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Framtida
sommar-SM?
Förhoppningsvis har det inte undgått någon att
arbetet med att ta fram en ny FAP och därtill hörande utbildningsplaner rusar vidare. Vet ni inte vad
det innebär så föreslår jag att ni snarast sätter er
in i detta. När (och faktiskt om) den nya ordningen
träder i kraft betyder det ett steg framåt mot mer
praktisk provtagning. Tanken är att det även fortsatt
skall ﬁnnas en ”nivå” för dom som vill tävla civilt men
jag tror tyvärr att detta kommer att begränsa sig till
ett fåtal. Något som jag själv har börjat fundera på
är huruvida vi, i framtiden, skall förändra våra SM
(sommar) mot en mer ”tjänsteprägel”. Eftersom våra
tävlingar drar publik utanför våra led ﬁnns kanske
inte alltid förståelsen för att vi inte bara tränar våra
hundar mot utsatta tävlingsmål utan skall ha en väl
fungerande tjänstehund och som dessutom bär med
sig erfarenheter från verkliga livet. Tävlingarna skall
ju vara utformade så att så många som möjligt kan
delta. Ändras nu utbildningsformen så måste kanske
vi följa efter. SM skapar som sagt stort intresse både
från allmänheten och från kollegor. Det är därför
viktigt att vi visar att vi faktiskt är professionella och
duktiga på det vi gör. Med detta vill jag inte ha sagt
att vi ska ändra våra regler utan att starta debatten.
Lite återﬂöde i frågan vore inte fel.

I Polishunden
1-2008

Nordisk PolishundUnion (NPHU) vars huvudsakliga
verksamhet är de Nordiska Mästerskapen och nordiskt Polishundseminarium har ekonomiska problem
förorsakade av indragna externa bidrag. Både vår
egen styrelse och NPHU’s styrelse ser över vad som
kan göras. Det ﬁnns dock risk för att det nordiska
samarbetet försvåras. Personligen tycker jag att både
NM och seminarierna har ett stort värde för utvecklingen av polishundarbetet och anser att vi skall göra
vad vi kan.
Jag hoppas att alla nu noterat att vår hemsida ligger
på www.polishund.se Länkningen från den gamla
sidan (.net) upphör snart.
Vad den innehåller styr Ni. Det ni vill ha in skickar ni
till redaktionen på, reg.hund@telia.com
Till sist vill jag påminna er om att det i år är Danmark
som anordnar de Nordiska Mästerskapen i Esbjerg 4–8
juni. Gör gärna ett besök och heja på de våra. Och
glöm inte Vinter-SM i Bruksvallarna.
Lars Lindgren, ordförande
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Styrelsemöte
i Polisens Hundförarförbund
Karlsborg 2007-12-06 – 2007-12-07
NÄRVARANDE:

Lars Lindgren, Thomas Wiman,
Martti Källmalm, Peter Matthijs, Petra Viklund,
Peter T Lindberg.
FRÅNVARANDE: Manne Johansson.

§ 1.
Ordförande förklarade mötet öppnat.

berg i patrullhund och Elisabeth Holm i narkotikahund.
Nästa seminarium kommer att arrangeras av Norge 2009.

§ 2.
Dagordningen godkändes.

§ 6.
Till årets polishund 2007 har Jebas Erax utsetts, med
föraren Ronny Holmberg, Blekinge. Styrelsen gratulerar
till utmärkelsen.
Petra Viklund kommer att representera styrelsen vid
utdelningen i Stockholm 15/12.

§ 3.
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 4.
Ekonomi: Föreningen har under hösten 2007 haft en
större kostnad i form av NPHU:s seminarium i Danmark.
I övrigt är ekonomin stabil.
§ 5.
Lindgren informerade om NPHU:s styrelsemöte, som
hölls vid seminariet i Danmark.
De nordiska mästerskapen 2008 är ﬂyttade från Finland till Danmark med anledning av att Finland ej tänker
deltaga under dessa mästerskap.
Tävlingen kommer att avgöras i Esbjerg under tiden
4–8 juni 2008.
En diskussion hölls angående Sveriges ställning till att
Finland skall få skicka domare till dessa mästerskap.
Styrelsen beslutade att Sverige ej stödjer ett beslut att
Finland får skicka domare enär de ej deltar i mästerskapen.
Domare till NM 2008 blir Göran Lundström i patrullhundklassen och Roger Zetterberg i narkotikahundklassen.
Styrelsen har också tagit ut 2 st domaraspiranter tillika
skrivare till dessa mästerskap. Uttagna är Peter T Lind2
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§ 7.
Wiman informerade från SM för narkotikahundar.
Per Lockner, västernorrland, gratuleras till segern.
Arrangemanget på Skara sommarland var bra.
Datatävlingsprogrammet har nu kommit.
SM 2008 kommer att arrangeras av västernorrland och
kommer att hållas på södra berget i Sundsvall.
I samband med mästerskapen 2007 har 3 st nya domare utbildats: Leif Malmgren, Lars Lindgren, Johan
Sjödén.
§ 8.
Webbansvarig påminde om foton på styrelsemedlemmar
med sina hundar.
§ 9.
Lindberg informerade om arbetet runt proﬁleringsartiklar. Han har blivit kontaktad av ett företag som kunde ta
fram några artiklar. Han kommer att arbeta vidare mot
dem.
Jacka, ﬂeecejacka, t-shirt, dokumentsamlare kommer
att tas fram. Lindgren, Lindberg och Viklund arbetar med
uppgiften.

Källmalm ﬁck i uppgift att ta fram förslag på gåvor.
En prislista har satts upp i förrådet. Förrådet har iordningsställts.
§ 10.
En ny stereo kommer att inköpas till puben.
Då glaset till bokhyllans glasdörr har krossats skall det
inköpas ny dörr.
§ 11.
Inbjudan till draghundslägret vecka 3, 14–18 januari kommer i nästa nummer av Polishunden.
Lars Bergström är ansvarig för lägret.
§ 12.
Skyddslägret för 2008 blir Petra Viklund ansvarig för.
Viklund får även i uppgift att undersöka mer om klickerträningen.
Styrelsen vill få in förslag från medlemmarna, om ytterligare träning.

Lars Lindgren
Ordförande

§ 13.
Draghunds-SM för polishundar kommer att hållas i Bruksvallarna vecka 16, 15–16 april 2008. Den 14 april kommer det att ﬁnnas möjlighet att deltaga vid en skotersafari
under en halv dag.
§ 14.
Övriga frågor:
a) Riktlinjer och anvisningar för våra tävlingar bör uppdateras och ses över. Frågan bordlades till nästa möte.
b) Medlemsmatrikeln bör skickas ut till styrelsen.
c) Nya FAP, vad innebär detta för våra arrangemang?
Ärendet bevakas.
d) Foderlegan för hundförare är under behandling. Bl.a.
har Stockholm skickat en skrivelse till RPS.
§ 15.
Nästa möte kommer att hållas under vecka 7, 2008.

Marti Källmalm
Sekreterare
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Styrelsemöte
i NPHU Kildegarden
2007-12-15 – 2007-12-16
NÄRVARANDE:

Jukka Kotonen, Ilkka Hormila – Finland.
Jörgen Weinkouff, Jens Madsen – Danmark.
Morten Haave, Trond Tvete-Berger – Norge.
Lars Lindgren, Martti Källmalm – Sverige.
FRÅNVARANDE: Kristina Sigurtandottir – Island.

