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Ännu ett år har gått och jag frågar mig själv vad har hänt. Vad har blivit 
bättre och vad har blivit sämre? Svaret på denna fråga sitter ni på där ute 
och det kan nog variera i förhållande till vilken region som vi/ni jobbar i. 
Själv hamnade jag i den så kallade omställningen som, i mitt tycke, mer 
handlar om rutor än personal. Efter 34 år i hundverksamheten ringde C 
ROE i syd upp mig och frågade lite om mina tankar om framtiden. Mitt svar 
blev ungefär ”ni kan placera mig var ni vill men inte vid gränsen”. Var tror 
ni att jag hamnade? Nåväl, jag har jobbat på gränsen i 3 månader nu och 
trivs faktiskt bra. Gränspolisverksamheten har traditionellt en bister klang 
men inget kan vara mer fel. Verksamheten är viktig i många sammanhang 
och ”vi” hittar mycket, såväl falska pass, människosmuggling/-handel och 
andra som inte har rätt att vistas i landet, men också sådant som illegala 
vapen, narkotika och en hel del rattfyllerister.

För hundverksamhetens del har jag, i flera nummer tidigare, skrivit om att 
jobbet ska göras även i den nya myndigheten och vad jag märker är att det 
gör Ni. Att vara hundförare 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.

Till ovan kan jag tillägga att jag, trots ny placering, fortfarande har min 
grundplacering i hundverksamheten. Jag gick i månadsskiftet oktober/no-
vember min fortbildning som provledare och kommer därmed att fortsatt 
döma våra SM.

Årets Polishund har utsetts och kommer att belönas på SKK:s Hundmässa 
i Stockholm (eller har gjort detta när tidningen kommer ut). Styrelsen vill 
gratulera Aspirants Grym med förare Per ”Pelle” Eriksson till denna förnäma 
utmärkelse. Ni kan läsa om detta på SKK:s hemsida och på sidan 16 i 
detta numret. Reportage från Hundmässan återkommer vi, förhoppningsvis, 
med i nästa nummer av Polishunden.

I tidningen finns inbjudan till draghundslägret. Kort tid och den skulle kan-
ske ha varit med i förra numret, men bevaka det om ni har intresse.

Slutligen vill jag rikta ett tack för det gångna året och önska er en riktig 
God Jul och Ett Gott Nytt År. Glöm inte att hundarna också vill ha julklapp 
men kanske inte smällare.

Lars Lindgren
Ordförande
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Magneslia´s Cickan, FLOCKLEDAREN, Foggens Oska och Mallekrafts Jazza
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Jag heter Pelle Karlsson och tjänstgör på Nationella Polishund-
tjänsten, jag ska försöka komma ihåg lite från min tid som 
hundförare…

Bakgrund
Jag har tjänstgjort i Stockholm som hundförare(1987), instruk-
tör (1991), gruppchef (1994). Efter några år ute på fältet kände 
jag att jag brann mer och mer för instruktörsrollen.

1997 fick jag tjänst som utbildningsledare/instruktör vid 
stockholmspolisens dressyrplats, Tullinge, där jag jobbade till-
sammans med ”giganterna” Leffe Malmgren och Kjelle Ström. 
Jag sög åt mig all kunskap de erbjöd mig vilket jag än idag 
drar nytta av. 

2002 började jag tjänstgöra på Rikskriminalpolisen som 
utbildningsansvarig. Blev kvar på den tjänsten i 8 år innan jag 
kände för att syssla med lite andra 
arbetsuppgifter på nationell nivå.

December 2003 flyttade vår verk-
samhet till metropolen Karlsborg. 
Det var både spännande och intres-
sant att få vara med om att starta 
upp verksamheten på en ny ort med 
allt nytt kontaktskapande som det 
innebar.

Sedan 2010 har jag mest administrativa arbetsuppgifter vil-
ket kanske inte låter så där jättespännande. Men jag stortrivs i 
arbetsmiljön och jag tycker att vi verkligen har ett bra lag som 
kompletterar varandra. Friheten att kunna glida ut utanför kon-
toret och kika lite på när ”grundkursarna” tränar hund utanför 
fönstret, är inte att underskatta. Tiden går fort när man har ro-
ligt och jag har fram till nu överlevt cirka 32 grundkurser…

Det var så här det började
Som liten pojke hade jag som så många andra ett stort intresse 
av att bli polis. Under tonåren började mitt intresse för hundar 
efter att min syster köpt en mellanpudel. Vår familj engagerade 
sig så smått i Finspångs Brukshundklubb där flera polishund-
förare var engagerade. Nu gick det upp ett ljus för unge herr 
Karlsson; polishundförare – det är det jag ska bli när jag blir 
stor. Stor har jag aldrig blivit, blev bara 174 cm över havet. 
Sökte in till polisskolan och kom in 1974, med tvekan med 
tanke på längden.

När jag 1974/75 genomgått polisskolan blev jag placerad i 
Malmö där jag genomförde min alterneringstid på kriminalpo-
lisen. Men i Skåne ville jag inte vara kvar så jag sökte tjänst i 
kungliga huvudstaden där jag började tjänstgöra 1976.

Den som väntar på något gott…
Började visa mitt intresse för att bli hundförare efter några år på 
ordningspolisen. Dessvärre var det omorganisation och nerskär-
ningar av hundförare vid den tiden. Men skam den som ger sig, 
jag fortsatte att varje år söka utbildning till hundförare.

När jag tjänstgjort i 13 år fick jag äntligen chansen att åka till 
Sollefteå 1987 och genomföra grundkurs till hundförare. Jag 
hade med mig hunden Dalmarkens Ingo som jag efter någon 
vecka fick byta ut till HS Sacko. Sacko var en otroligt duktig 
spårhund men i övrigt ingen större stjärna vilket dåtidens l-test 

tydliggjorde, testresultatet var 101 
poäng och för att bli godkänd som 
lämplig att prövas som polishund 
var det minst 100 poäng som gällde. 
Men Sacko var en otrolig spårhund 
som genomförde många lyckade spår 
med lyckade spårslut på alla typer av 
underlag. Tyvärr fick han redan när 
han var 4 år problem med höger bak-

ben där korsbandet blivit helt kass. Han opererades men blev inte 
fullt återställd varför han kasserades och fick åka till hundhimlen.

Provhundar
Därefter hade jag ett antal provhundar som jag fick återlämna 
eftersom de ej räckte till för verksamheten. 

I början på 1990 fick jag åka upp till Sollefteå och medverka 
när ”giganterna” Arne Brånn, Curt Fagerberg , Harry Nilsson och 
Bosse Nyman skulle l-testa ett antal hundar. Mitt uppdrag var att 
försöka få med två blivande tjänstehundar till Stockholm. L-tester-
na gick bra och jag fick med mig två hundar varav en var min nya 
hund HS Ankel ”Acke”, en helsvart schäfer och underbar varelse. 

”Acke” genomförde också många bra uppdrag men även han 
fick fysiska problem när han var 5 år, L7S1. Han opererades 
men tyvärr blev inte heller denna operation bra. Så han fick 
också åka till hundhimlen.

Så var det dags för ännu ett antal provhundar som inte räckte 
till. Provade också att skaffa en valp för att så småningom köra 

Mitt liv som hundförare

PELLE KARLSSON

”Polishundförare – det är det 
jag ska bli när jag blir stor”
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upp som polishund. Tyvärr räckte inte resurserna till för vår 
verksamhet och han omskolades till lavinhund och fick många 
fina år i Sälen tillsammans med en annan civil förare.

Jag fick sedan ytterligare en schäfer, Hassemans Locco, 
som var mer vild än tam. En otrolig kamplust, högt tempe-
rament och dessutom hård, och då menar jag verkligen hård. 
Locco var patrullhund som jag även tränade till kriminalsök-
hund.

Tjänsteuppdrag jag aldrig glömmer
Ett jobb som jag särskilt kommer ihåg med Locco var ett 
ärende norr om Stockholm där vårt uppdrag var att leta efter 
kroppsdelar från en kvinna som styckats. Kroppsdelar låg ut-
slängt efter en grusväg och allt skulle markeras så att tekniker-
na kunde ta hand om kvarlevorna. Många markeringar blev det. 
Går inte in mer i detalj över vad vi hittade och i vilket skick 

det var, men minnet av detta ärende sitter kvar för evigt. Ytter-
ligare ett jobb som jag kommer ihåg var när jag tillsammans med 
”legenden” Jörgen Clöve och våra två tjänstehundar fick förfrågan 
om att åka till Holland för att biträda vid en katastrof. Vi var nere 
i Holland under 3 dagar och sökte igenom katastrofplatsen med 
våra hundar tillsammans med 10-15 andra hundförare från olika 
delar av Europa. Våra hundar visade verkligen vad de gick för och 
gjorde flera betydelsefulla fynd i området. Denna resa och detta 

uppdrag glömmer jag inte heller, vilken otroligt häf-
tig och annorlunda upplevelse det blev.

