga problem i 
att Kenneth och Peter fortsätter i styrelsen så länge som de har 
passivt medlemskap, relevant kunskap om verksamheten och 
väljs av årsmötet.

§5 Draghundsläger samt SM
• Det är oklart i nuläget om draghundslägret är bokat och klart 

samt vilka som har anmält sig då vi inte får kontakt med an-
svarig. Kenneth Eriksson tar kontakt med Fredrik Andersson 
om detta.

• SM skall vara bokat och klart och kommer att genomföras i 
Bollnäs.

§6 Framtida SM
• Lars Lindgren informerade om att de framtida processledar-

na kommer att bilda ett nationellt hundråd, tillsammans med 
företrädare för region väst, som sedermera skall bereda frå-
gan om framtida tävlingsverksamheten på uppdrag av Klas 
Friberg. Det är viktigt att belysa att tävlingsverksamheten är 

till gagn för hundförarverksamheten inte minst för att vi får 
tillgodoräkna oss resultatet som uppkörning.

• Mimmi skall ta en titt i sekreterardatorn om hon kan hitta det 
dokument som upprättades om vilka som skall arrangera SM 
i framtiden. Klart är i alla fall att Sörmland arrangerar Nord-
iska mästerskapen 2016, Dalarna arrangerar Sommar SM 
2016 samt Östergötland arrangerar Narkotika SM 2016.

• Disskussion angånde Kenneth Erikssons samt Peter Matt-
hijs domarkompetens då/om de tar annan tjänst (detta gäller 
även andra som slutat i verksamheten). Det finns inga for-
mella hinder att även de som slutat i hundverksamheten, är 
utbildade domare och har relevant kompetens dömer våra 
mästerskap så länge som minst den ene i domarparet är aktiv 
provledare.

• Dock behövs det fler domare så vi undersöker och tillfrågar 
några medlemmar om de är intresserade av att utbilda sig till 
domare. Se bilaga Arbetsfördelning.

• Efter nyår 2015/2016 och att OP-20 är klart skall styrelsen 
fråga de sittande lokala ordförandena om vilka som blir 
regionsansvariga. Detta efter det beslut som togs på extra 
förbundsrådet 2015. Lars Lindgren ansvarar för detta.

§7 Nordiska Mästerskapen
Sörmland arrangerar Nordiska Mästerskapen i Nyköping där 
föreslaget datum är 31/5-3/6 2016. Vissa ändringar i reglerna 
kommer att ske efter NPHU’s möte. Dessa ändringar skall ses 
som förtydliganden och påverkar inte själva momenten. Reg-
lerna kommer att läggas ut på www.nphu.se
innan jul.
Lagledare narkotika: Peter Matthijs,
Lagledare patrull: Kenneth Eriksson.
Domare narkotika: Lars Lindgren
Domare patrull: Magnus Söderberg och Johan Petersson.

§8 Hemsidan samt tidningen Polishunden
Lars Lindgren har uppdaterat regler och stadgar på hemsidan.

Det är fortsatt problem med att få folk att skicka in texter 
till tidningen. Vi kommer under 2016 att införa att varje region 
ansvarar för en artikel, typ Regionsnytt, i varje nummer av 
polishunden. Det kommer att bli Regionsansvariga som får 
uppdraget att samordna detta.

Lars Lindgren informerar Klas Friberg om att det bästa sät-
tet att nå ut till hundförarna i Sverige är att skriva i tidningen 
Polishunden. Lars Lindgren hör med Klar Friberg om han kan 
tänka tänka sig att skriva några rader och kanske presentera sig 
själv.

Vi skall även höra med fordonsrådet om de är intresserade 
av att skriva en artikel om hur det går med utvecklingen och 
utformningen av hundbilarna.

Styrelsemöte
Polishundförarförbundet
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§9 Anvisningar för arrangörer till framtida SM
Tillsammans gick styrelsen igenom de gamla anvisningarna 
som Lars Lindgren tidigare har reviderat. Ytterligare några 
revideringar gjordes. Se bilaga Anvisningar och riktlinjer för 
Svenska Mästerskap för polishundar. Presenteras även i Polis-
hunden nummer 5 2015.

§10 Profileringsartiklar
Magnus Söderberg informerade om att vi gör stor förlust på 
profilkläderna. Denna förlust tycker styrelsen är för stor och 
det var länge sedan vi gjorde något åt priset på varorna. Sty-
relsen ger Magnus Söderberg i uppdrag att reglera priserna på 
profilkläderna så att lägsta pris blir 50% av inköpspriset, med 
tryck inräknat. Magnus Söderberg ser över om betalning kan 
ske via betaltjänsten swish.

§11 Övrigt
A. Röstlängder: Magnus Söderberg gick igenom röstläng-

derna och fortsätter arbetet med att se vilka som inte har 
betalat medlemsavgiften. Medlemsavgiften måste vara 
betald innan årsmötet på Sommar SM. Eventuellt är det ca 
90 st som inte har betalat in medlemsavgiften. De uppda-
terade medlemslistorna har Magnus Söderberg skickat till 
Mediahuset så att de som inte betalar inte heller får någon 
tidning. Bilaga protokoll Röstlängder 2015. Påpekas kan att 

de som inte är medlemmar inte heller kan delta i tävlings-
verksamheten.

B. Hedersledamot: Lars Lindgren föreslår Sven Nyberg. Sty-
relsen beslutar att bifalla detta.

C. Stipendier: Dessa kan ansökas hos Polishundförarförbundet 
och innebär ett bidrag på 10.000 kr. Det är få ansökningar 
så Lars Lindgren ser till så att en påminnelse om detta 
kommer med i tidningen.

D. Lokalerna i Karlsborg: Magnus Söderberg informerade om 
att de renoverats för en betydande kostnad för 3-4 år sedan. 
Vi måste bli tydligare med att man inte får ha hundar i käl-
larrummen då det sliter på inredningen. Magnus Söderberg 
bevakar ärendet.