Styrelsens sammansättning för perioden 2008–2009.
Danmark:
Jens Jönholt, ordförande
Jörgen Weinkouff
Suppleanter: Jens Madsen, Sören Bjeverskov.
Norge:
Morten Haave
Trond Tvete-Berger
Suppleanter: Jon Tetlie, Gunnar Rasmusen
Finland:
Ilkka Hormila, kassör
Pauli Svee
Suppleanter: Esko Seppänen, Jarko Turunen
Sverige:
Lars Lindgren
Martti Källmalm, sekreterare
Suppleanter: Manne Johansson, Thomas Wiman
Island:
Kristina Sigurtandottir
Suppelant: uppgift saknas
4
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§ 1.
Ordförande öppnade mötet.
§ 2.
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 3.
Kassören redovisade ekonomin och den är god.
Kassören presenterade budgeten för 2008. Styrelsen
godkände förslaget.
Vid de nordiska mästerskapen betalar NPHU medaljerna, pokalerna och stånkorna.
Finland beställer pokaler, Norge beställer medaljer
samt Sverige beställer stånkorna.
Styrelsen beslutade att styrelsen bär sina egna kostnader vid NM.
Webbmastern har ännu ej fått den avtalade ersättningen
beroende på att kassören ej fått någon faktura på beloppet och anledningen är missförstånd. Morten Haave ﬁck i
uppdrag att be webbmastern att skicka en ny faktura.
§ 4.
Styrelsen beslutade att inget traktamente, förutom reseersättning, skall utgå vid detta möte.
§ 5.
Årsberättelsen lästes igenom och godkändes.
§ 6.
Regler och anvisningar för de nordiska mästerskapen
gicks igenom.
Uppdateringar och förtydligande har gjorts.
Styrelsen var helt enig i beslutet.
Reglerna och anvisningarna skall gälla fr.o.m. 200801-01 och 4 år framåt.
Ny revidering sker hösten 2010.
Landsföreningarna skall tillse att domaren har bedömningsanvisningarna i god tid före mästerskapen.

Hormila informerade om att ﬁnska landsföreningen har
ny styrelse fr.o.m. 2008-01-01.
Hormila informerade om skolchefsmötet där bl.a.
tävlingsfrågor disktuerades. Från skolchefernas sida vill
man ha ett närmare samarbete med NPHU bl.a. i utformningen av tävlingsreglerna.
Stadgarna för NPHU gicks igenom och justerades.
§ 7.
NM 2007: Styrelsen har tagit till sig av erfarenheterna
från bl.a. domarna och gjort de förändringar som ansågs
vara nödvändiga.
§ 8.
NM 2008: Inbjudan kommer att skickas runt den 10
januari på E-mail. Sista anmälningsdag blir 1 april.
§ 9.
Hemsidan: Protokoll och årsberättelse bör ﬁnnas tillgänglig på medlemssidorna.
§ 10.
Avgående styrelsemedlemmar. Jukka Kotonen kommer
att inbjudas till NM 2008 där han ofﬁciellt kommer att
avtackas.
§ 11.
Den ﬁnska landsföreningen har gjort en enkätundersökning bland de ﬁnska deltagarna vid seminariet i Danmark
2007. Av 44 deltagare så inkom det 18 svar.
Genomgående var deltagarna missnöjda med tolkningen då ﬂera misstag uppstod under föreläsningarna.
För framtiden så diskuterades det från ﬁnskt håll om inte
engelska ska bli föreläsningsspråk.
I övrigt var deltagarna nöjda med arrangemanget, dock
saknade man skriftligt informationsmaterial.
§ 12.
Nästa möte blir i Esbjerg 3 juni 2008 kl. 18.00.

Mötet avbryts för lunch 12.45–13.45

Jukka Kotonen
Ordförande

Marti Källmalm
Sekreterare
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Gubbe på stubbe

Gubbe på stubbe

Gubbe på stubbe Gubbe på stubbe

Text: Catarina Håkansson Foto: Ronny Holmberg
I förra numret av Polishunden ﬁck ni ta del av den makalösa berättelsen
om när Pelle och hans hund Kasper, med livet som insats, tog fast bankrånare i Eringsboda. Även den här gången är det sydsvenska Blekinge
som står i händelsernas centrum. Jag träffade BG Carlsson några dagar
före jul och ﬁck en resumé av några av de smått otroliga händelser som
han varit med om under sina 30 år som hundförare. Han berättar om när
hans dåvarande tjänstehund Rex, hittar en påtänd manlig inbrottstjuv som
endast iklädd damunderkläder, gömt sig i lagerutrymmet till ”Guns Dam
Intim”. Han beskriver också när han efter ett spårjobb till sist fångar två
väskryckare, i sin egen bil. Dessa båda och ﬂera andra episoder är suveräna. Men jag har valt en annan, en story där verkligheten på alla sätt
överträffar dikten.
Här är BGs historia. Håll till godo!
6
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id den här tiden, någon
gång i slutet på 70-talet,
hade jag en riktigt vass
tjänstehund. Man minns ju
gärna sina gamla hundar som
något alldeles extra, men Emus
var verkligen en riktigt rejäl
hund som bet både gärna och
hårt. Men han hade blivit lite
till åren kommen, och därför
hade jag också en ny ung hund
på gång. Han hette Zeb och så
här i efterhand får man kanske
lägga till en liten etta efter
det namnet. Han skall
alltså inte blandas
ihop med Zeb 2,
alias Whio’s Greve
Goliat.
I alla fall, i jämförelse med gamle Emus tyckte
jag att Zeb kändes lite tunn.
Jag var lite orolig för att han
helt enkelt inte skulle svara
upp om det verkligen
behövdes. Den
här aktuella
kvällen berättade jag om mina
farhågor för min hundförarkollega Lasse,
när jag löste av honom.
Vi
snackade en stund, han sa att
jag nog inte behövde vara orolig, och sedan åkte vi på var sitt
håll. Jag ut i polisbilen tillsammans med ett yttre befäl och
Lasse hem till sitt dit en tredje
hundförar-kollega, Pelle, efter
en stund dök upp med en ﬂaska
whiskey.
Tillämpad övning
Efter ett tag kom Lasse att
tänka på det jag hade sagt om
Zeb och min oro för att han inte
skulle räcka till. Några glas senare kom han och Pelle på den
geniala idén att de skulle ordna
en liten tillämpad övning. Sagt

och gjort. De ringde in till vakthavande och invigde honom
i planerna. Tanken var att det
skulle gå ut ett anrop i radion
om att ett par ﬂickor hade blivit
antastade i Hjälmseryd utanför
Ronneby. De båda förövarna
hade sedan försvunnit längs en
grusväg på en damcykel.
Pelle och Lasse hade räknat
ut att det skulle vara ett lagom
litet jobb för mig och Zeb och