Något som jag uppfattar som bland det svåraste 
av alla discipliner är vattensök. Förutsättningarna 
är ofta väldigt svåra med tanke på hur länge har 
personen varit försvunnen, vet man om personen 
över huvud taget finns i vattnet, om han finns i 
vattnet på vilket djup, förekomst av bottenvegeta-
tion, strömmar m.m.

Locco´s mentala hälsa var dessvärre inte vad 
man kan önska av en polishund så även han fick 
åka till hundhimlen efter några år i tjänst.

Malinois – Dubbelfel – eller helt rätt?
Det verkade som att schäfer inte var något för mig 
och i slutet av 90-talet gjorde jag ett ”dubbelfel” 
enligt mina kollegor, jag skaffade en 7-månaders 
malinois och dessutom en tik, Lei-Anns Ullis. 
Hon klarade galant av l-testen och togs i tjänst. 
Eftersom jag var utbildningsledare på Tullinge för 
Stockholms polisen blev det inte tid för att vara 
”ute i verkligheten” vid så många tillfällen. Men 
hon fick möjlighet att visa upp sig i samband med 
olika typer av förevisningar och studiebesök.

Lei-Anns Ullis blev pensionär vid 10 års ålder 
och då blev det dags för en av hennes avkommor, 
Foggens Oska, att ta över manteln. Oska tränades 
mot patrullhund och hon var i tjänst tills hon blev 
10 år. Hon är nu 12,5 år och lever ett gott pensio-
närsliv.

Utöver Foggens Oska finns även Magneslia’s 
Cickan (4 år) och Mallekrafts Jazza (2 år) i min 
”flock”. Idag har jag ingen tjänstehund men tränar 
våra hundar för att så småningom ge mig ut på 
civila tävlingar.

Kroatien
För något år sedan fick jag möjligheten att till-
sammans med Jocke Berlin, region Mitt, åka till 
Kroatien för att genomföra en uppstart av krimi-
nalsökhundar. Det var också en upplevelse utöver 

det vardagliga livet i Karlsborg.
Varje morgon klockan 06.00 började alla polisskoleelever att 

manuellt sopa skolgården med var sin sopkvast, vilken syn för 
gudarna. De fyra deltagarna kom från Kroatien, Slovenien och 
Österrike. Skolledningen var inte helt lätt att samarbeta med, ex-
empelvis visade det sig att en av kroaternas hund ej räckte till för 
ändamålet. Rektorns reaktion på detta vara att avskilja hundföra-
ren från verksamheten eftersom han ej lyckats med uppdraget.

Hunden hade inga som helst förutsättningar att lyckas med 

Hassemans Locco, jag och Lennart Berglin vid ett vattensök i Mölndalsån
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uppgiften att bli kriminalsökhund, den hade ALDRIG blivit 
godkänd som polishund eller polisiär sökhund i Sverige.

Kontaktnät
Under mina år inom hundverksamheten har jag haft förmånen 
att fara runt i landet, runt i de nordiska länderna och även till 
England, Tyskland och Holland där jag träffat hundförarkolle-
gor vid olika internationella workshops. Dessa hundförare är 
av samma ”skrot och korn” som oss hundförare i Sverige. De 
har verkligen samma typ av humor och samma typ av sätt att 
umgås på efter tjänstgöringens slut (vad det nu kan innebära?).
För att bygga ett kontaktnät inom hundvärlden är det av ytters-
ta vikt att även ha bra kontakter även inom den civila sektorn. 
Jag har förmånen av att ett antal gånger per år även tjänstgöra 
som domare vid tävlingar anordnade av Svenska Brukshund-
klubben inklusive KM, DM och SM. Jag har också haft för-
månen att vara domare sedan många år tillbaka vid SM för 
polishundar och vid Securitasmästerskapen. 

En liten vädjan till er alla som jobbar ute på fältet, se till att 
bygga broar och skaffa er ett bra kontaktnät inom hundvärlden. 
Om alla hjälps åt så kanske vi kan få en och annan tjänstehund 
den vägen, vi behöver verkligen all hjälp vi kan få för att hitta 
fler tjänstehundar.

Sammanfattning
 Jag måste säga att hundförarlivet är och har varit mycket ut-
vecklande, intressant, spännande och vansinnigt roligt. Tänk 
vad många roliga, trevliga och tokiga människor man har stött 
på under åren och vilka knasiga minnen man har. 

Jag är glad att jag fullföljde min ungdoms dröm och blev polis-
hundförare, det ångrar jag aldrig!

l Pelle

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

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

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

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

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

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

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

Anmäl ditt intresse för att komma in med material till 
redaktören Lars Nordgren: nordgren@sjobo.nu.
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Officiell kalender

för 2017

2017

Draghundsläger
Långberget (se sid. 6)
15 – 20 januari

Norsk politihund seminar 2017
Oslo (se sid. 11)
27 – 29 januari

Draghunds-SM
Skidstadion, Östersund (se sid. 10)
8 – 10 februari

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

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

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

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

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

Framtida arrangörer till 
Polishundmästerskap

Välkomna till

Draghundsläger
15–20 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.

Lite information gällande logi och kost samt lite till:
Vi får tillgång till våra rum ca kl. 14.00, Sön 15/1. Nycklarna 
hämtar ni vid receptionen Långbergets Sporthotell.
Medtag lakan och handdukar samt övriga artiklar som ni be-
höver under er vistelse. Då vi kommer att köra minst två trä-
ningspass om dagen rekommenderar jag er att ta med 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, 20/1-17 
avresedagen. Det finns dock tillgång till dusch för de som or-
kar ett pass till.

Instruktör: Hemligt
Anmälan: Group Wise Lars Bergström.
Senast: 2016-12-26
Viktig – utrustning: Skidor, pjäxor, stavar, valla m.m.
 Bälte samt lina.
 Sele (till hund)
 Hund

Preliminärt program
15 januari 2017
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.

16 januari 2017
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 15/1-17—20/1-17.

Inbjudan Draghundsläger 2017 | Kalender  |  Polishunden 5-2016

6



1§ Mötet öppnas
 Ordförande Lars Lindgren öppnar och hälsar deltagarna 

välkomna till styrelsemötet.

2§ Föregående mötesprotokoll
 Genomgång av föregående styrelsemöte protokoll. Ingen i 

styrelsen hade något att erinra.

3§ Ekonomi
 Kassör Morten gick igenom ekonomin för NPHU. Det var 

inga större förändringar sedan förra styrelsemötet. Ingen i 
styrelsen hade något att erinra. 

4§ Mötespengar
 Frågeställning om styrelsen ville ha ersättning för kostna-

der i samband med mötet. Styrelsen svarade enhälligt Nej 
på frågan.

5§ Redogörelse från NM 2016 och eventuella ändringar
 Redovisning angående NM i Sverige 2016. I stort sett har 

allt gått bra. Det ska dock föras in i de generella reglerna 
att: ”Uppstår under tävlingarna en situation som uppfattas 
av domarna som tekniskt fel får föraren med hund tidstil-
lägg alternativt starta om momentet, utan poängavdrag”.

 
 I momentet Rondering/Personsök: Föraren inte hålla i 

hundens halsband under det momentet pågår. Om detta 
sker så säger domaren till en gång. Åtlyds inte denna till-
sägelse så får ekipaget betyget noll (0).

6§ NM 2017
 NM 2017 avhålls i Danmark på Jylland. Datum för mäs-

terskapet är fastställt till 30 maj tom 2 juni.

7§ Beslutsämnen
 Behandlade resekostnader för styrelsen samt omkostnader 

för hållande av NM. Styrelsen var överens om att varje 
land står för sina resekostnader till och från mötet. 

8§ Seminarium 2017
 Seminariet sker den 27-29 januari 2017 på Quality Hotell 

33, Östre Akervei 33 i Oslo. Mer info läggs ut på hemsi-
dan.