E. Kläder till Nordiska Mästerskapen: Lars Lindgren fixar 
med detta.

§12 Nästa möte
Styrelsen beslutade att nästa möte blir den 2/2-3/2 2016 i Jön-
köping.

§13 Mötet avslutat

Sekreterare
Merit (Mimmi) Lindgren
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Polisens Hundförarförbunds anvisningar för 
genomförande av Svenska Mästerskap för Po-
lishundar. Såväl sommar som vintermäster-
skap samt narkotikahundsmästerskap.

ALLMÄNT
De Svenska Mästerskapen för Polishundar har som yttersta 
syfte att främja och sprida kunskap om den Svenska Polishun-
den och dess betydelsefulla roll i polisverksamheten.

Mästerskapen är en tävling mellan de i Sverige aktiva hund-
förarna samt för vintermästerkapet oldboysklass där passiv 
medlem äger rätt att delta.

Arrangören skall till styrelsen för hundförarförbundet redo-
visa upplägg av arrangemangen samt förslag på domare senast 
30 dagar före invigning.

Arrangören skall tillse att
• tävlingarna ges god och ändamålsenlig publicitet.
• tävlingarna genomförs under rättvisa förhållanden i god kon-

kurrens.
• tävlingarna sker under värdiga och professionella former.
• tävlingarna främjar ett gott kamratskap.

EKONOMI
För de Svenska Mästerskapen budgeterar Polisens Hundfö-
rarförbund, 75 000:- för sommarmästerskapet, 40 000:- för 
vintermästerskapet samt 40 000:- för narkotikamästerskapet.  
Bidraget betalas ut efter överenskommelse med kassören i 
hundförarförbundet Arrangören åläggs att genomföra mäster-
skapen på ett kostnadseffektivt sätt. Eventuellt underskott täcks 
av arrangören.

Arrangören åläggs att bekosta följande punkter:
• Lokal, mat och dryck på årsmötet
• Lokal, mat och dryck till informationsmöte (vinter- och nar-

kotika-SM)
• Logi, mat, bankett, eventuell reseersättning samt minnesgåva 

till domarna och figuranter.
• Domare som även är styrelsemedlemmar står PHF:s styrelse 

för kostnaderna enligt punkten ovan.

Polisens Hundförarförbund medger att teknisk arrangör tecknar 
tillfälliga avtal med sponsorer till arrangemanget under förut-
sättning att dessa inte strider mot av Polisens Hundförarför-
bunds stadgar, tecknade avtal eller överenskommelser. Över-
skott från dessa tillfälliga avtal tillfaller arrangören.
För alla övriga kostnader svarar respektive tävlande.

VINTER- DRAGHUNDS SM
Tävlingarna skall avgöras i följande klasser:
• Pulka Senior, 15 km
• Pulka Oldboys, 10 km
• Linkörning, 10 km
• Stafett 3 x 5 km
Polisens Hundförarförbund skall under tävlingarna avhålla ett 
informationsmöte.

SOMMAR SM
Tävlingarna skall avgöras i skyddshunds- och spårhundsklass. 
Minst 10 skyddshundar och 5 spårhundar skall vara anmälda 
för att respektive klass skall genomföras. Tävlingarna bör av-
hållas i månadsskiftet augusti – september varje år. Tävlingarna 
bör genomföras under fyra (4) dagar (torsdag – söndag)

Tävlingarna bör inledas, med officiell inmarsch med efterföl-
jande platsliggning, torsdag eftermiddag.

Innan inmarschen skall domarmöte och information till de 
tävlande hållas. Tävlingarna avslutas med att prisutdelning sker 
sista tävlingsdagen.

Det bör eftersträvas att spårhundsgruppens lydnad eller spår 
och skyddshundsgruppens skydd genomförs sista tävlings-
dagen. Vid högt deltagande går de tio (10) först placerade 
spårhundarna vidare till lydnads- eller spårmomentet samt de 
tjugo (20) först placerade skyddshundarna vidare till skydds-
momenten.

Under tävlingen skall förbundets årsmöte hållas. Nationel-
la Polishundtjänsten inbjuds till en information efter mötet. 
Hundförarförbundet står för kost och logi för dessa deltagare 
under ett dygn (lunch – lunch).

NARKOTIKAHUNDS SM
Tävlingarna skall avgöras under oktober – november månad 
varje år.

Tävlingarna skall genomföras under två (2) dagar.
För att tävlingen skall genomföras krävs minst 5 startande.
Varje länsförening äger rätt att skicka en tävlande, per varje 

påbörjat tiotal narkotikahundsekipage, till tävlingen. Utöver 
detta kan länsklubb anmäla ytterligare tävlande som då sätts på 
reservlista.

Skulle arrangören vara villig att ta emot fler tävlande skall 
detta meddelas hundförförbundets styrelse som har att företa 
lottning från reservlistan.

Under tävlingen skall hundförarförbundets styrelse hålla ett 
informationsmöte.

TÄVLINGARNAS ÖPPNANDE
Tävlingarna skall öppnas av ordförande i Polisens Hundförar-

ANVISNINGAR OCH RIKTLINJER FÖR 
SVENSKA MÄSTERSKAP FÖR POLISHUNDAR
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förbund eller den denne utser. Därefter äger arrangören rätt att 
avgöra eventuella anföranden.

TÄVLANDE
För rätt till deltagande vid Svenska Polishundsmästerskap gäl-
ler följande:
• Tävlande skall vid anmälningstidens utgång vara utbildad 

och godkänd hundförare i Sverige. Tävlande skall vara med-
lem av Polisens hundförarförbund samt ha godkänd och kon-
trakterad polishund.

• I vinter SM tillåts annan polis med hund samt Nordisk polis 
att starta utom tävlan.

• Det är upp till arrangören att avgöra hur många som får star-
ta i mästerskapen (gäller ej narkotikamästerskap).

• För sommarmästerskapet rekommenderas att antalet startan-
de begränsas till högst femtio (50) i skyddshundsklass och 
tjugofem (25) i spårhundsklass.