till deras försvar får man
väl säga att själva tanken var
ganska god. Men hur det nu var
så bestämde sig vakthavande
för att också hjälpa till. Istället
för att gå ut med den informationen som man kommit överens om, spetsade han, lindrigt
sagt, till det en aning.
Jag och yttre befann oss i
Johanneshus när det sprakade
till i polisradion. Det var vakthavande som uppmanade oss
att ta oss till Hjälmseryd där
två män hade våldtagit en ﬂicka
och sedan försvunnit längs vägen, möjligen på en cykel.
Sprang till skogs
Mellan Johanneshus och
Hjälmseryd är det ett par mil

och vi avverkade den sträckan
på noll och ingen tid. Adrenalinhalten i blodet steg avsevärt
och det fanns bara en sak som
gällde. Vi skulle ta dom jävlarna. Snart befann vi oss på den
aktuella vägen som man närmast kan beskriva som en bergoch dalbana. När vi var uppe på
ett krön ﬁck vi i strålkastarljuset se två män som for fram på
en cykel. När de märkte att de
var förföljda kastade de cykeln
i väggropen och sprang till
skogs.
Så här långt var
Lasse och Pelle mer
än nöjda med sin
lilla övning som avlöpte helt enligt planerna.
En bit in i terrängen stannade
de och gjorde sig beredda att
ta emot Zeb med en medhavd
skyddsärm. Samtidigt var vi
framme vid cykeln och jag
ﬁck ut Emus ur bilen. Tanken på att
ta ut unghunden
fanns bara inte.
Emus som varit med förr gick
igång och hördes vida omkring.
– Han har ju för fan Emus, sa
Pelle och bleknade avsevärt.
Både han och Lasse visste
precis vad som komma skulle
och började nu febrilt att slåss
om ärmen. Lasse avgick med
segern varpå Pelle bara såg en
enda utväg. Iklädd en halvlång
rock och med en hatt, modell
äldre på huvudet, tog han till
ﬂykten och sprang för sitt liv.
Buse med skyddsärm
Min adrenalinhalt hade nått
rekordhöga halter när jag och
hunden stormade fram i färsklöpan. Efter kanske 50 meter
tog det tvärstopp och Emus
gick in i ett angrepp. Döm om
E D A > H = J C 9 : C &'%%-
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min förvåning när jag såg att
busen hade en skyddsärm på
sig. Min första tanke var, de
jävlarna har kommit över en
ärm. Sen var jag framme, tog
loss hunden och ﬁck nästan en
chock när det stod klart vem
det var vi hade fångat. Någon
förvirrad sekund trodde jag
verkligen att det var min kollega som var den för våldtäkt
misstänkte gärningsmannen.
– Vem i helvete är den andre,
vrålade jag och var så arg så jag
bokstavligt talat såg rött. Här
pratar vi om tunnelseende med
stort T.
– Gissa, pep Lasse som sin

Illustrationer:
Robban Carlsson
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vana till trots höll en oerhört
låg proﬁl.
När jag förstod vem den
andre jubelidioten var fäste jag
på nytt spårlinan på Emus och
vi brände iväg igen. Efter några
hundra meter glesnade skogen
och vi kom fram till ett stort
fält. Längst bort såg jag någon
som sprang för allt vad tyget
höll. Då gjorde jag något som
jag antagligen inte borde. Jag
kopplade loss Emus och beordrade honom REVIR.

Bad för sitt liv
Pelle ökade först om möjligt

takten, men när han hörde att
Emus närmade sig ändrade han
taktik, stannade och vände sig
mot hunden. Sen gjorde han
något helt obetalbart och som
jag kommer att ha på näthinnan
så länge jag lever.
Pelle, tog av sig hatten, bockade djupt och bad för sitt liv.
– Snälla Emus. Det är jag,
Pelle. Du känner väl igen mig!
Det är bara jag, Pelle.
Om det var hatten eller vad,
så avbröd Emus sitt fasttagande
och gick (som tur var) istället
in i en klockren bevakning.
Vad vakthavande befäl gjorde
under tiden? Han låste cykeln!

Ett mindre trevligt uppdrag med

KRIMINALSÖKHUNDAR
som blev intressant och lärorikt
I mitten på oktober -07 ﬁck
vi en förfrågan från tekniker i Gävle om våra hundar
kunde hjälpa till att söka
igenom ett antal ton hushållssopor.
Kriminalsökhundar har
letat i sopor i tidigare ärenden dock inte med några
fynd som jag känner till.
Det föreföll ändå naturligt
att vi skulle göra ett försök
att hjälpa till även i det här
ärendet.
Ingången i ärendet var
följande:
En gravt förståndshandikappad kvinna
boende i soffan hos sin mor kommer in
till sjukhuset med kraftiga blödningar i
underlivet.
Vid gyn-undersökning framkommer
att kvinnan fött ett barn. Något barn
gick dock ej att ﬁnna. Genast stoppade man hanteringen av soporna från
fastigheten.
Sophanteringen har följande turordning:
Soporna hämtas som vanligt av sopbil
och transporteras till avfallsstation där
de med 180 tons tryck pressas in i containrar. Varje container innehåller sedan
10 ton hoppressade sopor. Containrarna
transporteras sedan vidare till förbränningsanläggningar i Gävle och Uppsala.
Våra kollegor i Gävle lyckas stoppa
sex containrar innan de går till förbränning. Man var osäker på om man
lyckats stoppa just den container som
ett eventuellt barn kunnat ligga i.

Uppgiften kvarstod att leta igenom de
containrar man lyckats stoppa. Övriga
undersökningar i lägenhet och närområde där kvinnan bodde gav inget i
letandet efter barnet.
Framkomna till Forsbacka avfallsstation mötte utredare och tekniker upp
och delgav mig och Madelene Lind
förutsättningarna. Till vår hjälp hade
vi två tekniker, en grävmaskinist med
maskin samt fyra inhyrda personer
från en saneringsﬁrma. Tanken var att
tekniker dokumenterar de sök och fynd
som görs. Grävmaskinen sprider ut
innehållet från containrarna på en stor
asfalterad plan. Saneringspersonalen
söker igenom de platser där hundarna
gör eventuella markeringar.
I lägenheten där kvinnan och hennes
mor bor hittade man ett helt skåp full
med Tempo- och Konsumkassar. Dessa
kassar blev en prioriterad del i sökandet.
När containrarna tömdes ut en i taget
uppstod en obeskrivlig lukt. Frågan
uppstod med all tydlighet – kan hundarna verkligen sortera ut de inlärda
dofterna i det här?
”Maddes” hund Cox påbörjade första
söket. Här fanns ett och annat som
tilltalade hans näringsdrift. Cox gjorde
trots detta ett mycket bra arbete i den
här ovanliga miljön som han aldrig
tidigare sökt i. En och annan godbit försvann dock genom strupen. Men klart
var att han sökte och gjorde sitt jobb.
Han gjorde också någon markering som
märktes ut och saneringspersonalen
sökte igenom det utan fynd av barnet vi
sökte. Min hund, Bubba, sattes att söka
igenom samma sopor. Jag ﬁck avbryta
efter en kort stund då näringsdriften var
mycket större på honom än Cox. Vad
göra! Jo, jag provade med en munkorg.