 
9§  Webbsidan
 Frågan aktualiserades igen. Lars Lindgren föreslog att 

Sverige, Danmark och Norge lägger in sin ”Polishundtid-
ning” som webbversion på NPHU:s hemsida. Danmark 
och Norge skickar PDF-fil till Lars. Morten föreslog att 
annonsörer får lägga in materiel på webbsidan för att eko-
nomin ska förbättras. Detta godkändes. Lars och Magnus 
tar kontakt med Mediahuset som distribuerar svenska 
”Polishunden” för att kontrollera att detta inte strider mot 
Sveriges avtal med Mediahuset.

10§ Övriga frågor och ämnen
 Magnus redigerar svenska ”Checklistan” gällande arrang-

örskap av de Svenska mästerskapen så att dessa stämmer 
överens med de Nordiska Mästerskapen. 

12§ Nästa möte
 Nästa möte NPHU avhålls i Danmark, Jylland dagen inn-

an NM avhålls.

Protokoll från
styrelsemöte NPHU
Danmark, Köpenhamn, 2016-11-12

Närvarande:
Jens Jönholt, Jörgen Weinkouff Petersen, Lars Lindgren, Magnus Söderberg,
Morten Haave, Gunnar Rassmussen

Köpenhamn 2016-11-13

Magnus Söderberg
Sekreterare NPHU
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20 november var det dags att gå till val i de olika kommunerna 
i Mali. För oss i Bamako betydde det att många av oss fick 
släppa våra ordinarie arbetsuppgifter för nu skulle vi köra pa-
trull tillsammans med FPU, Formed Police Unit.

Vi placerades i 3-manna team och utrustningen skulle vara väst, 
hjälm och självklart beväpning. Nu blev det stressigt för vissa. 
En del hade nämligen lämnat tilldelade hjälmar och västar i 
sina hemländer eftersom ”nån” hade sagt till dom att dom inte 
behövdes och OM dom skulle behöva dom så skulle FN tilldela 
dom utrustningen. Sen började problematiken med att försöka 
ordna så samåkningar kunde ske. Det är ont om fordon och alla 
bor inte på samma ställe. Till slut var även de fixat. Patrullering-
en skulle ske dag, kväll och natt. Jag fick kvällspasset tillsam-
mans med en UNPOL från Senegal och en från Burkina Faso.

Vi mötte upp FPU på deras camp. Bangladeshare var dom och 
det innebar hyfsad engelska så vi kunde lägga upp taktiken 
vilket innebar att vår bil skulle ligga i mitten och dom främst 

samt sist. Dom visste vilket område vi skulle ha o sen rullade 
vi iväg. Uppgiften var tydlig sedan innan. Vid eventuella ord-
ningsstörningar ingriper först Malisk polis, i andra hand deras 
militär, FAMA och absolut sist UNPOL. Vår uppgift var syn-
lighet och ingripande skulle endast ske vid fara för liv.

Allt gick lugnt till. Lite annorlunda att åka mellan 15-20 km/
tim och då det va som varmast klarade AC´n precis av att kyla 
ner inne i bilen. Väst o hjälm. Varm. Galet varmt men då tittade 
jag på våra Bangladeshare i bilen framför UTAN AC. Inte en 
svettdroppe! Dom klarar värmen bättre än jag. Allt va lugnt. Vi 
gav lägesrapporter via radio och här uppstår en märklig situa-
tion då jag talar engelska, operatören franska och täckningen 
så kass så sändningen måste reläas via ett tillfälligt ”KC”. Tur 
allt gick lugnt till för om det hade hettat till vete sjutton om ja 
begripit vad som sagts via radion.

Dags för paus. Bönepaus. Bangladesharna är muslimer så 
eftermiddagsbönen styrde tiden för pausen. Vi stannade på en 

Kommunalval i Mali 2016

Lastmoppe som man använder till all möjlig frakt. Människor prylar eller 
som jag sett 2 kossor på rygg!

Fiske från en Pirog på floden Niger.

Sand tas upp från flodens Botten. Handskottas upp på lastbilsflak. Blir sen 
"tegelstenar" o hus. 
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lokal polisstation och mina fransktalande kollegor kunde prata 
om hur läget va på stan. Vi fick veta att det var lugnt. Sen kom 
Bangladesharna och bjöd på kakor, flingor, dricka o annat gott 
och energigivande. Det är omöjligt att tacka nej till en ”Bang-
lare”. Jag försökte men det misslyckades. Två kvällar 14-22 
blev det patrullering för min del. Hotbilden finns hela tiden 
men faktum är att allt gick lugnt till väga vilket är bra men å 
andra sidan blev det två riktigt långa pass. Valet genomför-
des i Bamakos distrikt utan störningar.  Min ena kollega från 
Senegal, 54 år, pensionerad i Senegal, 35 år i specialenheter, 
sista åren som presidentens livvakt, 2a dan i aikido, 3e dan i 
taekwondo och ett par år inom kickboxning. 4 barn och en fru 
men han ville ha en till fru men tydligen hade han skrivit något 
kontrakt med sin fru om att inte ta sig några fler fruar. Max 4 
fruar är annars ok. Lugn snäll trygg. Den andre pratade enbart 

franska så jag vet inget om honom.  Jag kände mig tryggare 
här i Bamako än vissa pass i vissa förorter runt vår huvudstad i 
Sverige. Märkligt.

Nu sitter jag på polisskolan igen. Hör automateld från skjutba-
nan som ligger precis intill. Ibland går det knappt att prata då 
dom använder lite tyngre vapen. Jag väntar på besked. Vilken 
dag som helst kommer jag att få veta NÄR jag ska sätta mig på 
ett plan upp till Timbuktu. Jag har sökt redeployment för att får 
göra något annat. Lärare på polisskolan utan franska språket 
är svårt. Mitt önskemål var patrull i Timbuktu o nästa nummer 
kan jag förhoppningsvis berätta hur det är.

l Text och foto: Petra

The mythology of the Bamana people of Mali tells the story of an antelope named Chi Wara 
who first taught farming skills to humanity

Soptunnan för vårt hus. Töms o fraktas bort av sop-
gubbe med åsna o kärra.
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9 februari:
Klass 1: Seniorer, 10 km pulkakörning.
Klass 2: Old boys (40+), 10 km pulkakörning.
 (Old boy äger rätt att delta i klass 1 och 3).
Klass 3: 10 km linkörning.

10 februari:
Stafett 3 x 5 km. Tre ekipage från samma länshund-
klubb utgör ett lag. Lag kan bildas tillsammans med 
andra länsklubbar, utan att delta i SM.

Boende: På Frösö Park, vandrarhem.
Bokas och betalas i samband med anmälan.
Del i tvåbäddsrum. 400 kr / deltagare och natt
(inkl frukost). OBS! Medtag egna lakan.

Bankett: Torsdag den 9 februari 2017 hålls bankett med 
trerättersmiddag i Jämtlandspolisens utbildningslokal, 
med Sveriges vackraste utsikt! 400 kr /deltagare.

Anm.avgift: 100 kr / deltagare.

Anmälan, boende och bankett: Till Hanna Wikberg 
(hanna.wikberg1@polisen.se). Vilken klass, förare, 
adress, telefon, klubbtillhörighet, hundens namn, ras 
och ålder, ekipagets meriter.

Betalning: Boende, bankett och anmälningsavgift inbe-
talas till bankgiro 5792-5455, Jämtlandspolisens tjäns-
tehundklubb. Ange ditt namn vid betalning.

Sista anmälan: Torsdag den 26 januari 2017.
(Anmälningsavgift, boende och bankett)

Varmt välkomna!
Övrigt: Frågor angående tävlingen ställs till
Anne Hamrin (070-227 25 11) eller Hanna Wikberg (070-264 11 79).

Jämtlandspolisens tjänstehundklubb inbjuder till

Draghunds-SM 2017 för polishundar
Var: Östersund, Skidstadion med spår i världsklass!
När: v.6 (8-10 februari 2017)
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Norsk politihund seminar 2017

Oslo Politi´s Tjenestehundklubb har på vegne av Norsk Politihundelag gleden av å invitere til Norsk 
politihund seminar 27 - 29. januar 2017 på Quality Hotel 33 i Oslo. Nærmere informasjon med 
program og foredragsholdere kommer.