• Förutom i vinter SM får deltagande utanför tävlan ej före-
komma.

DOMARE
För rättvisa tävlingar med hög status erfordras kompetenta och 
kunniga domare. För att säkerställa domarnas kompetens skall 
Polisens Hundförarförbund återkommande hålla särskilda do-
marutbildningar samt deltaga vid de av Nordisk Polishundsuni-
on anordnade domarkonferenserna.

Arrangörens val av domare skall meddelas och godkännas av 
styrelsen i Polisens Hundförarförbund.

Domare till sommar-SM i A- respektive B-domare. Rätt att 
döma skydd och lydnad tillfaller endast A-domare.

Rätt att döma narkotika-SM har de som genomgått hundfö-
rarförbundets utbildning till det samma. Utöver detta kan A-do-
mare döma lydnaden i narkotiaka.

För domare åligger särskilt tillse att:
• Man är väl förtrogen med gällande regler, bedömningsanvis-

ningar och tolkningar.
• Man skall med godkänt resultat ha deltagit i domarutbild-

ningarna och i förekommande fall domarkonferenserna.
• Man kontrollerar att givna betyg dokumenterats och rappor-

terats på rätt sätt.
• Resultatlistor och poängberäkningar är riktigt utförda.
• Vid behov vara sekretariatet behjälpligt.
• Döma enligt gällande tävlingsregler.

Finns mer än en domare i ett moment skall den ene utses som 
huvudansvarig.

PROTESTGRUPP
Gruppen skall bestå av:
• Ordförande i Polisens Hundförarförbund eller en av denne 

utsedd person.
• Två tävlande, en från varje klass (utses vid deltagarmötet).
• Föredragande är tävlingsledaren eller domare från aktuellt 

moment.
• Protest skall inges senast en (1) timme efter avslutat mo-

ment.

• Avgift för ingiven protest är 500 kronor. Denna avgift återbe-
talas om protesten går igenom.

FIGURANTER
Figuranter utses av arrangören i samråd med styrelsen i Poli-
sens Hundförarförbund.

TÄVLINGSLEDNING / ARRANGÖR
På tävlingsledningen ligger ett stort ansvar där det krävs både 
gott omdöme och noggrann omtanke innan tävlingsledningen 
utses. Tävlingsledningen ansvarar för att tävlingen genomförs 
på ett rättvist, professionellt samt hög kvalitet. Tävlingsledaren 
skall vara väl förtrogen med gällande regler för genomförandet 
av Svenska mästerskap.

Det åligger tävlingsledaren att särskilt tillse att:
• Hela arrangemanget genomförs till samtliga medverkandes 

fulla säkerhet.
• Leda domarmöten och eventuella protestmöten.
• Att all nödvändig information når ut och rätteligen mottas.
• Upprätta och följa tidsplan samt vid behov korrigera denna.
• När så är nödvändigt planera transporter så onödiga vänteti-

der och kostnader undviks.
• Tillse att funktionärer med flera utrustas och utspisas på er-

forderligt sätt.
• Sekretariatet fungerar på rätt sätt.

SEKRETARIATET
Arrangören har att tillse att ett tävlingssekretariat tillskapas 
med tillräcklig bemanning, kunskap, utrustning och kapacitet.

Sekretariatet har att särskilt tillse att:
• Korrekta resultatlistor och poängtabeller upprättas.
• PHF tillhandahåller ett resultatprogram databaserat som ska 

användas. I dataprogrammet finns tillgång till domarproto-
koll och andra resultatutskrifter.

• Manuell kontroll skall genomföras av resultat i samband 
med poängregistreringen.

• All nödvändig information (skriftligen) når ut till berörda 
medverkande.

• Poängställning och resultatlistor fortlöpande anslås på lämp-
ligt sätt.

• Hålla tävlingsledningen fortlöpande underrättad om verk-
samheten samt vid behov påkalla hjälp.

TRANSPORTER
De tävlande skall tillse att de har möjlighet till egen transport. 
Domare skall om så är nödvändigt beredas transporter av ar-
rangören.

En tidsplan för transporter skall upprättas så att onödiga vän-
tetider undviks samt att alla transporter kan genomföras på ett 
säkert sätt.

PRISER OCH PREMIEUTDELNING
Tävlingarna skall avslutas med en prisutdelning. Utdelning av 
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Polisens Hundförarförbunds medaljer, vandringspriser samt 
hederspris skall genomföras i direkt anslutning till tävlingarnas 
avslutning.

BANKETT AVSLUTNINGSCEREMONI
I samband med mästerskapet avhålls en bankett eller mot-
svarande ceremoni. Tekniske arrangören avgör dock i vilket 
omfattning, eventuellt honörsbord etc. Det bör eftersträvas att 
banketten/ceremonin sker i en lättsam och kamratlig anda.

INBJUDNA OCH ÖVRIGA GÄSTER,
ÅSKÅDARE/SUPPORTRAR
Ordförande i Polisens Hundförarförbund kan inbjuda särskilda 
gäster.
• En gäst, med respektive, från övriga medlemsländer i NPHU
• Hedersmedlemmar

Tekniske arrangören skall ombesörja att dessa gäster ges kost 
inklusive dryck, logi samt deltagande i bankett. Dessutom att 
man på lämpligt sätt guidar dessa gäster. Kostnader för detta 
belastar hundförarförbundet.

Övriga gäster medverkar på egen bekostnad och får på egen 
hand bevista de olika tävlingsarrangemangen om inte arrangö-
ren beslutar annat. Tillresta åskådare/supportrar svarar helt för 
egna kostnader samt får på egen hand bevista de olika tävlings-
arrangemangen.

MÄSTERSKAPENS STATUS
För att mästerskapen skall behålla sin höga status krävs ett 
värdigt uppträdande med gott humör och hög servicenivå från 
samtliga medverkande.

I de fall där uniform bärs skall den bäras enligt reglemente, 
dock kan för tävlande vid vissa fältmoment avsteg från regle-
mentet medges.