Jag har en plastkorg modell tät likt en
vanlig läderkorg som passar bra på hans
nos.
Se, det gick mycket bättre och han
började arbetet med att söka ordentligt.
Efter första söken lärde vi oss att
be grävmaskinisten att göra gångar
mellan soporna. Lättare för både oss
och hundar att söka och även veta vilka
delar man sökt. En erfarenhet jag hade
med mig från träsket i Thailand efter
tsunamin.
Intressant var att hundarna sorterade ut och markerade exempelvis
blodbesudlade kompresser och kläder,
samt hår som troligen kom från någon
hårfrisör.
När vi sökt igenom den femte
containern dag två var det dags för
lunch. Saneringspersonalen ﬁck till
uppgift att under tiden plocka fram alla
Tempo- och Konsumkassar ur den sjätte
containern och lägga dem för sig. Detta
var en taktik vi använt oss av tidigare.
Tanken med detta var att göra grovsök
på dem först innan vi sökte av de övriga
soporna.
När vi satt oss ner för att äta ringde
telefonen. Saneringspersonalen hade i
samband med utsoreringen av de speciella kassarna hittat barnliket.
Vid återkomsten till avfallsstationen
gjorde vi en överenskommelse med alla
inblandade, och med hänsyn till etiska
spörsmål, att vi skulle få göra ett sök
med varje hund för att se om de sorterade ut fyndet. Bägge hundarna gjorde
klara tydliga markeringar.
Denna redogörelse delgiven er alla
för kännedom om vad våra och era
hundar kan åstadkomma.
Vid pennan Jürgen Clöve
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Kurs i

SPÅR- OCH
RÄDDNINGSSÖK
Karlsborg hösten 2007
Av Jenny Backlund och Ewa-Lisa Berglund, Hundgruppen Umeå

EFTER ETT ANTAL CD-SKIVOR, några
termosar kaffe och smått hörselskadade
av bullret från vår hundbuss, så var vi äntligen framme i Karlsborg efter en 90 mil
lång resa från Umeå.
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Vi var anmälda till spår- respektive räddningssökkurs.
Vi hade verkligen längtat efter
att få komma ner till Karlsborg
på utbildning.
Att få träna hund intensivt
varje dag och utveckla sin

kompetens under två veckor, det
skulle bli helt fantastiskt. Nere
på förläggningen möttes vi av
glada, entusiastiska och trevliga
hundförare från andra län som
också var anmälda till utbildningarna.
Det var kul att utbildningarna
gick av stapeln samtidigt, eftersom man då ﬁck inblick/kunskap
från båda kurserna. Dessutom
lärde man känna många skojfriska och kompetenta hundförare
från olika delar av landet.
När det gäller spårdelen tipsade vi varandra väldigt mycket
om olika träningsmetoder som
gav otroligt bra effekter. För
att nämna några så var det t.ex.
Kopparklackseffekten, nollning
och framförallt blankstegen, som
alla deltagare ﬁck STOR nytta
av. Hundarna gjorde oerhörda
framsteg tack vare dessa metoder, som allt eftersom, vävdes in
under dessa två veckor.
En sak som en del av oss upptäckte var att asfalten/underlaget
i TIBRO var något alldeles extra.
Om man säger som så… det
gick inte en dag utan att man ﬁck
sig ett gott skratt.

FORTBILDNING
SPÅRDRESSYR
Vi var 7 deltagare och i spetsen
som instruktör var Lasse Eriksson. Camilla från försvaret, var
en av oss deltagare, hon arbetade
mycket ihop med Lasse under
kursen och bildade ett suveränt
team. De kom med fortlöpande
tips och delade med sig av sina
kunskaper kring spårdressyr.
Första dagen började med en
introduktion av oss deltagare och
Lasse.
Efter att vi fått en bild av varandra var det dags att få en bild
av våra hundar och hur de spårade. Alla ﬁck iaktta alla hundar

i ett spår och en diskussion om
varje hund togs efter detta.
Alla hundförare hade arbetat
olika länge, vissa var instruktörer, en del hade väldigt unga
hundar och alla hundar låg på
olika nivåer i sin spårdressyr.
Detta gjorde ingenting eftersom vi alla arbetade utifrån var
vår egen hund låg till på utbildningsskalan. Vi arbetade mest
två och två och under utbildningen, där vi utbytte kunskaper och
hjälpte varandra. Parindelningen
varierades under veckorna, vilket
gav stor inblick om alla hundar
och träningsmetoder/upplägg
som passade till de olika individerna.
Under dessa två veckor spårade vi skogsspår, dygnsgamla
spår, hårda spår med varierande
smitta, teknikspår, lååånga spår
m.m.
Lasse och Camilla var otroligt duktiga, de följde med oss
i spåren och hjälpte oss att få in
ytterligare kunskap i våra hårt
arbetande hjärnor.
Varje dag varvade vi teori med
praktik. Vi gick igenom varje
hund – hur de spårat under dagen
o.s.v. – vilket resulterade i att
man bland annat, kunde följa hur
varje hund utvecklades. Sammanfattningsvis, kring spårdelen
kan jag säga att man kommer
väldigt långt med sin hund under
dessa två veckor samtidigt som
det ger en utvecklande kunskap
om spårdressyren och spåret i
sig. Det var en bra kurs med bra
upplägg. Om jag ﬁck chansen
att gå kursen igen skulle jag utan
tvekan säga ja.

UTVECKLANDE
RÄDDNINGSSÖK
På kursens första morgonsamling
samlades 6 st förväntansfulla
hundförare i lektionssalen. Herr

Lavesson och fru Lichtenberg
tillika våra instruktörer de kommande två veckorna informerade
om vad de hade tänkt att vi skulle fördjupa oss i under kursen.
Sedan var det dags för var och en
av oss att redogöra för hur långt
vi kommit i träningen. Ja, det
var bara att inse, här satt jag i ett
rum med erfarna hundförare med
hundar som var i tjänstegrupp 3
och själv stod man på ruta 1A.
Ett år som hundförare och en
hund i ettan. Tanken slog mig
genast… vad gör jag här?
Det visade sig vara helt rätt
plats. Kursen var utformad så
att varje ekipage ﬁck utvecklas
individuellt därifrån man befann
sig. På så sätt ﬁck vi tillsammans
titta, hjälpa och lära oss av varandra. Något jag själv ﬁck erfara
var att anskällning på ﬁg och föremål skall vara väl genomarbetat innan kursstart. Detta för att
man snabbare skall komma vidare under kursens gång. Under
utbildningen varvades teori och
praktik såsom grundinlärning för
anskällning, sök, mso m.m.