Oppmøtested: Quality Hotell 33, Østre Akervei 33, fredag 27.januar 2016 
innen kl 1745. Registrering fra kl. 1700

Forpleining/overnatting: Hver deltaker må ordne overnatting selv. OPTK har fått 
følgende tilbud på overnatting hos Hotel 33
Enkeltrom 795,- pr. natt inkl. frokost
Dobbeltrom 395,- pr. pers pr natt inkl. frokost
Trippelrom 335,- pr. pers pr natt inkl. frokost

Kontaktinfo til Hotel 33 er tlf 23 19 33 33, e-post: 
q.hotel33@choice.no 

Åpning: Åpning av seminaret kl 1800 i konferansesalen

Påmelding: Påmelding sendes til Torill Borøchstein (tbo002 - 
torill.borochstein@politiet.no) senest 15.desember 2016. 
Henvendelser ang påmelding til Torill mob. 481 14 851. 
Påmelding skal inneholde navn og tjenestehundklubb 
og er økonomisk bindene etter påmeldingsfristen.

Påmeldingsavgift: Kr. 2000,- pr. pers for medlemmer NPHL, ikke medlemmer 
kr 2500,- Dette dekker konferansepakke inkludert 
lunsj og foredrag, kamerataften og bankett. Innbetaling til 
konto nr. 1600 200 3310 innen 20.desember 2016. 
Innbetalingen merkes med navn/tjenestehundklubb

Spørsmål: Kan rettes til Tove M Håland på tlf 45636708 eller e-post: 
tove.haland@politiet.no.
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Torsdagen den 29 september påbörja-
des SM-tävlingen i narkotikasök för 
polishundar i Yxnerum mellan Åtvida-
berg och Ringarum i Östergötland. 
Alla tävlingsmoment var belägna vid 
och omkring Yxnerums hotell & kon-
ferensanläggning där alla tävlande och 
domarna bodde under tävlingsdagarna. 
Polisområdeschefen Robert Wallén höll 
ett välkomsttal och sedan var vi igång.

Första momentet var platsliggning där de 
flesta hundarna låg fint. Efter det var det 
dags för terrängsök och spår. På polisens 
hundförarförbunds årsmöte hade motio-
nen om endast en fältsöksruta bifallits 
vilket innebar att alla hundar fick söka i 
samma fältsöksruta. Rutan var belägen 
på Borkhults festplats där hundarna fick 
söka i en miljö med planteringslådor, 
öppen gräsyta, stubbar, blåbärsris och en 
träbod. Efter tävlingsdagens slut var det 
blandade åsikter bland de tävlande om 
denna typ av fältsöksruta. Framförallt 
tyckte man att det var lite kort om tid 
mellan beslutet och tävlingen. Domarna 
var väldigt nöjda med upplägget. Spåren 
i sin tur var belägna i närområdet runt 
Yxnerum och de flesta hundar klarade 
detta galant.

Fredagen bjöd på strålande solsken. 
Halva gänget började med inomhussök 
medan andra halvan körde fordonssök. 
Fordonssöket genomfördes inomhus i 

Yxnerums hotell & konferens sporthall 
där söket genomfördes i tre olika fordon. 
Inomhussöket var i en festlokal/loge 
belägen i nära anslutning till Yxnerum. 
Det var en lokal med bord, stolar, bråte, 
scen, toaletter samt bardisk.

Tävlingsdagen avslutades med mingel 
och bastu innan vi avnjöt en tvårätters 
middag. Middagen bestod av kryddat 
hjortinnanlår med picklad kantarell och 
rödlök med rostade rotfrukter samt en 
blåbärsmousse i mörk choklad med li-
mégele och blåbärscoulin. Den smakade 
utsökt.

Efter middagen samlades vi i hotellets 
bar och några valde att spela ett par 
matcher i biljard. Där visade Fredrik 
”Bubba” Bergström på sina färdigheter 
i spelet och det framkom att han under 
sin ungdomstid hade tillbringat mycket 
tid på ungdomsgården i Hjulsta. Johan 
Petersson i sin tur hade svårt att kon-
centrera sig på spelet då han hellre ville 
gnugga motståndarnas näsor med den 
blåa kritan.

Lördagsmorgonen var det dags för alla 
ekipage att genomföra lydnadsmomen-
ten. Domarna var mycket nöja med 
den höga standarden hundarna visade. 
Bagagesöket genomfördes runt poolen 
utanför hotellets reception och alla hun-
darna lyckades hålla sig från att hoppa 

i och svalka sig. Mycket publik besökte 
idag arrangemanget och hejade glatt på 
de duktiga tävlingsekipagen.

Tävlingarna avslutades med prisutdel-
ning där alla tävlande fick pris. SM-vin-
nare blev i år Petter Fransson på 443,5 
poäng, följd av Simon Mainwaring med 
392,5 poäng och Stefan Englund med 
386 poäng. STORT GRATTIS!
Vandringspriset för bästa markering, till 
minne av Christer Lundqvist tilldelades 
Stefan Englund från Stockholm.

l Text: Mimmi Lindgren

SM i Narkotikasök för polishundar 2016
Arrangör: Östergötlands polishundförarförening
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Resultat
Nr Namn Land Hund Lydnad Fältsök Inomhussök Fordonssök Bagagesök Spår Totalt
8 Petter Fransson Region Väst Herman von den Sennequellen 71 85 73,5 89 46 79 443,5
3 Simon Mainwaring Region Öst Ulvgaist Dumle 77 60,5 31 97 59 68 392,5
4 Stefan Englund Stockholm Uruq-Hais Bacardi 76 85 70 75 80 0 386
7 Stefan Sund Region Mitt Prisma 38,5 63 60 95 41 86 383,5
5 Anna Jerkvall Region Väst Moorman's Lennie Sirius 46,5 98 50 60 54 74,5 383
2 Per-Erik (Pekka) Eriksson Region Öst Spårmarkens Rapp 71,5 35 41 90,5 73 0 311
9 Linda Åström Region Öst Barvatorps Tyrann 43 88 61 74 31,5 0 297,5
1 Anders Eriksson Region Öst Heratorpets Zigge-Zack 58 15 0 84 61,5 62 280,5
6 Jörgen Mattsson Region Mitt Molly 35 42 26 74,5 0 54 231,5
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Årets polishund 2016 heter Grym och är en snart 6-årig tysk schä-
ferhund från kennel Aspirants. Tillsammans med sin förare Per "Pel-
le" Eriksson har Grym räddat liv, spårat tjuvar, tagit fast misstänkta 
och ökat tryggheten för såväl poliskollegor som boende i Jönkö-
pings polisområde.
Det var kennel Aspirants som tipsade om Grym, som hade jobbat 
ett tag som väktarhund men där husse nu skulle byta jobb.

– Grym var alltför bra som tjänstehund för att bara gå hemma så 
jag fick ta över honom, berättar Pelle. Då var han 2,5 år gammal och 
kunde redan en hel del vilket passade mig perfekt.

Efter bara en månad kunde Pelle ta Grym i tjänst och sedan dess 
har de tillsammans gjort livet jobbigare för de som begår brott i 
Jönköpingsområdet. Nomineringen vittnar om ett stort antal lycka-
de insatser och en stor bredd i arbetet.

Pelle nämner Gryms spårarbete som hans främsta egenskap men 
också förmågan att sortera intryck och veta vad han ska göra.

– Han vet alltid vad han ska göra oavsett om det är ett narkoti-
kasök, ett spårarbete eller ett fasttagande, säger Pelle. Han kan 
också växla obehindrat mellan olika arbetsuppgifter under en in-
sats.

En insats som speglar denna förmåga inträffade julaftonsnatten 
2015 då Pelle och Grym upptäckte misstänkta personer inne på en 
metallskrot. När Pelle beordrade personerna att lägga sig ner för-
sökte de fly. Pelle sände då Grym som tog fast den ene personen. 
Den andra lyckades fly till fots ut på riksväg 40 och när en annan 
patrull anslutit tog Grym upp spåret. Efter ett par hundra meter 
längs vägen markerade Grym att spåret avvek in i skogen och strax 
därefter hittades den misstänkte, som var efterlyst sedan tidigare, 
under en gran.

Årets polishund 2016 är Grym!

För mer information - kontakta Svenska Kennelklubben Pressansvarig: Hans Rosenberg Tel: 08-795 30 18, 0705-83 83 32
E-post: hans.rosenberg@skk.se Hemsida: www.skk.se
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För mer information - kontakta Svenska Kennelklubben Pressansvarig: Hans Rosenberg Tel: 08-795 30 18, 0705-83 83 32
E-post: hans.rosenberg@skk.se Hemsida: www.skk.se

Årets polishund utses av en jury med representanter från Svens-
ka Kennelklubben, Polisen och Polisens Hundförarförbund. Juryn 
lyfter bland annat fram patrullens bredd, idoghet och taktiska ar-
betssätt samt förmågan att vara på rätt plats vid rätt tid. Se hela 
motiveringen nedan.