Dessa anvisningar är fastställda 2015-11-20 
 

Styrelsen för Polisens Hundförarförbund 
 

Lars Lindgren, Kenneth Eriksson, Magnus Söderberg, Peter Matthijs, Johan Pettersson och Mimmi Lindgren

Sommar-SM 2016 kommer att hållas
8–10 september i Falun, Dalarna
på Lugnetområdet (VM-arenan).

Camping finns i direkt anslutning
till tävlingarna.

Kontaktperson:
Henrik Bodegrim
mobil 0702-61 26 57

Polishund-SM 2016
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Välkomna till

Draghundsläger
17–22 januari
på 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.

Vi får tillgång till våra rum cirka kl. 12.00, sön 17/1-16. Nyck-
larna hämtar ni vid receptionen Långbergets Sporthotell. Ni 
får ta med lakan och handdukar samt övriga artiklar som ni 
behöver under er vistelse där. Då vi kommer att köra minst två 
träningspass om dagen rekommenderar jag er att medtaga ett 
antal träningskläder emedan torkutrymmet inte är det bästa.

Ankomstdagen ingår middag och avresedagen ingår lunch. Vi 
skall ha städat och lämnat rummen till kl. 12.00, 22/1-16 avre-
sedagen. Det finns dock tillgång till dusch för de som orkar ett 
pass till.

Instruktör: Hemligt
Anmälan: Group Wise Lars Bergström.
Senast: 2015-12-26
Viktig – utrustning: Skidor, pjäxor, stavar, valla m.m.
 Bälte samt lina.
 Sele (till hund)
 Hund

Preliminärt program
17/1-15
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.

18/1-15
07.30 Samling utanför baracken för transport upp till ho-

tellet 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 ho-

tellet 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 17/1-16—22/1-16.

Gävleborgs Polishundförening inbjuder till

Draghunds-SM 2016 
för polishundar
När: v. 10 (9–11 mars 2016)
Var: Acktjärbo, Bollnäs
Klasser: Pulka och Linkörning
Boende: Orbaden Spa&Resort. Boendet bokas av deltagarna 

själva till Orbadens reception på tel. 0278-62 15 00
 Uppge kod: HUND SM.
 Pris boende inklusive frukost, 750 kronor/person 

och natt. OBS! Del i dubbelrum.
 Tillgång till SPA ingår i priset. Bada, bubbla och 

mys. Gå gärna in på hemsidan www.orbaden.se där 
du kan hitta olika behandlingar för kropp och själ.

Övrigt: Frågor angående tävlingarna besvaras av
 Eva Roos 072-234 22 68
 Jörgen Mattsson 070-216 73 89

Anmälan: Eva Roos, eva.roos@polisen.se

Anmälan skall innehålla: Vilken klass du vill delta i. Pulka 
eller linkörning, förare, adress, postnummer och postadress, te-
lefon bostad, mobil, tjänstehundklubb, hundens namn, ras och 
födelsetid, meriter 

Sista anmälningsdag är måndag 15 februari 2016.

Anm.avgift: 100 kronor/deltagare.
 Betalas i samband med anmälan.
 Insättes på bankgiro 884-8640
 Gävleborgs Polishundförening

Bankett: Torsdag 10 mars blir det bankett på Orbaden med 
trerättersmiddag till en kostnad av 450 kronor/person.
Anmälan till banketten är bindande och återbetalning kommer 
ej att ske vid utevaro.
Anmälan till banketten sker till Eva Roos och i samband med 
anmälan skall även banketten 
betalas till bankgiro 884-8640, 
Gävleborgs Polishundförening.
Är du allergisk mot någonting el-
ler önskar specialkost, meddelas 
detta i samband med anmälan till 
banketten.

Vi hundförare i Gävleborg
hälsar er alla varmt välkomna!
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Prinsessan

När de mesta känns fjuttigt
i förhållande till vad som sker
Normalt sett är det inga problem att hitta på vad att skriva om 
men just nu känns det tomt. Efter allt som hänt de sista dagar-
na i Paris och det faktum att vi mist en hundkolloga (enligt 
tidningarna) känns det lite fjuttigt att berätta om mitt liv. Det 
känns futtigt att berätta om att jag har varit i Karlsborg tillsam-
mans med patrullhundar och tävlingshundar där jag fått träna 
spår som är så fantastiskt roligt! Det känns fjuttigt att berätta 
om att jag o Matte försökt visa hur vi lär in nya ämnen i burk-
banan eller hur klen Matte e som lyckades skada vaden lite då 
hon skuttade över ett dike lika graciöst som en elefant. Hon 
kanske ska gå i fina slotts miljöer o inte ute i skogen!

De känns lite fjuttigt att berätta om att vi haft besök från USA 
för att FOI och MSB har ett projekt med Homeland of Secu-
rity där vi fick vara med och visa hur vi testas när det gäller 
att identifiera olika ämnen i burkbanan och även hur vi jobbar 
då vi söker. Jag kan avslöja att jänkarna tyckte att vi hundar 
jobbade fantastiskt självständigt och hade ett fint samarbete 
med våra förare. Vi förklarade för dom att vi inte är unika utan 
att majoriteten av sökhundarna i Sverige jobbar enligt samma 
koncept, där hundarna är självständiga och inte hela tiden styrs 
av en förare som pekar exakt var vi ska söka. Dom önskade 
att det såg ut mer så hemma hos dom. Vi kunde konstatera att 
vi ligger väl till i vår dressyr och i våra sökmetoder och jag är 
övertygad om att det gäller även er där ute! Vi är duktiga att 
träna och arbeta med våra hundar i Sverige, nu fick vi kvitto på 
det från några som tillhör en organisation som har drygt 800 
sprängämnessökande hundar! Drygt 800! Då är inte alla priva-
ta eller militära medräknade. En hiskelig och overklig siffra! 
Tänk att ha en organisation som ska funka för att certifiera alla. 
Jösses!