AVSLUTNINGSVIS
Dessa två utbildningar vill vi
rekommendera till er som vill
utveckla er själva och er hund
samtidigt som man får utbyta
erfarenheter och få sig ett gott
skratt.
Men allting har ju ett slut
så efter två fantastiska veckor
lastades bussen, volymen vreds
på max och med full tank styrde
vi åter mot Umeå med det vi lärt
oss.
Slutligen vill vi tacka instruktörerna och våra kurskamrater
för råd och dåd.
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Fäldtkampen
2007
i Västmanland
Av Lena Jansson, Hundenheten Västmanland

Årets upplaga av Fäldtkampen,
den anrika trelänstävlingen mellan Uppland, Södermanland och
Västmanland har gått av stapeln.
I år kunde vi med glädje även få
chansen att visa upp vår nya ﬁna
hundträningsplats på Brunnby, strax
utanför Västerås.
Dagens första pass var som
alltid denna Fäldtkampsmorgon
– platsliggningen. Från varje län
deltar tre ekipage. I år var det Peter
Ankarstrand, Andreas Eriksson och
Andreas Haglund från Sörmland,
Mikka Nordenstedt, Lasse Johansson och Anni Edström från Uppland
samt Mikael Liljemark, Janne Gustavsson och Thomas Letterhall från
Västmanland. Platsliggningen blev
nervösa tio minuter som avslutas
av fem på varandra följande skott.
Endast fem hundar ﬁck betyg i detta
moment, någon gick fram till en annan hund, en annan tog sig också en
tur o.s.v. Detta är dock en lång dag
som innehåller många moment, så
det är bara att bita ihop och kämpa
vidare. Mikkas hund borde ha fått
stilpoäng under detta moment då
han låg alldeles stilla fastän en an12
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nan hund gick fram och noga och
väl nosade på honom.
Lydnad, spår, personsök, sakletning och skydd, alla dessa grenar
skall alla ekipage hinna med att
utföra denna dag. Tävlingen är som
jag skrev inledningsvis anrik och
detta gäller även en del regler som
därför skiljer sig något från våra
tjänstbarhetsprov, men detta gör det
hela bara mer spännande! Deltagarna har inte mycket tid till återhämtning mellan de olika grenarna utan
följer ett späckat schema. Lottningen avgör med vilket moment man
ska börja o.s.v. En del av deltagarna
har många års erfarenhet av både
Polishunds-SM och tidigare deltagande i Fäldtkampen, medan en del
kanske för första gången sätter foten
och tassen på en tävlingsplan.
Då momenten skiljer sig en del
från vår egen prövningsordning kan
det vara bra att man på hemmaplan
har förberett sig något. Till exempel
under grenen skydd utförs första
momentet ”ﬂyende person” (sändande till stillastående) med hund
i munkorg, något som ett ﬂertal av
de tävlande kunde upptäcka inte

fungerade helt. Ett annat moment
är att en person ska bevakas under
två minuter medan föraren går och
sätter sig i en polisbil.
Varje gång man som arrangerande
län ska ordna inför denna tävling
upptäcker man att det är en hel del
förberedelser. Laget ska väljas ut,
spårmarker ﬁxas, föremål till sakletning och spår, mat till alla deltagare,
personal m.m. Men man ska inte
tro att en sådan här tävling saknar
betydelse! Dagen efter denna tävling satt vår egen Letterhall under
hela förmiddagen och räknade på
slutresultatet och funderade på vad
som gått snett.
Vi kunde konstatera att årets upplaga varit oerhört jämn! Uppland
slutade som vinnare med totalt 1556
poäng, Sörmland ﬁck 1521,5 poäng
och vi – det arrangerande länet
slutade på 1487 poäng. Det är bara
att lyfta på hatten och buga, men vi
kommer igen nästa år…
Tack för en trevlig dag!

TIO SKÄL ATT DELTA I…

Polisens sommar-SM
i allmänhet och

SM 08 i Värmland
i synnerhet…
U SM är ett ypperligt tillfälle för familjen att bli av med dig och din
hund under en hel långhelg. Om du ändå inte kan släppa tanken på
att du är oumbärlig för dem, kan du med fördel ta med alla på en
trevlig utﬂykt någonstans i Sveriges avlånga land…
…I Värmland har vi full förståelse för att det inte alltid är så roligt
att dela ditt intresse tjugofyra timmar om dygnet. Därför har vi i nära
anslutning till tävlingsplatsen andra aktiviteter för barn och vuxna
som t.ex. minigolf, lekplats, hopptorn (för barnen – glöm inte det),
motionscentral m.m. och bad i Vänern om man törs det.
U Att delta i SM ger stora möjligheter att se Sveriges underbara
natur i olika skepnader, särskilt för de som går vilse på spåret…
…I Värmland ﬁnns milslånga skogar att gå vilse i. Här kan du och
din fyrbente vän även träffa vilda fyrbenta vänner, så kallade vargar.
Vargarna i Värmland är ofarliga, dom äter bara får och jakthundar.
U SM är varje år på ny plats i riket, vilket ger en ypperlig chans att
besöka olika turistattraktioner på aktuell ort…
…I Värmland har vi många gamla kända stoﬁler och sevärdheter
som t.ex. Selma Lagerlöfs Mårbacka och Christer Lööf i polishuset.
För er som föredrar vinter ﬁnns möjlighet att tillbringa er lediga
stund i en nergrävd tunnel full med snö. Där kan man bygga snölyktor och längta till draghunds-SM. Det är här i Torsby som vinter-SM
kommer att anordnas sommartid, när det blir vår tur att arrangera.
U En god anledning till att delta i SM är att man får gå i den inledande paraden genom hela staden och låtsas att man tillhör eliten
av Sveriges polishundar!!! Har man tur, är det någon högt uppsatt
person som under sitt tal på torget, eller liknande samlingsplats,
även påpekar detta i högtalaren ut till den imponerade publiken som
samlats. En viss osäkerhet kan i och för sig inﬁnna sig, om man är
rädd för att hunden kan göra bort sig och visa att den faktiskt är en
helt vanlig byracka…
…I Värmland vet vi hur en byracka t.ex. kan bajsa på gatan mitt
under paraden. Men kan odjuret se oberört ut och traska på som om
inget hänt kan man själv också låtsas som om det regnar, även fast
bakomvarande kollega svär när han trampar i högen.
U Om man deltar i SM kan man förhoppningsvis slippa den årliga
dressyrkontrollen på hemmaplan eller åtminstone stora delar av den,
då det är brukligt att man blir godkänd i de ﬂesta moment redan
under tävlingen. Detta gäller dock inte de som väljer att bryta…
…I Värmland har vi prövat den metoden också.
U Under sommar-SM går även det årliga årsmötet för Polishundförarförbundet av stapeln. Här har du chansen att göra din röst hörd
även om du är van hemifrån att tiga. Alla bjuds på landgång och öl,
vilket en polis sällan tackar nej till. Gratis är gott!
…I Värmland funderar vi på att byta ut landgången mot något
riktigt värmländskt som t.ex. hackkorv eller nävgröt med tillhörande
ﬂäskﬂott. Traditionellt men äckligt tycker en del. Men framförallt
– det är gratis.