Grym och Per Eriksson kan ses på Stockholm Hundmässa lördagen 
den 3 december på Stockholmsmässan i Älvsjö. Priset ett resesti-
pendium på 20 000 kr för Per och ett smaskigt ben samt 6 måna-
ders foder från Royal Canin och en skön säng från Biabädden till 
Grym. På Stockholm Hundmässa kommer även Årets narkotikasök-
hund, Årets bragdhund och Årets sociala tjänstehund att få ta emot 
pris.

Juryns motivering
Under nomineringsperioden 2015/2016 har Grym med sin förare 
Per ”Pelle” Eriksson på ett avgörande sätt bidragit till ett stort antal 
ingripanden och åtgärder av stor betydelse.

Patrullen har genom sitt arbete medverkat till att öka medborgar-
nas trygghet genom att bidra till att fler brott klaras upp och att 
förebygga brott. Ett urval av patrullens insatser är att ha räddat livet 
på flera personer, spårat upp gärningsmän, markerat vapen, stöld-
gods samt en stor mängd narkotika.

Juryn har särskilt beaktat patrullens stora bredd, idoghet och tak-
tiska arbetssätt samt dess förmåga att vara på rätt plats vid rätt 
tillfälle. Juryn har även beaktat förarens sätt att nyttja sin hunds 
specifika egenskaper vid olika typer av insatser.

Grym med sin förare är genom sitt arbete utomordentliga ambas-
sadörer för polishundverksamheten.
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En vacker dag står man oundvikligen inför faktum; dags för 
hundbyte. Oavsett om det beror på ålder, sjukdom eller skada 
så är det något vi alla råkar ut för. I mitt fall är det åldern som 
tar ut sin rätt. Jag har haft turen att ha en och samma hund se-
dan grundkursen 2008. Tassemarkens Dexter har nyligen fyllt 
tio år och han fasas nu ut ur patrulltjänsten. Han får växla ner 
till narkotikasök den sista tiden.

De senaste 1½-2 åren har jag hunnit ta två 8-veckors valpar 
som tänkt efterträdare till Dexter. Tyvärr har ingen av dem 
hållit fullt ut vid förtesten. Så där stod jag med en hund som 
närmade sig tio år och ingen ny hund på gång. Någon ny valp 
skulle jag inte hinna med och jag får väl erkänna att jag var lite 
orolig över tanken att sätta ihop min gamla tjänstehund med en 
ung, hormonstinn ungtupp…

Men en ny, L-testad unghund fick det bli, oavsett vad Dexter 
tyckte om saken. Man har ju hört om kollegor som varit utan 
hund i månader, och dit ville jag inte komma.

Så, en dag i höstas ringde besiktningsman Harry Nilsson och 
meddelade att en ung hane nyss gjort ett jättebra L-test och att 

han skulle passa mig. Jag fick en kort resumé på hundens reak-
tioner under testet. Det var en 1½-årig hane från Försvarsmak-
ten vid namn Kozmo. Han bodde hos sin fodervärd i Storuman. 
Det hela lät bra och följande 10 minuter ägnades åt att meddela 
frun om vad som var på gång. Det bestämdes med fodervärden 
att jag skulle hämta Kozmo i Storuman veckan därpå. Vi skul-
le då ha regvecka i Grönfjäll och det var bara runt 10 mil till 
Storuman därifrån.

Så långt allt som vanligt. Förr åkte man ju så fort som möjligt 
och hämtade den nya hunden, påbörjade dressyren efter några 
dagar och man tog problemen när de dök upp. I ganska många 
fall hade hundarna inget eller dåligt spårintresse, eller så var 
det andra brister som gjorde att man ibland fick lämna bort 
hunden efter ett antal månader.

Men 2013 togs beslut att alla Försvarsmaktshundar som god-
känns för polisiärt bruk skall genomgå en provperiod i Karls-
borg. Det innebär kort att hundföraren åker till Karlsborg och 
är där tillsammans med den nya hunden i två veckor. I de flesta 
fall har hunden varit i Karlsborg några veckor innan hundföra-
ren ansluter. Detta görs till viss del för att försvarets L-test inte 

Provperiod för Försvarsmaktshundar
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är ett polisiärt L-test, fullt ut. Men framför allt för att i lugn 
och ro titta närmare på hundens olika egenskaper och resurser, 
tillsammans med sin nya förare.

Det blir en riktigt bra start för ett nytt ekipage. Tillsammans 
med två instruktörer ägnar man dagarna åt spårinventering, 
skyddsinventering, mottaglighet i lydnadsträning, träning i 
olika miljöer, nyfikenhet, arbetslust, föremålsintresse samt för-
mågan att arbeta med och mot människa.

I mitt fall var det Bo ”Bola” Larsson och Maria Karlsson som 
var mina instruktörer. Vi började dagarna över en kopp kaffe 
i NPHT´s lokaler och lade upp dagens program. Det kändes 
otroligt lyxigt med ”egna” instruktörer. Som instruktör är man 
ju inte bortskämd med att någon annan fokuserar på mig och 
min hund. Det var tydligt att dagarna präglades av mitt och 
min hunds behov.

Vi började med spårinventering där Bola och Maria lotsade 
runt mig i skogarna runt Perstorp, Flugebyn och Forsvik. 
Kozmo fick prova direktpåsläpp, korta spårsök, långa spårsök, 
spårsök med lös hund, korta spår och lite längre spår. Vi hade 
även förledningar med korsande spår av andra personer på 
menyn.

En enklare skyddsinventering gjordes inne på flottilj-området. 
Både på gröna gräsmattan och på lastkajer m.m. Arbetslust 
och föremålsintresse kollades av både ute i skogen och inne i 
olika lokaler. Det var riktigt kul att se hur Kozmo klättrade runt 
bland bråten i förråd på Karlsborgs fästning och i ladugården 
på Herrgården. Inne i värmeverket trodde jag att Kozmo skulle 
gå åt. De höll på med renovering av en panna, och två anställda 
stod och kikade in i en liten lucka till själva eldstaden. Tänk 
dig en lucka stor som till en micro, ca en meter ovan golvet. 
Kozmo sprang dit och kollade lite, och när gubbarna gick 
därifrån sprang han tillbaka och hoppade rakt in i pannan och 
försvann! Som tur var pannan inte i drift, och det fanns golv i 
samma höjd som luckan. Jag förde Kozmo i koppel efter detta.

I samband med all inventering gick Bola och Maria genom vad 
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jag bör tänka på vid fortsatt träning med Kozmo. Eftersom det 
i mitt fall är ca åtta år sedan jag stod med en egen unghund var 
det välbehövligt. Med tiden glömmer man bort hur det var att 
träna upp en ny hund från ”noll”. Det är en sak att komma med 
tips och hjälp till yngre kollegor, men en helt annan sak att var-
je dag sätta tänderna i en egen unghund.

På avslutningsdagen bjöds det på ett lite annorlunda test med 
Magnus Söderberg i skyddshallen, samt ett roligt spår inne på 
Fästningen, både ute och inne i murarna!

Efter provperioden skrivs ett protokoll på hur alla moment 
fortlöpt, samt en anteckning på eventuella saker som bör beak-
tas i fortsatt dressyr.

Provperioden är ett mycket bra sätt att få en grundlig kontroll 
på hundens egenskaper. Man får ett ypperligt tillfälle att ”växa 
ihop” till ett ekipage under två veckor utan att behöva tänka på 
något annat. Tänk dig att göra samma sak på hemmaplan, med 
skifttjänstgöring, kommenderingar, utbildningsdagar och annat 
som ska hinnas med.

Det var som att få gå en grundkurs igen!

Tack för oss!

l Text: Mats och Kozmo
l Foto: Maria Karlsson och Bo Larsson
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Måndagen började med samling och pre-
sentation i lilla lektionssalen. Instruktör 
för denna fortbildning var Niklas Gri-
penblad. Deltagare var Daniel Ekberg, 
Anna Gustafsson, Jens Ohlson, Jonas 
Björk, Fredrik Klinga och Mimmi Lind-
gren.