Det känns fjuttigt att berätta om att vi har haft ekipage från vå-
ra nordiska länder här och att vi tränat tillsammans, främst mot 
säkerhetsundersökningar. Vi försöker likrikta våra taktiker och 
metoder så att vi kan hjälpa varandra över gränserna vid behov.

Eller så kanske man ska tänka tvärt om! Just för att allt runt 
omkring verkar vara lite galet o kaotiskt nu, både vad gäller 
det som händer med flyktingströmmar, terrordåd och vår stora 
omorganisation så kanske allt fjuttigt är det som vi ska lyfta 
fram? Lyfta fram det som i vår vardag är positivt, sånt som ger 

oss energi och glädje. Sånt som kan verka helt självklart men 
som faktiskt har stor betydelse även om de inte verkar så. Även 
fast det händer mycket tok måste vi försöka glädjas åt det som 
faktiskt finns runt omkring oss.

Just för att vi tränar på alla dessa saker, har utbyte med andra 
organisationer och länder, vågar lyfta fram även små saker som 
i det stora hela kan verka oviktigt, gör att vi när det verkligen 
gäller så är vi så väl förberedda som vi kan vara. Livet kan inte 
avstanna bara för att det händer massa tok runt omkring oss – 
då har ju tokarna vunnit!

Prinsessan

God Jul & och ett
Bättre Nytt År
önskar Nationella Bombskyddet
3 av landets bombhundar. 

Prinsessan (den mindre svarta)
flankerad av två stiliga kollegor
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Fyraåriga Herman von den Sennequellen har 
utnämnts till Årets Polishund 2015. Herman 
arbetar som patrullhund tillsammans med sin 
förare Petter Fransson, 41, inom polisområdet 
Storgöteborg och har varit en viktig del i den 
särskilda satsningen Trygg i Göteborg.

På frågan vad som gör Herman till en så bra polishund lyfter 
Petter fram hans nyfikenhet och intresse för mänsklig vittring.

– Redan som valp kom han ut i trädgården och nosade i de 
spår som jag gjort tidigare, berättar Petter.

– Sedan är han inte överdrivet intresserad av människor, 
vilket jag ser som en tillgång i arbetet som patrullhund, säger 
Petter. Han hälsar och kan ta emot en klapp men sen är det bra 
och då vill han fortsätta att arbeta.

– Hemma i familjen är han go’ och följsam, vilket jag tror 
beror på att vi lade ner mycket tid på att bygga relationer när 
han var valp.

Herman arbetar bland annat inom satsningen Trygg i Gö-
teborg, som syftar till att få stopp på den grova organiserade 
brottsligheten. Han är patrullhund med tilläggsdressyr för va-
pen- och narkotikasök.

En minnesvärd insats som både juryn och Petter lyfter fram 
är när Herman fann en 3-årig pojke som varit försvunnen i en 
och en halv timme. Herman fann honom sovande i ett vind-
skydd.

– När jag såg det där lilla knytet så kände jag att all den trä-
ning vi lagt ner tillsammans varit värt det, säger Petter. När vi 
väckte pojken blev han först rädd när han såg mig och Herman 
men sedan blev han glad när han upptäckte polishelikoptern, 
berättar Petter.

Årets polishund utses av en jury med representanter från 
Svenska Kennelklubben, Polisen och Polisens Hundförarför-
bund. Se juryns motivering nedan.

Herman och Petter Fransson kan ses på Stockholm Hund-
mässa lördagen den 12 december på Stockholmsmässan i 
Älvsjö. Priset ett resestipendium på 20 000 kr för Petter och ett 
smaskigt ben samt en skön säng från Biabädden och 6 måna-
ders foder från Royal Canin till Herman. På Stockholm Hund-

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

Juryns motivering
Juryn har vid sammanträde den 21 oktober 2015 utsett polis-
hunden Herman von den Sennequellen till Årets polishund.

Under nomineringsperioden 2014/2015 har Herman med 
sin förare Petter Fransson på ett avgörande sätt bidragit till att 
rädda livet på en 3-årig pojke. Därutöver har patrullen på ett 

Herman är Årets polishund 2015

Fakta/ Årets polishund

Herman härstammar från en uppfödning 
inom polismyndigheten i den tyska delsta-
ten Nordrhein-Westfalen, som inriktat sig 
på belgiska vallhundar. Petter Fransson 
hade läst en artikel om uppfödningen i 
tidningen Polishunden och blivit intresse-
rad när det var dags att se sig om efter 
en ersättare till hans dåvarande tjänste-
hund Ulli. På den tyska polismyndigheten 
fanns också en tjänsteman vid namn Her-
man, som var Sverige-vän och intresserad 
av det svenska polisväsendet. Petter åkte 
ner och hämtade hem sin 8-veckors valp 
som fick namnet Herman efter den tyska 
kollegan.Vid 18 månaders ålder gjorde 
Herman den svenska polisens lämplighet-
stest och gick sedan i tjänst.
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påtagligt sätt bidragit till många lyckade ingripanden inom 
polisens satsning mot den grova organiserade brottsligheten. 
Patrullen har vid ett flertal insatser gjort fynd och beslag av 
en betydande mängd narkotika och vapen. Hunden Herman 
har under nomineringsperioden lokaliserat bl.a. ca 20 kg am-
fetamin, 11 kg marijuana/hasch, 11 pistoler/revolvrar samt 3 
automatvapen.

Juryn har fäst särskild uppmärksamhet vid Petters metod att 
arbeta underrättelsebaserat. Vidare har Petters föredömliga sätt 

att avrapportera starkt bidragit till att det fortsatta utredningsar-
betet har blivit framgångsrikt. 

Särskilt imponerande är det följsamma sätt på vilket föraren 
har arbetat, vilket har gjort att hunden blivit en viktig och bety-
dande del i den särskilda satsningen Trygg Göteborg.

Juryn bestod av Brith Andersson, Svenska kennelklubben, Klas 
Friberg, Polismyndigheten och Magnus Söderberg, Polisens 
Hundförarenhet.