U Till varje tävling med dignitet hör en bankett. Låter lyxigt och man
kommer osökt att tänka på champagne, långklänning och frack. Men
låt dig inte avskräckas. Alla som varit på Polishunds-SM’s bankett,
vet att en hel och ren träningsoverall är ganska ok, fast långt ifrån
stiligt förstås. Men det är bättre än att komma dit naken eller i en
skrynklig frack full med hundhår. Faktum är att kommer du i en stilig
frack alternativt långklänning, kommer du att väcka uppmärksamhet.
Särskilt om du som är man, väljer långklänning…
…I Värmland har vi haft på förslag att helt fräckt lägga banketten
sist av allt, för så gör man i andra tävlingssammanhang, där prisutdelningen är en av kvällens höjdpunkter. Idén ter sig dock korkad av
olika skäl. Ett av dem är att det ställer till problem med Miljö- och
Hälsoskydd om det ﬁnns X antal hundar med i restaurangen. Ett
annat skäl är väl tragiskt nog det att ingen, förutom prisutdelare och
pristagare, kommer till banketten, för alla ser en chans att komma
hem tidigare? Ibland kan man faktiskt tro att en del blivit kommenderade till att delta i SM.
U Tänk på att vinna är inte alltid det viktigaste, utan att umgås med
andra hundförare, utbyta erfarenheter och att ha roligt ihop. Det är
inte alls så farligt att komma sist…
…I Värmland vet vi hur man placerar sig där och hur det känns.
U Så har vi då prisutdelningen. Glöm det som tidigare sagts, för
självklart går det hela ut på att vinna. Man kan göra vad som helst
för att få äntra prispallen inför åskådarnas jubel… Tyvärr är jublet
oftast lågmält då det av någon outgrundad anledning är alltför få
människor kvar till detta mest ärofyllda tillfälle på hela tävlingen. Om
det beror på dåliga förlorare eller stressade hundförare som vill hem
innan solnedgången, vet ingen…
…I Värmland har vi tänkt råda bot på detta sorgliga faktum genom
att sälja billiga lotter där man kan vinna en sprillans ny Ferrari. Lottdragning sker givetvis efter prisutdelningen. Vi kommer även att låsa
bommen ut från camping- och tävlingsområdet. Därtill tvingas alla,
även de som inte vill ha en Ferrari, att lyssna till tal och utdelning av
medaljer, pokaler, fruktkorgar och hundmat som ingen törs ge hunden ifall den får eksem. Men framförallt får man tillfälle att gratulera
dem som snodde åt sig årets titel i sommar-SM -08.
U Att vara en av dem som får delta i SM är en ära, för alla får inte
vara med. Det ﬁnns faktiskt en övre gräns på antalet anmälda. Varför
vänta och se om du blir en av dem…
…för i Värmland hoppas vi på ett maximerat antal startande ekipage. Och vem vet, kanske får de tio först anmälda en gratis lott till
att vinna en Ferrari.
Men ingen panik. För er som inte orkar vänta tills anmälningsblanketten kommer ut i Polishunden, kan vi glädja er med att den snart
ﬁnns att hämta på nätet.
Hjärtligt välkomna till Värmland och Karlstad i september -08
Hundgruppen Värmland
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Rapport från

The 5th International Working
Dog Breeding Conference
Av Lasse Eriksson, Rikskriminalpolisen, Polishundtjänsten

International Working Dog Breeding
Association (IWDBA) hade sin 5:e
konferens i San Antonio, Texas, den
4-8 november 2007. Från Sverige deltog Lasse Eriksson (Rikskriminalpolisen, Polishundtjänsten), Per Arvelius
(Sveriges Lantbruksuniversitet) och
Erik Wilsson (Försvarsmakten).
Polisen i Sverige väntar för tillfället
på politiska beslut kring den kritiska
bristen på polishundsämnen. 2005
presenterades ”Tjänstehundsutredningen” för den dåvarande Jordbruksministern. Utredningen fastslog att
staten behöver ta ansvar för tjänstehundsförsörjningen i landet och helst
även rent fysiskt föda upp hundar
för det ändamålet. Försvarsmakten
i Sverige har ett årligt behov av 3540 hundar och är den enda svenska
myndighet som tilldelats medel för att
starta upp och bedriva hundavel mot
sina mål (10 miljoner kronor).
Svensk Polis har ett årligt behov av
80-100 hundar och Polishundtjänsten
är övertygade om att vi förr eller se-

nare måste börja producera (föda upp)
polishundsämnen. Frågan är inte om
utan när! För detta krävs emellertid
visst politiskt stöd och rent konkret
medel för genomförandet.
USA:s Department of Defence
bestämde sig 1999 för att börja föda
upp tjänstehundar. Beslutet kom sig
av att man uppfattade det allt svårare
att kunna köpa dressyrämnen på den
öppna marknaden. Eftersom man ansåg sig behöva mer kunskap bjöds ett
antal sakkunniga in till ett möte kring
ämnet avel av tjänstehundar. Mötet
mynnade så småningom ut i bildandet av IWDBA och återkommande
konferenser vartannat år. Denna gång
deltog 144 personer från 12 länder
och ett stort antal verksamheter. Polismyndigheter, militär, tull och ledarhundsskolor dominerade, men även
andra typer av tjänstehundsnyttjare
fanns representerade.
Ett stort antal föredragningar hölls
under veckan och ämnesområdena
kan sammanfattas under följade

Hundsläp vid Lackland, Air Force Base.
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rubriker:
• Kostnader och rutiner för avelsprogram, samt tillgång och urval
av avelsdjur.
• Fodervärdssystem.
• Hundars personlighet och värdering (tester) av unghundar/vuxna
djur.
• Dokumentation.
• Bristen på gemensam terminologi inom området hund.
• Hur hundtyper (raser) skapas.
• Internationellt ID-nummer och
journalsystem (dressyr, hälsa,
avel etc.)
• Molekylär genetik och veterinärmedicinska hälsoprogram.
• Genetisk variation.
• Skillnader i funktion mellan
importerade och inhemska hundar i tredje världen.
Ett studiebesök vid det amerikanska
försvarets centrala hundgård genomfördes också. Det är en mycket stor
anläggning med plats för totalt 1000

Stallar och hundboxar vid Lackland Air Force Base.

hundar! Även ett besök hos Transport
Security Administrations valpstall
hanns med. De sorterar under den federala myndigheten Homeland Security och har idag ca 800 bombhundar
placerade runt om i USA vid ﬂygplatser och hamnar. (Den 10/9 2001 hade
organisationen ca 50 hundar i tjänst!)
Konferensen bekräftade tyvärr,
ännu en gång, att tillgången på
lämpliga hundar för tjänst minskar
– internationellt – och att allt ﬂer av
denna anledning börjar med egen
uppfödning för att täcka sina behov.
Utvecklingen leddes länge av ledarhundsskolorna eftersom ledarhunden
är en hundtyp som står långt ifrån
gängse rasstandarder. Under senare
tid har polis, militär och tull följt
efter. Först i de världsdelar som under
lång tid köpt sina hundar från Europa.
Under de senaste åren har emellertid
det faktiska antalet hundar av aktuella
raser minskat betydligt i Europa
(exempelvis har schäferstammen i de
nordiska länderna halverats under de
sista 15 åren). Samtidigt har behovet
av tjänstehundar ökat – inte minst ef-

ter 11/9 2001. Detta innebär att också
alltﬂer myndigheter i Europa startat
uppfödning av hundar.
IWDBA växer och det är tydligt att
medlemmarna alltmer börjar samverka med varandra. Givetvis tar man
till sig enskilda goda idéer, men också
mer handfast identiﬁerar man samarbetspartners med likvärdiga målbilder
vad avser dressyr och nyttjande i
tjänst. Mer eller mindre långtgående
avtal sluts och man byter gener med
varandra. Det vill säga avelsdjur eller
sperma för insemination i försök att
stärka de egna hundpopulationerna.
Nästa IWDBA-konferens planeras att hållas i Ipres, Belgien 2009.
Så länge som förhoppningen om en
målinriktad avel mot polishundar
lever bör givetvis svensk polis också
hålla sig à jour med vad som sker i
vår omvärld. Ta till sig goda idéer
gällande exempelvis systematiska
avelsprogram, kriterer för uttagning
av avelsdjur, fodervärdssystem etc.
och utveckla kontakterna med andra
hundorganisationer.
Mer i detalj har konferensen redo-

visats vid årets centrala fortbildningar
för hundinstruktörer, samt vid den
årliga konferensen för hundbefäl.
Mer information kan lämnas
av artikelförfattaren eller via
www.iwdba.org
Amerikansk ledarhund.