Fortbildningen skulle rikta in sig på 
ämnet ”krångliga spår” och vi började 
med en diskussion kring vad det är som 
gör att spår blir just krångliga. Vi pratade 
om olika störningar såsom väder, liggtid, 
underlag, smitta och yttre störningar. Vi 
pratade om stress både hos hunden samt 
hos hundföraren. Vidare diskuterade vi 
kring hundarnas motivation samt spår-
teknik.

Efter detta gav vi oss iväg till Fluge-
byn för att testa spår med förledningar 
samt spår där två hundar fick dela på 
samma spårupptag för att sedan följa 
varsin ID. Utan att på något sätt ha ve-
tenskapliga belägg för våra teorier kunde 
vi ändå konstatera att hundarna i möjli-
gaste mån tog hjälp av vinden och valde 
motvindsspåret.

Tidigt tisdag morgon var vi åter ute på 
Flugebyn. Förmiddagens utmaningar 
bestod i snurrspår (spårläggaren gick i 
stora cirklar), kluriga spårstarter samt 
motivationsväxling mellan räddnings-
sök/vindmarkering till spår. I det sist-
nämnda var det flertalet hundar som 
valde bakspåret från klädesplagget som 
hängts ut.

På eftermiddagen blev det spår med 

störningar med varierande svårighets-
grad, i de centrala delarna av Karlsborg. 
Kvällstjänsten avslutades sedan med 
en övning där Gripenblad agerade ryss, 
eller var det tysk, och bjöd hundarna på 
bett i ben inne i tunnlarna på fästnings-
området.

På onsdagförmiddagen bjöd instruk-
tören alla deltagare på cykelspår inne 
på fästningsområdet. Många hade aldrig 
provat detta tidigare med sina hundar 
och vi gladdes alla åt att hundarna spå-
rade så fint. Efter lunch bar det av till 
metropolen Tibro där vi fortsatte spåra 
med våra hundar.

Som vanligt avslutades onsdagskväl-
len med pub i källaren på förläggningen.

Något trötta på tordagmorgonen återvän-
de vi till Tibro och nu fick vi alla prova 
på hur det gick att spåra där vi fick ett 
upptag där flera personer gjort ett virrvar 
i starten samt sedan gått iväg i någor-
lunda samlad tropp. Många av hundarna 
fick analysera länge i spårupptaget innan 
de slutligen kom iväg på spåret.
Vi stannade i Tibro även på eftermidda-
gen och några av oss testade på långa, 
1-1,5 kilometer, spår i tätort.

Avslutningsövningen på fredagen bestod 
i gruppspårning. I bestämd ordning spå-
rade alla hundarna tillsammans i samma 
i spår där den främste hunden spårade 
fram till en apport och sedan byttes av 
med den hund som följde som nummer 
två o.s.v. Spåret gick från förläggningen, 

in i centrala delarna av Karlsborg, in på 
fästningsområdet samt ut igen. Allt som 
allt blev det ett spår på över 1,5 kilome-
ter som hundarna fick jobba med i en 
och en halv timme. Riktigt roligt!

Uttryck som myntades under veckan och 
som ledde till många skratt:
Bräskigt – Snårigt, tätt.
Att vara Tjock-stark och Fet-snabb
(inte att förväxla med Fett-snabb) – talar 
för sig själv...

Hela veckan bjöds vi på sol ifrån en 
nästan molnfri himmel men med en hel 
del blåst som drog in över Vättern. Vi 
var alla väldigt nöjda med upplägget och 
övningarna som vi fått under veckan och 
jag tror nog att det var en motivationshö-
jande fortbildning både för hundar och 
hundförare.
Tack för oss!

l Text: Mimmi Lindgren

Fortbildning hundförare, v 40 i Karlsborg
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Vi var 10 förväntansfulla hundförare från olika delar av vårt 
avlånga land som samlades i Karlsborg för att genomgå en 
skyddsfigurantutbildning. Vi startade upp utbildningen med 
presentationer av oss själva såväl som av kursledning och in-
struktör. Det visade sig att kursdeltagarna var en brokig skara 
med varierande erfarenheter sedan tidigare, några hade ”figgat” 
mycket tidigare medan andra hade figurerat mindre.

Instruktörerna genomförde en så kallad inventering kring våra 
kunskaper såväl som av vilka förväntningar och önskemål vi 
hade inför utbildningen. Det fanns naturligtvis många önske-
mål men några återkommande var att ta emot hund i modprov, 
munkorgsuppstart, agerande provfigurant kontra träningsfigu-
rant samt en önskan om att komma bort ifrån planskyddet och 
flytta ut skyddsarbetet i andra miljöer.

Vår kursledning och instruktörerna var mycket engagerade och 
professionella, vi upplevde att de strävade efter att tillmötesgå 
våra önskemål samtidigt som de naturligtvis hade sina egna 
tankar och önskemål med utbildingen, de behövde ju kunna 
se att vi kunde nå en gemensam lägsta nivå och att vi hade en 
uppgående kurva när det gällde vårt egna figurerande. Det är 
inte så lätt som man kan tro att agera som skyddsfigurant under 
en uppkörning eller under tävlingsformer, det krävde åtskilliga 
repetitioner och feedback från instruktör för att få bort en del 

omedvetna retningar och rörelser från agerande figurant. Något 
som diskuterades ganska mycket var skillnaden att agera som 
provfigurant där agerandet skulle vara mer stereotypt medan 
träningsfiggens uppgift var att ”läsa hund” i syfte att bygga hun-
den i respektive moment. När vi agerade som träningsfiguranter 
belystes vikten av att utgå från varje enskild hund och dennes 
mentalitet när vi planerade och genomförde respektive övning.

En bra vecka på jobbet,
figurantutbildning i Karlsborg
Kurs 10–14 septebmer 2016

Figurantutbildning  |  Polishunden 5-2016

24



Det blev en hel del teknikträning avseende att ta emot hundar 
i modprovet, deltagarna var  rörande överens om att det var 
det svåraste momentet. Vi fick även mycket nyttiga och bra 
övningar kring uppstart munkorg som mynnade ut i mycket 
givande diskussioner.

Även om det var otroligt nyttigt med teknikträning och att fi-
gurera enligt provformer var det härligt att se vad som hände 
i gruppen när det blev dags för att köra lite ”tjänsteskydd”.  
Gruppen visade sig ha massor av funderingar och tankar kring 
hur tillämpade övningar kunde gå till. Fokus kom att hamna på 
att få hundarna att ta ”första chansen till bett”, med andra ord 
att få hundarna att bita på andra ställen än i den traditionella 
armen. Instruktörerna skapade ett antal övningar där deltagarna 
fick agera i heldräkt och locka hundarna till bett i benet m.m. 
Sällan har jag skådat så många engagerade och drivna personer 
på ett och samma ställe.

Under onsdagen var det i god ordning och enligt tradition pub-
kväll i ”källaren” och det delades gamla minnen och historier 
från gamla jobb. De äldre jämförde även gamla såväl som nya 
skador.

En framgångsfaktor för veckan var det klimat som instruktörer 
och kursdeltagare lyckades skapa. Trots att de flesta av oss 
inte kände varandra särskilt väl fick vi snabbt ett klimat där vi 
vågade bjuda på oss själva och vågade ”spänna bågen” lite ex-
tra. Detta var nog möjligt dels på grund av deltagarnas seriösa 
inställning men även pågrund av instruktörernas presigelösa 
sätt att styra utbildningen. Ett stort tack till alla deltagare och 
instruktörerna Janne Borggren och Fredrik Lindqvist för en 
riktigt bra vecka på jobbet!

l Text: Johan
l Foto: kursdeltagarna
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Initiativet till vår resa föddes egentligen un-
der en APT i våras. Vi tyckte det skulle vara 
spännande och intressant att besöka några 
av våra kollegor ute i Europa för att se hur de 
jobbar med hund och ta del av deras tankar 
och idéer kring sökhundsträning. Vi som åkte 
var Göran Fredling, Christina Lanserius och 
Anna Jerkvall.

Valet föll på England eftersom det är lättill-
gängligt samt att språket är lättförståeligt.

Till en början hade vi kontakt med en man i Cardiff, en före 
detta polis som numera driver ett privat företag som arbetar 
och tränar upp hundar i att söka tobak, narkotika och spräng-
ämnen. Han hälsade oss välkomna och vi bokade biljetter och 
hotell, därefter upphörde tyvärr all kontakt med denne man. 
Helt plötsligt blev han okontaktbar och svarade inte på varken 
mejl eller telefon.