Foto: Sören H
åkanlind

Fyraåriga Herman von den Sennequellen har utnämnts till Årets Polishund 2015. Herman arbetar som patrullhund tillsammans med sin förare Petter 
Fransson, 41, inom polisområdet Storgöteborg och har varit en viktig del i den särskilda satsningen Trygg i Göteborg.
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Markus Jönsson med hunden Boss.Några av deltagarna från kursen och Kenneth längst till höger

Kriminalsökhund Kid, som markerar i ett rör på en lekplats.

Kid, taget genom ett rör på en lekplats.
Hans förare, Per Lindqvist, kikar fram genom röret.

Första och sista 
samlingen

– Lugn och fin, lugn och fin! Rådet om att 
hålla sig lugn och lita på sin hund kommer 
från instruktör Kenneth Andersson, när han 
coachar en hundförare under sökhundsträ-
ning.

I år har Region Syd förlagt sin dressyrkontroll av narkotika och 
narkotika/vapenhundarna till Ekerums Golfresort på Öland. Det 
är första gången som alla narkotikahundar i regionen är samla-
de för gemensam träning och dressyrkontroll, och det hörs bara 
positiva uttalanden bland hundförarna om den här samlingen.

– Vi behöver komma samman, utbyta erfarenheter och helt 
enkelt få ett ansikte på personer som det talas om i den här 
nya organisationen, säger Lars Lindgren som är gruppchef för 
instruktörerna.

Det är han som planerat samlingen, och är mycket nöjd med 
hur den gestaltat sig. Allt här är perfekt, med bra förläggning, 
god mat, och bra träningsmöjligheter.

– Ölänningarna har tagit mot oss på ett positivt sätt, och vi 
har varit välkomna att träna våra hundar på en mängd olika 
platser, tillägger Lars, med ett leende.

Om nu det här är första samlingen för narkotikaekipagen i 
Region Syd, så är det lite motsägelsefullt för en av killarna i 
gänget. Det är nämligen sista samlingen för Kenneth Anders-
son, mångårig instruktör för narkotikahundarna, som nu lägger 
kopplet på hyllan, och går i pension i början på nästa år.

– Jag har varit instruktör sedan mitten av 80-talet, och de 
sista 20 åren har jag ägnat åt narkotika-, narkotika/vapen-hun-
dar, och även utbildat och tränat sprängämnessökande hundar, 
säger Kenneth.
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– Som alla förstår är det en hel del hundar som passerat revy, 
under årens gång, men jag alltid haft kvar mitt brinnande in-
tresse för hundens fantastiska förmåga, avslutar han.

Det framgår med all tydlighet när man står och följer Ken-
neth i hans arbete vid en av sökstationerna, där det under dagen 
dyker upp narkotikaekipage, som skall klara sökprovet som 
Kenneth lagt upp. Hundföraren blir informerad om sökområ-
det, och scenariot för provet, och sen är det upp till hundföra-
ren att genomföra hundsöket på ett praktiskt och taktiskt bra 
sätt.

– Kenneth kan verka lite barsk ibland, men under ytan för-
står man att det är en jättesnäll kollega, som vill allas bästa, 
säger hundförare Emil Persson, som klarade sitt narkotikasök 
med glans.

– Jag har fått många bra dressyrtips av Kenneth, som har 
hjälpt mig att utbilda min hund till en bra narkotikahund, fyller 
Emil på.

Gruppchefen för specialsökhundarna i Region Syd, Jan 
Bernhard är också med under samlingen, en vecka som in-
struktör, och nu den här veckan som elev.

– Det känns bra att bara kunna koncentrera sig på sin hund, 
och få till en bra träning och provtagning av honom, säger Jan.

– Sen jag tillträdde som chef för specialsökarna, har jag haft 
mycket samarbete med Kenneth, så jag kommer sannerligen 
att sakna honom när han går hem med pension. Enligt mig är 
Kenneth den meste, och bäste narkotikainstruktör vi haft inom 
polisen, genom alla tider, avslutar Jan.

Alla vi som var här på Öland tackade Kenneth för de år vi haft 

glädjen att ha honom som medarbetare, hundförare och instruk-
tör, och önskade honom allt gott och att han får njuta av pensio-
närslivet. Men Kenneth, kör det ihop sig… så ringer vi…

l Text och foto: Johan Esbjörnsson
kriminalsökhundförare, Region Syd

Kenneth och hans hund Jack.

Kenneth, tillsamman med hundförare Emil Persson från Helsingborg
och hunden Nitro.
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Mi-Jos Eddy
spårade och grep 
rånare.
26 november 2015
Vi vet att vi varit lite dåliga på att uppdatera sidan sista tiden. 
Detta beror på hög arbetsbelastning i form av bevakningsupp-
drag med anledning av händelserna i Paris, försvarsminister-
möte med mera. Vi ska försöka uppdatera lite mer frekvent 
framöver.

För lite drygt en vecka sen inträffade ett fult bilrån på en plats 
i norra Stockholm. Kvinnan som körde bilen hade även med 
sig sin bebis när rånarna under vapenhot tilltvingade sig bilen. 
Kvinnan lyckades ta ut bebisen ur bilen innan rånarna flydde 
från platsen.

Bilen anträffades senare söder om Stockholm, och efter en bil-
jakt lämnade rånarna bilen springandes. Eddy med förare an-
lände strax därefter till platsen, en gångväg, och började spåra.

Efter ca 200 meters spårning befann sig hundekipaget längs 
med en huslänga. Spåret gick i hög fart upp och ner för två 
altaner. Ekipaget rundade därefter ett hus och på framsidan av 

huset började Eddy ”vinda” och visade att gärningsmännen nu 
befann sig i hundförarens omedelbara närhet.

Mycket riktigt, i en liten redskapsbod satt de två rånarna och 
gömde sig och blev tack vare Eddys och hans förares fina in-
sats transporterade till var sin cell.
Ha en bra lördag!