Miljöberikad valphage hos Transport Security Administration.
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Morgonuppställning med instruktören (Tony).

HUND 305 H 07
Grundutbildning hundförare
Av Niclas Uddin, Gotlands Polismyndighet

S

om så många gånger förut var
Camilla sist kvar. Oftast var det
vid frukosten som hon ﬂyttade från bord till bord vartefter vi
andra åkte tillbaka för att hinna till
morgonuppställningen. Jag var ofta
näst sist tillsammans med Anders,
en ”goo gubbe” från väster. Nu satt
Camilla och jag kvar i ena hörnet av
Hotell Wetterns matsal. Lite på skämt
skojade jag med henne och sa att
denna gång skulle hon inte vara sist
och vi skrattade lite men jag tror vi
båda mitt i skrattet slogs av tomheten som plötsligt växte upp inom
oss båda. Denna fantastiska kurs var
faktiskt slut. Vi lämnade våra brickor
i brickstället och gick ut. Vi tog av16
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sked av varandra och satte oss i våra
respektive bilar. Hon hade åtskilliga
mil hem till Kiruna och jag hade ﬂera
timmar kvar tills färjan skulle ta mig
tillbaka till Gotland. Jag tog bilen ut
till Kråks skjutfält till mitt och Zigges
favoritställe. Jag tror alla på kursen
hittade sitt eget favoritställe under de
sju veckorna vi tillbringade i Karlsborg. Trots att jag faktiskt var ganska
trött på terrängen och omgivningarna
i och kring Karlsborg så ville jag
inte riktigt lämna Kråks skjutfält
denna gång. Det var faktiskt Zigge
som bestämde sig först och sprang
till bilen. Han satte sig och tittade på
mig som om han sa: – Husse, kom
igen nu! Det är dags att dra hem och

ha kul! Jag svarade honom högt som
om jag pratade till en människa och
sa: – Fan, vad jag har haft det roligt
här och nu är det slut men du har rätt
Zigge, det ska bli kul att få tillämpa
allt vi har lärt oss. Eller hur? Sedan
tittade jag mig hastigt omkring för att
förvissa mig om att ingen hade sett
mig och det slog mig att om man inte
var hundtokig innan denna kurs så
hade man sannerligen blivit det nu.
Förväntansfulla var vi! Alla 25
poliser och blivande hundförare som
satt i lektionssalen morgonen den 10
september 2007. Vi hälsades välkomna och indelades raskt i grupper
om fyra eller fem och tilldelades en
instruktör per grupp. Det spilldes

ingen tid och det blev snabbt uppenbart att det var hundträning som
var prioriterat. Dock hann vi med
en presentation av alla vilket skedde
parvis. Med min sedvanliga tur hade
jag helt ovetandes blivit omplacerad
till en annan grupp (långt senare ﬁck
jag veta att Bola hade betalat 500 kr
till Tony för att slippa mig) samt blivit
placerad i bänken längst bak med den
största killen (Joakim E, sedermera
kallad ”Lill-Jocke”) omedelbart framför mig. Förmodligen eftersom jag
är hela 171 cm lång. Min basgrupp
benämndes Grupp sex (6) vilket föranledde viss munterhet från de ﬂesta.
Jag föreslog senare för vår instruktör
Tony att vi kunde byta till sjätte grupp
vilket var en av de få av mina idéer
som han tyckte var riktigt bra. Sjätte
grupp omfattade fem starka personligheter. Nu bestod hela kursen, såväl
instruktörer, blivande hundförare som
hundar av starka personligheter men
alla kan av en eller annan anledning
inte omnämnas i denna lilla text.
Våran instruktör Tony, eller ”Tånni”
som Malin med sin skånska dialekt
kallade honom, hade nog sin målbild
klar. Jag tror att ingen eller inget
kunde få Tony att gå ifrån sitt upplägg

Artikelskrivaren fältdygn.

för hur han tänkte genomföra de sju
veckorna vi hade framför oss. Inte
ens i kursens avslutande del lät han
sig bevekas. När de andra grupperna
med respektive instruktör åkte ut från
Karlsborg till närliggande tätorter
blev sjätte grupp kvar i Karlsborg.
Sjätte grupp tränade tätort inne på
fästningsområdet hela dagen och när
vi som de ödmjuka elever vi försökte
vara gav lite feedback om att det
skulle vara roligt med lite miljöombyte försvarade Tony sitt beslut. Trots
att vi några gånger knorrade lite var
Andreas, Jocke, Malin och jag väldigt
glada att vi hade Tony som instruktör. Tony tog det lugnt och metodiskt
och hade synpunkter, tips och råd till
såväl hundar som elever och vi tog
det han delgav oss på största allvar,
vilket för mig innebar att jag varje
kväll och vid de tillfällen som gavs,
torrövade bl.a. kast med spårlina,
riktningsändringar, marschanträde
och halt samt på att vara ”fjollig”.
Det sista var Tony särskilt noga med
eftersom hunden enligt Tony behövde
kontrasten mellan svart och vitt/himmel eller helvete. Helvetet antar jag
att Tony var nöjd med medan ”fjolleriet” kunde förbättras. Jag undrade

många gånger om han i smyg ﬁlmade
min hemläxa i ”fjolleri” för att visa
i avslutningssammanhang. Men det
Tony värnade om mest, ja det var
nästan av religiös karaktär, var ﬁkat.
Fika var för Tony inte bara en blaskig
skvätt i en ”snik-kåsa” utan det skulle
vara kaffe med hembakat. Som den
förebild han är gick han i spetsen genom att många gånger ha äppelkaka
och vaniljsås med sig hemifrån. Vi
elever tog även detta på största allvar
vilket bl.a. medförde att vi en kväll
på Kråks skjutfält kl. 22.30 i regn
och blåst tog en sen kvällsﬁka med
kladdkaka och vispgrädde. Vi vet att
Tony blev lite förlöjligad av de andra
instruktörerna på kursen men jag tror
att ﬁkat var en del i Tonys goda ledarskap. Det ﬁck oss att hålla humör och
koncentration uppe. För oftast kom
sjätte grupp in sent efter lite längre
kvällstjänster, smutsiga och blöta och
de andra grupperna hade då oftast redan hunnit träna och duscha. Det enda
som vi elever hade funderingar över
avseende Tonys ”ﬁkaritual” var hans
förkärlek till en plats i anslutning till
en gammal NBC- och brandövningsbana. Den liknade en plats ur någon
ﬁlm som skulle visa ett fångläger i