Alternativet blev istället Metropolitan Police i London. Trots 

kort varsel blev vi mycket väl mottagna och tillbringade en hel-
dag vardera som observatörer på deras grundkurser i kadaver/ 
”victim recovery search” (kriminalsök) samt sprängämnessök.
Metropolitan police har sin hundanläggning i Kent i utkanten 
av London och det var där vi skulle möta upp vår kontaktman 
och tillika hundinstruktör Brett French. Dagen började med lite 
av ett äventyr då vi bestämt oss för att åka kollektivt ut till an-
läggningen. Den sista biten skulle vi gå eftersom det inte fanns 
någon bussförbindelse hela vägen.

Sagt och gjort hoppade vi av bussen i ett villaområde och 
började gå längs en mindre landsväg i riktning mot anlägg-
ningen. Vägen var extremt smal, kurvig och kantades av 
höga häckar med järnek, men det var inga problem för oss 
eftersom det fanns en mindre gångväg att följa strax intill 
vägen. Notera fanns, för helt plötsligt tog denna slut och vi 
tvingades gå i kanten på vägen. Bitvis stod vi som limmade 
längs den taggiga häcken när bilarna passerade oss och som 
tur var klarade vi oss helskinnade hela vägen ut till hund-
centrat. Kan tilläggas att de brittiska kollegorna tittade något 
tveksamt på oss när vi sa att vi gått sista biten! Behöver 
kanske inte säga att vi fick skjuts överallt resterande del av 
tiden.

En av kennelns bedårande springervalpar. En av övningsrutorna där vi ser Sophie och Mo utföra ett sök efter ”lik-kontaminerade” klädesplagg.

Ett besök hos 
metropolitan
K9 police i London

16–20 oktober 2016
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Dag 1
Brett välkomnade oss och berättade att metropolitan dogunit 
haft anläggningen sedan 1950-talet. Den inrymmer förutom 
kontor och gemensamhetsutrymmen också träningsplaner, 
hundstallar och kennel. Metropolitan Police har egen upp-
födning av labradorer, springer, cocker, schäfer och malle. 
Uppskattningsvis 80-90% av hundarna håller måttet och blir 
tjänstehundar. Man undviker försäljning utan uppfödingen sker 
främst för att säkra det egna behovet.
Man har ett valpprogram där man först gör ett valptest, sedan 
ett 49-dagarstest och slutligen ett 15-månaderstest då man 
också påbörjar utbildning inom respektive specialitet. Valparna 
placeras ut på sina förare vid 7veckors ålder och genomgår 
förutom tidigare nämnda tester även en månatlig kontroll med 
instruktör/mentor. Man använder sig av rena patrullhundar och 
sökhundar, ej mixat.

Brett har varit instruktör sedan 2011 och arbetar enbart med 
utbildning. Han håller kurser för kriminalsök, narkotika, vapen 
samt sedelsök.

Narkotikahundarna utbildas i att söka efter amfetamin, heroin 
och kokain. Cannabis lägger man inte på eftersom man anser 
att hundarna lär sig det ändå. I vapensöket lär sig hundarna sö-
ka efter hela vapen, vapendelar samt hylsor.

När man lägger på de olika preparaten brukar man göra det i 
ordningen; kokain, heroin, vapen, pengar och amfetamin.

De är totalt tio anställda instruktörer på Metropolitan Police.

Första dagen åkte vi med Brett och hans kollegor Kevin, Sop-
hie och Andy till en flygplats i närheten där de skulle utföra 
dagens övningar i ”kadaversearch”, vilket innebar att de skulle 
leta efter blod, klädesplagg kontaminerade med likdoft samt 
söka efter ben. De använde gris och människo-blod samt delar 
från döda grisar till likgömmorna, bensöket gjordes på mänsk-
liga fingerben.

”Kadaversökskursen” är 6 veckor lång, önskar beställaren även 
sperma samt vattensök är kursen istället 8 veckor.
Brett berättade att det är en stor efterfrågan på just blodsökan-

de hundar. De används ofta vid misshandelsärenden och gäng-
bråk. I snitt rör det sig om ca 8 sök per dag i Londonregionen.

Dag 2
Nästa dag var det dags att träffa Helen Cannings, instruktör 
för bombhundarna. Deras ”explosive”kurs är på tio veckor och 
kursen vi nu besöker består av sex deltagare som är inne på sin 
andra vecka.

Denna tioveckorskurs genomför man varje gång man får en ny 
hund, oavsett om man är ny hundförare eller om man jobbat 
länge. Hundarna utbildas på 11 explosiva preparat.
Det finns totalt 46st ”explosivedogs” på Metropolitan Police 

Kursdeltagarna i victim-recovery search (kriminalsök), fr vänster;
Sophie & Mo, Andy & Monty, Kevin & Winnie.

Gruppfoto, kursdeltagarna samt instruktör för sprängämnessök.
Fr v. Katie, Ian, Adam, Gene, Hellen, Chris, Penny.

Chris och labrador/pointer-korsningen Romeo söker i burkbanan
instruerad av Hellen.
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och man har periodvis ganska tung arbetsbelastning, mycket 
jobb tillsammans med kungafamiljen, kändisar och olika poli-
tiska arrangemang.

Dagen började med att de kör in hundarna på ett nytt ämne i 
burkbana inne på anläggningen. Burkbanan består av en sorts 
cementblock utplacerade på en lång rad. När alla hundar kört 
ett par vändor var, flyttas preparatet ur burkbanan och ut i mil-
jö där samtliga får söka ett begränsat område.

Efter en fikapaus var det dags att flytta ut träningen ytterligare 
i miljö. Vi åkte till ”The Warren”, tidigare Metropolitan Police 
sports club. Där fortsatte träningen på väskor ute. Man vill 
få hundarna att självständigt söka av väskorna som placerats 
utmed en lång mur längs en mindre väg. Hundarna skickades 
sedan lösa fram längs raden av väskor medan förarna väntade 
kvar nere på ”startlinjen”. Vi uppfattade det som att syftet var 
att detta i förlängning skulle användas då man skickar hundar-
na för att söka av längs gator och inne i gränder. Avslutningsvis 
lät man hundarna söka utomhus längs en husfasad där man 
gömt preparatet.

En intressant dag där vi fick se ett lite annat sätt att arbeta 
med hundarna än vad vi gjort dagen innan.

Trots att vi under dessa två dagar fått ta del av två olika verk-
samheter med olika sätt att arbeta, tyckte vi att likheterna är fler 

än olikheterna vad det gäller hundarnas beteende samt förmåga 
att arbeta ihop med sina förare. Vi har kanske inte alltid samma 
väg för att nå målet, men uppfattningen om hur vi ska tänka för 
att motivera och öka hundarnas förmåga är i stor del samma

Metropolitan Police har förutom kriminalsök och sprängäm-
nessökande hundar som vi såg under de två dagar vi besökte 
dom även hundar som letar narkotika, vapen samt sedlar.
Nyligen har man via ett samarbete med Wildlife-crime unit 
tagit fram fem stycken forensic crimedogs som är utbildade 
i att söka efter noshörningshorn och elfenben. Detta har man 
gjort med gott resultat och nyligen gjorde man ett ganska stort 
beslag av noshörningshorn på ett skarpt jobb.

Sightseeing i London
Vi hade även förmånen att hinna njuta lite av London som stad. 
Förutom att gå på musikal, spana in Buckingham Palace och 
gå en guidad tur i Jack-The-Rippers fotspår slank det även ner 
en pint eller två.

Ett stort TACK till Hundförarförbundet och SNPF som bidrog 
till att vi kunde genomföra denna resa!

l Text: Anna Jerkvall, Sökhundsgruppen Region Väst

Katie med sin springerspaniel Poppy söker sprängämnen i burkbanan.

Burkbanan laddad med sprängämne. Göran överlämnar lite presenter som tack för att vi fick komma.

Springerspanieln Winnie i ett kriminalsök utomhus.
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Rövarbandets Zuper i sanslöst
spår efter inbrottstjuv

Hundenheten Stockholm, 8 nov.

Natten till idag inträffade ett 
inbrott i en tobaksbutik norr om 
stan. Väderläge 1A med snö och 
sidvind rådde hela natten, och det 
var på sina håll rejält halt.