/Danne

Polishunds SM 2015
10 september
En synnerligen driftig medborgare har satt ihop en riktigt bra 
video från Polishund-SM 2015 i Kungälv.
Vi tycker videon är kanon, hoppas ni tycker det också!
Länken ser ni nedan:
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=4Z3Ix16u6oI

Äntligen är
dokumentären klar!
29 oktober 2015
Vi har tidigare nämnt att STRIX television spelat in en doku-
mentär om Stockholmspolisens hundenhet. Allt är nu klart och 
har resulterat i två avsnitt i Nya Efterlyst Special.

Programmen går att se på tv8 Play, på telefon eller surfplatta 
eller smart-tv. Man måste ha appen för att se avsnitten.

Ladda ner appen, om ni inte redan har den, och sök på ”Nya 
Efterlyst special” så hittar ni rätt. Tyckte själv att avsnitten var 
riktigt bra! Håll till godo.

/Danne

Bild från TV8 play
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Har du en hund som du vill sälja? Nedan be-
skrivs hur den blivande patrullhunden bör 
vara rent mentalt.

Polismyndigheten gör ett lämplighetstest av 
alla hundar som är inköpsämnen.

Under testet utsätter man hunden för situa-
tioner som ska ge svar på de frågor man har.

Önskvärda egenskaper förenklat
• Hunden är positiv eller neutral mot främmande människor.
• Hunden har stor arbetslust och startar omedelbart i jakt och 

kamplek med hög intensitet samt tål belastningar.
• Är uppmärksam och reagerar snabbt men störs sällan eller 

inte alls av omgivningen.
• Har ett visst mått av allvar och försvarar sig själv mot hot.
• God koncentrationsförmåga och förmåga att koppla av efter 

ett engagemang. Hunden gör rätt sak vid rätt tillfälle med 
rätt intensitet.

• Modig och löser skrämmande situationer självständigt.
• Hunden skapar minnesbilder på ett balanserat sätt.
• Hunden reagerar inte på skott.
• Hunden är oberörd av olika miljöer, gallertrappor, hala golv, 

mörker mm.

**Ovanstående beskrivning 
är en målbild och långt ifrån 
alla polishundar har detta 
protokoll. En del egenskaper 
är mer viktiga än andra och 
mer av vissa egenskaper kan 
väga upp avsaknad av andra. 
En del som dock inte testas 
under själva Lämplighetstes-
tet är SPÅRINTRESSE. En 
hund kan ha alla ovanstående 
egenskaper men om den inte 
har något spårintresse så blir det ingen polishund! Spårintresset 
visar sig oftast under provperioden.

Första steget
En hund som blir bedömd att prövas som patrullhund placeras 
hos en polishundförare som blir ”fodervärd” åt hunden. Under 
1-2 månader så försöker man utveckla hunden och utröna om 
det finns någon brist i hunden som kan diskvalificera hunden 
som patrullhund. Om allt går bra så köps hunden in och hund-
föraren fortsätter att dressera hunden mot patrulltjänst. Så 
småningom avlägger de tjänstbarhetsprov och dressyrnivåprov 
för att ta hunden i aktiv tjänst som polishund. Hunden får då ett 
liv fyllt av utmaningar, stimulans och samhällsnytta som man 
önskar att alla hundar kunde få. Polishundarna tenderar sedan 
att älska sitt nya jobb!

Polismyndigheten har
ett ständigt behov av
nya patrullhundar!

Rookien
Försvarsmaktens IQ
10 oktober 2015
Sms från hundförare J som har bytt tjänstehund nyligen och 
numera finns strax bakom rookien Försvarsmaktens IQ.

”Pågående inbrott på södra sidan. Tre gm baxar ut två motor-
cyklar från ett låst garage. När de får syn på polis släpper de 
motorcyklarna och springer åt alla håll.

Ca 25 min senare påbörjas spårsök efter en av löparna.
Patrullerna i distriktet har tidigt slagit en ring runt området.

IQ tar upp ett bra spår som leder genom ett närliggande cen-
trum, genom ett grönområde, ut på en asfaltsväg, genom några 
villatomter tills han på baksidan av en villatomt, under en 
veranda, påträffar en misstänkt som låg och gömde sig. Gär-
ningsmannen fick krypa fram till ljudet av en rejäl anskällning. 
En av de andra gärningsmännen greps på brottsplatsen.”

Gött jobb av IQ som nu dubblerat sin skörd av gripna och gått 
från 1 till 2. Snart, mycket snart, är det dock betydligt fler. IQ 
har nämligen visat att hans största intresse är att spåra och det 
gör han riktigt bra! Vi önskar IQ och husse fortsatt god jakt!
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Möt Tretjaks Eddie!
6 oktober 2015
Eddie är en 6-årig schäferhanne som togs i tjänst inom polisen 
för snart 2 år sedan. Eddie är en förig och signalkänslig hund 
som bor tillsammans med sin husse och dennes familj. Eddies 
starkaste sida är hans fina spårbeteende som hans husse finsli-
par varje dag.

För några veckor sedan fick en polispatrull syn på en bil som 
kunde sättas i samband med ett inbrott. Föraren i bilen vägrade 
stanna och ett efterföljande inleddes. Inne i ett bostadsområde 
lämnade tjuvarna bilen och försvann.

Eddies husse, som var hack i häl, hann knappt sätta på spårse-
len på Eddie förrän Eddie fick upp ett spår och några minuter 
senare anträffades en man inne i ett buskage. En gripen!

Eddie och hans husse hänvisades till en sista position där en 
polis hade sett en av tjuvarna försvinna i mörkret. Efter ett 
kortare spår anträffades en man uppe i ett träd där han försökte 
gömma sig. Ytterligare en gripen!

Att lyckas som hundförare i dessa ärende betyder oerhört 
mycket då vi lägger ner sjukt mycket tid på att träna våra 
hundar. Att lyckas som hundförare hade inte gått om vi inte 
hade haft så otroligt många duktiga kollegor i polisbilarna som 
vakar över oss dag som natt. Skärpta poliser producerar bra 
ärende, och det finns många skärpta poliser i Skåne och i övri-
ga landet, lovar!

Ha en bra dag!
Hundförare J

Officiell
kalender
för 2016

Draghundsläger
17–22 januari 2016, Långberget

Styrelsemöte
2–3 februarki, Jönköping

Draghunds-SM
9–11 mars 2016, Acktjärbo, Bollnäs

Utgivning Polishunden nr 1-16
14–18 mars mars

Utgivning Polishunden nr 2-16
9–13 maj

Nordiska Mästerskapen
31/5-3/6 2016, Nyköping (prel.)

Utgivning Polishunden nr 3-16
4–8 juli

Polishund-SM
8–10 september, Falun, Dalarna

Årsmöte
september, Falun, Dalarna

Narkotika-SM
oktober, Arr. Östergötland

Utgivning Polishunden nr 4-16
24–28 oktober

Utgivning Polishunden nr 5-16
19–23 december
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Under vecka 41 samlades 7 hundförare från olika delar av 
landet i Karlsborg för att delta i utbildning ”Fördjupad skydds-
figurant”, under ledning av instruktörerna Magnus Söderberg 
och Fredrik ”Linkan” Lindqvist. Vi som var med var Christof-
fer S, Per, Christoffer E, Tessan, Martin, Henrik och Daniel.

Vi kursdeltagare från region nord, mitt, väst och öst bjöds på 
en mycket intressant och lärorik vecka, där hjärnverksamheten 
sattes på prov från dag ett. Efter teoretisk genomgång på om-
rådet satte vi igång med inventering av hundarna, där mentala 
egenskaper, knutet till skyddsmoment bedömdes och diskute-
rades.

Senare i veckan fick vi genomgång och praktisk övning i kor-
rekta mottaganden av hundar i bitkudde och skyddsärm, för 
att sedan gå över till att träna figurerande vid skyddsövningar 
knutna mot tjänst, där instruktörerna påvisade hur man presen-
terar alternativa bett, som exempelvis i ben, samt hur man kan 
använda sig av störningsföremål vid skyddsdressyr.

Mot slutet av veckan påvisades och tränades provfigurantens 
roll, där fokus låg på provtagningsmomenten. Vi kursdeltagare 
fick lära oss vikten av att figurera lika för alla hundekipage 
under en provtagning, i såväl skyddsärm, bitjacka som i mun-
korgsmoment.

En vecka i ett blåsigt Karlsborg går mycket snabbt. Vi lämnade 
kursen ordentligt ”korvstoppade” av nya kunskaper och tekni-
ker som figurant vid skyddsträning och prov, samt tacksamma 
för en lärorik vecka med fantastiska instruktörer.

 
l Text: Christoffer Stiernborg

Region Mitt, Gävleborg

Kurs ”Fördjupning skyddsfigurant”
på Nationella Polishundtjänsten
i Karlsborg vecka 41

Bolan, Christoffer E., Per, Henrik, Christoffer S., Daniel, Tessan och Martin
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Martin, Tessan, Per, Daniel, Christoffer S, Linkan. Magnus Söderberg, hunden Segervittring Caxe, Fredrik ”Linkan” Lindqvist

Christoffer S, Fredrik ”Linkan” Lindqvist, Per Daniel, Tessan, Henrik, Martin, Christoffer E.

Fredrik ”Linkan” Lindqvist, Tessan, Daniel, Per, Christoffer E.

Kurs: Fördjupning skyddsfigurant  |  Polishunden 5-2015

20



Polishunden 5-2015  |  Kurs: Fördjupning skyddsfigurant

21



God Jul &
Gott Nytt År

önskar Redaktionen
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STADGAR FÖR

POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUNDS

STIPENDIUM
§ 1. Stipendiet är instiftat 1995 och är ägnat att stimulera 

kompetensutveckling och kunnande för förbundets med-
lemmar.

§ 2. Stipendiet kan sökas av enskild medlem eller grupp av 
medlemmar inom förbundet.

§ 3. Ansökan som görs skriftligen skall vara Polisens hund-
förarförbunds styrelse tillhanda senast 31 maj. Utdelande 
av stipendiet sker vid ordinarie årsmöte i samband med 
sommar SM.

 Ansökan skall innehålla:
 • Sökandes namn, adress och födelsedatum
 • Polismyndighet
 • Uppgifter för mål för utvecklingsarbetet
 • Begärd stipendiesumma.

§ 4. Den årliga stipendiesumman är 10.000 kronor. Överskju-
ten, ej uttagen summa, accumeleras till kommande år. 
Storleken på den totalt utbetalda summa bestäms för varje 
år av styrelsen i Polisens hundförarförbund dock högst 
10.000 kronor per ansökan.

§ 5. Stipendiat förbinder sig att till styrelsen redovisa vilka 
kostnader stipendiet täckt, senast ett år efter utbetalning. 
Ett skriftligt referat skall publiceras senast i nr 5 av tid-
skriften Polishunden, året efter utbetalningen.

Ansök senast 31 maj 2016
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Valberedning: Ulf Backman, Örebro (sammankallande), Peter Hallberg, Skåne och Peter Nordgren, V. Götaland

Polisens
Hundförarförbund

Adress:
Tappers väg 10, 713 32 Nora

Plusgiro:
577954-1www.polishund.se

Thomas Gutenlöv
Suppleant

Mobil:
0733-53 93 22

E-post:
dille2008@gmail.com

Mimmi (Merit) Lindgren
Sekreterare

Mobil:
0702-34 42 10

E-post:
smaangarna25@hotmail.com

Magnus Söderberg
Kassör

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

Lars Lindgren
Ordförande

Mobil:
0733-48 31 74

E-post:
le-cops@telia.com

Kenneth Eriksson
Vice ordförande

Telefon:
010-566 52 68

E-post:
kenneth.eriksson@polisen.se

Johan Petersson
Suppleant

Mobil:
070-247 02 73

E-post:
andreelund@hotmail.com

Peter Matthijs
Ledamot

Mobil:
0733-91 04 98

E-post:
peter.matthijs@bredband.net

Polisens Hundförarförbunds styrelse 2015
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