Zuper tog upp spåret efter gär-
ningsmännen och satte iväg. Det 
varken hund eller förare visste var 
att de var på väg in i sitt överlägset 
längsta och fysiskt mest krävande 
spår hittills i karriären.

Zuper spårade i över 3 timmar, både i tätort och i terräng, 
med en total sträcka på över 2 mil. Spåret var dessutom tek-
niskt svårt med skiftande underlag, återgångar och spetsvink-
lar.

Efter 3 timmars spårning så lyckades en av patrullerna från 
utryckningen, som hela tiden placerat sig framför hundeki-
paget, få syn på och gripa den flyende gärningsmannen, ca 1 
km framför det jagande ekipaget. Gärningsmannen var vid det 
laget så slut att han omedelbart gav upp.

Zuper fullföljde därefter spårningen hela vägen fram till gri-
pandeplatsen.

Husse var efter spåret fysiskt utmattad, men mentalt lyrisk, 
och firade med godispåse i bilen för att få tillbaka lite energi. 
Zupers belöning var vid tillfället oklar, men jag vågar gissa på 
att det blir något åt det köttigare hållet.

Bra jobbat gubbar, så ska en slipsten dras!

Polisen i region Stockholm söker 
blivande polishundar
Hundenheten Stockholm, 14 oktober

Polishunden har genom åren haft en avgörande 
roll i en mängd ärenden som inneburit att liv 
har räddats, misstänkta har gripits och att av-
görande utredningsdetaljer har kunnat läggas 
in i förundersökningsprotokollet.

Polisen i Stockholm är i behov av nya poten-
tiella fyrbenta hjältar.

Vi söker efter hundar av de klassiska bruks-
raserna, först och främst Schäfer, Malinois och 
Holländsk herdehund. En lämplig ålder är mel-
lan 15 - 36 månader.

Samtliga hundar lämplighetstestas inom po-

lisens försorg där hundens mentalitet granskas. 
Vid ett godkänt test tar en provperiod på några 
månader vid. Om hunden därefter bedöms 
såsom lämplig för polisiär tjänst kan det vara 
början på ett nytt äventyr för den fyrbenta.

Tveka inte att kontakta oss via meddelan-
defunktionen om ni tror att ni har en lämplig 
kandidat.

Med vänlig hälsning
Hundenheten i region Stockholm

Hedeforsens Missaga "Saga" 
grep inbrottstjuv

Hundenheten Stockholm, 25 okt

Natten till igår inträffade ett in-
brott i en telebutik inne i city. Två 
gärningsmän hade brutit sig in och 
lämnat platsen till fots.

Polishunden Saga med förare be-
ordrades till platsen för spårning.

En utryckningspatrull gjorde 
en mycket god insats och kunde 
säkra och påvisa gärningsmännens 
senast kända position för hundfö-
raren. Spårning påbörjades.

City är den del av Stockholm 
där vi har absolut svårast att spåra, 
av naturliga skäl. Underlaget är 
huvudsakligen asfalt och då det 
alla tider på dygnet rör sig mycket 

folk där så är underlaget så gott som alltid "smittat" med andra 
spår än spåren från de vi jagar.

Detta var dock ingenting som bekom Saga i någon större 
utsträckning. Hon spårade iväg över ett antal gator och genom 
flera korsningar fokuserad och motiverad att fånga sig en tjuv.

Sagt något gjort, på en gata så fick hundföraren syn på en 
person som han bedömde som intressant. Vid kontroll visar det 
sig mycket riktigt vara en av gärningsmännen från inbrottet.

Enligt uppgift så skall utredningsläget för att gripa och lag-
föra gärningsman nummer två även det se bra ut.

Gott jobbat!

Sett och läst på Facebook
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Vila i frid Dogge, Slagbultens Dodge, 030426 – 161110

Hundenheten Stockholm, 18 november

Det är med stor sorg vi tvingas meddela för-
lusten av en av enhetens sanna trotjänare och 
hjältar. Dogge finns inte längre bland oss, 
efter att ha varit så självklar i så många år. 

Dogge blev 14 år gammal och har varit 
polishund i 12 (!) år.

Dogge har genom åren gjort Sverige i 
allmänhet och Stockholm i synnerhet till 
en bättre plats tack vare sina otaliga fina 
insatser.

Förutom att vara en oerhört bra spårhund 
så har Dogge profilerat sig i kriminalsök, 
och framförallt med sök i vatten där han 
varit en av nationens bästa. Tack vare hans 
insatser så har ett stort antal drunknade 
hittats, spår i utredningar säkrats, och anhö-
rigas ovisshet mildrats.

Dogge har vid flera tillfällen skyddat sin 
husse och räddat honom från skada eller värre. 

Han har även deltagit i ett stort antal 
kommenderingar där han alltid varit en stöt-
tepelare i gruppen som aldrig vikt.

Följande text är från husse:
"Så kom den där svarta, tunga dagen då 

jag var tvungen att ta farväl av min bästa vän 
och kollega. Tack för härliga 12 år i tjänst 
ihop och att vi fick dela dina 14 år. Du är 
oändligt saknad och det gör fan ont i precis 
hela kroppen. Vila i frid min kära Dogge!"

Nu är hans resa slut, men även om han är 
borta så kommer vi hålla honom vid liv ge-
nom att prata om honom på jobbet. Hoppas 
ni gör det också.

Farväl Dodge. Honnör.

Försvarsmaktens ID
Hundenheten Västerbotten, 11 november

Under gårdagskvällen så beordrades För-
svarsmaktens ID med förare på ett jobb 
som gällde en försvunnen man. Mannens 
bil hade hittats längs med en skogsbilväg. 
Och efter uppgifter från anhöriga så vi-
sade det sig att mannen var ute med sin 
hund på jakt på förmiddagen. Men när 
ingen hört av mannen efter det så larma-
de anhörig polis vid 22 tiden. På plats 
så hittade ID ganska raskt ett utgående 
spår från bilen. Då mannen varit på jakt 

tillsammans med sin hund så hade ID och husse fullt upp med 
att bena ut spåret med diverse återgångar och andra svårigheter, 
samt ymnigt snöfall. Efter cirka 6 km spårande upp och runt 
omkring ett berg så kom till sist ID fram till mannen och dennes 
hund. Mannen ifråga var talbar men kraftigt nedkyld då han legat 
på marken sedan förmiddagen, på grund av sjukdom och kyla 
var han ej heller kapabel att med hjälp ta sig ut på en ledstång 
för transport. Som tur var så fanns SAR-helikoptern från Umeå 
tillgänglig och skickades till aktuellt område och kunde efter en 
stunds letande lokalisera hundförare och mannen.

Terrängen var tät så en ytbärgare kunde vinschades ner en bit 
bort från aktuell plats. Med gemensamma krafter så kunde man-
nen sedan bäras till en lämplig plats för uppvinschning för vida-
re transport till sjukhus. Hundenheten vill rikta ett särskilt tack 
till SAR-helikoptern Umeå för snabb och rådig hjälp på plats.

Bra jobbat ID med husse!

Bashåms Grizz
Hundenheten Västerbotten, 1 december

Under föregående vecka 
så drabbades Väster-
botten i allmänhet, och 
Umeå i synnerhet av 
flertalet bostadsinbrott. 
Vid flera av tillfällena 
så drabbades flera hus 
på samma gata eller om-
råde av påhälsning. Vid 
två av inbrottstillfällena 

så kallades en polishund ut till brottsplatsen. Vid bägge dessa 
tillfällen så var det Grizz med förare som åkte ut.

På bägge jobben så lyckades Grizz hitta ett spår som samman-
länkade flera inbrott som skett i nära tid. Vid bägge spåren så 
markerade även Grizz till sin mattes stora glädje även föremål 
som inbrottstjuven/inbrottstjuvarna med största sannolikhet 
lämnat efter sig med tanke på platsen och vad det var som hitta-
des. Vid ett av tillfällena så hittade Grizz även en del gods som 
tjuvarna tappat i all hast. Då alla fynd gjorde en bit från själva 
brottsplatsen så kan man nog med säkerhet konstatera att dessa 
jobb blev lyckade tack vare att Grizz med hans känsliga nos kall-
lades ut på jobben.
Förhoppningsvis och tack vare Grizz med förare så kan eventu-
ellt DNA säkras på föremålen vilket i förlängningen med hjälp 
av tekniska roteln samt utredare kan leda till att de misstänkta 
kan lagföras. Vi återkommer framledes om vad utredningen ger. 

Bra jobbat Grizz med matte!
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