Instruktör Niklas med Bola i bakgrunden.
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Sibirien ungefär.
Malin var en härlig tjej med rötterna i Skåne som på något oförklarligt sätt tog större och större plats i
mitt liv vartefter kursen fortskred.
Bokstavligen! Det började med att
hon undrade om hon och hennes hund
Arrak kunde få åka i min bil en dag
p.g.a. att bilarna från Stockholm inte
räckte till i gruppindelningarna. Naturligtvis ﬁck hon det men i samma
ögonblick började min bil förvandlas.
Förutom att Malin är en härlig och
glad person med mycket humor och
som bjuder på sig själv vilket gör
att sällskapet blir trevligt, började
ordningen i bilen som jag hittills
varit mycket noga med att förändras.
Plötsligt började jag få svårt att hitta
mina saker eftersom de ﬂyttats eller
Föga intresserade instruktörer.

låg blandade med andra saker. När jag
någon gång hittade t.ex. vattendunken
var den ibland tom. Bensinmätaren
hade dessutom en benägenhet att
snabbt ramla ned mot rödmarkeringen. Men oftast var det bara trevligt
och roligt med sällskap. Några dagar
efter att Malin hade ﬂyttat in i min bil
var vi ute och tränade spårupptag. På
sedvanligt vis hade spår med spårstarter lagts ut och Malin skulle visa mig
var hon hade lagt ut sitt spår. Framme
på platsen gick jag ut och kopplade
på Zigge, ﬁck ett bra upptag och satte
iväg in i skogen. Bakom mig hör jag
Malin säga något om att hon vänder
bilen så länge. Fokuserad på hund,
spår och terräng ägnar jag inte mycket
uppmärksamhet åt vad hon säger men
det borde jag nog ha gjort. När jag
18
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kommer tillbaka glad att det gått bra
ser jag på avstånd hur bilen står tvärs
över den lilla skogsvägen med fullt
rattutslag samt med en något konstig
lutning. Malin står lite avslappnat
framför bilen med ena handen på höften och huvudet på sned och säger:
det här ser inte riktigt bra ut, Niclas!
Det kunde jag hålla med om. Förutom
att kofångaren och spoilern hängde
på sniskan hängde själva bilen på en
precis lagom hög stubbe som Malin
hade lyckats placera under vänster
länkarm. Utan att fråga hur hon lyckats med denna unika parkering bad
jag henne att gå tillbaka till de andra.
Vad jag sedan tänkte under den tid
det tog för mig att gräva ned domkraft med en lämplig stödplatta under
och höja bilen så pass mycket att jag

Elever.

kunde hugga bort lagom mycket av
stubben att kofångaren och länkarmen
inte lossnade, kanske inte lämpar sig i
denna lilla text. Av tre skador min bil
ﬁck under kursen var jag själv skyldig
till en. Det blev lite skador på dörrlist
och taklist då jag trots upprepade uppmaningar om att panga en ruta, envist
och med framgång till sist lyckades
öppna bilen och ta ut det enda paret
med nycklar som jag hade lyckats
låsa in i bilen. Många var det som
skrattade åt mig men kompetensen
som jag hade tillskaffat mig avseende
dörrar, fönsterhissar, centrallås m.m.
samt tillverkningen av diverse verktyg
kom väl till pass. Det var ﬂer som
låste in nycklar i bilar.
En som var till stor hjälp när jag
låste in nycklarna var ”Lill-Jocke”.
Han var för övrigt en av de som
skrattade mest också. Men Jocke
hade alltid lätt till skratt och hur arg
jag vid tillfället ändå var kunde jag
inte ﬁnna ett enda uns av elakhet i
skrattet. Jocke var lika snäll som han
var stor. Det förstod alla på kursen
utom min hund Zigge. Så fort Jocke
var i närheten morrade Zigge, vilket
han för övrigt gjorde åt de ﬂesta men

Jocke försökte konstant att få Zigge
på bättre tankar. I fem veckor talade
Jocke vänligt till Zigge utan att Zigges inställning till honom förändrades. Men så en dag, en morgon, stod
Jocke bakom min bil där bakluckan
stod öppen och Zigge satt i hundburen. Jocke hälsade godmorgon och
förklarade för Zigge att trots att Zigge
morrade tyckte Jocke att Zigge ändå
hade en viss social kompetens och tro
det eller ej, men Zigge lade huvudet
på sned och var helt tyst. Strålande
vände sig Jocke om och förklarade
att det tagit fem veckor att få Zigge
att förstå honom. Då hördes ett dovt
morrande bakom Jocke. Zigge visade
sin vanliga sociala kompetens. Men
Jocke såg det ändå som en framgång
och det visade sig nog vara rätt. För
vem som helst av de andra hade nog
blivit bitna av Zigge under de första
skyddspassen, då Zigge hade samma
varvtal och ljud som turbinerna hos
de Herkulesplan som ofta ﬂög över
våra huvuden. Zigge var helt i affekt
och bet mig, Tony, linor och koppel.
Jocke höll i linan men blev inte biten
men sa att blicken han fått av Zigge
då Jocke korrigerade med linan hade

sagt allt: – Gör du om det där gosse,
så dödar jag dig! Jocke kunde sista
veckan kampa och leka med Zigge.
Om jag tränade på att vara ”fjollig” tror jag att Andreas tränade på att
kontrollera sitt temperament vilket
han oftast lyckades med. Andreas
hade rött hår och en herdehund som
var mycket ung och lekfull vilket
kanske hade till följd att pulsen steg
lite hos dem båda ibland. Andreas
hade dock ett tålamod som jag beundrade och hade ofta välgrundade
och analyserade synpunkter. Han såg
många gånger vad andra inte såg och
tipsade om det. Ett bevis på hans otroliga tålamod är hur han måltid efter
måltid ﬁck vänta till sist eftersom han
hade viss specialkost. Att han efter
ett antal dagar hade proteinbrist var
nog att bidra till att han hade lite hett
temperament. Att det var proteinbrist
blev vi säkra på första kvällen vi hade
samkväm. Efter några öl var han glad,
lugn och harmonisk. Andreas stod
dessutom för vad han sade. Det blev
jag övertygad om en dag då vi tränade
tätortsspår inne på fästningsområdet.
Alla som tränar hundar har nog någon
gång upplevt liknande situationer och

Tony (instr.) och Jocke.
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det där som i alla fall jag hade med
mig från hundgruppen i min polismyndighet att ”älska hunden som
mest när den förtjänar det som minst”
kanske inte är så lätt att efterleva alla
gånger. Malin och jag hade avslutat
våra respektive spår och Malin skulle
köpa något att dricka. Jag parkerade
lite slarvigt utanför caféet inne på
fästningsområdet och passade på att
öppna bakluckan och ge lite vatten åt
Zigge. Då kommer ett äldre par och
jag ursäktar min lite slarviga parkering men enligt dom står jag inte i vägen och de är dessutom väldigt hundintresserade. Vi pratar en god stund
och ämnet går så småningom över på
hur det är att ha ett djur som kollega
och hur väl man utvecklar förhållandet människa och hund. I samma
ögonblick jag uttrycker det speciella
band man får kommer Andreas med
sin hund runt hörnet av intilliggande
fastighet. Direkt ser jag utifrån hund
och hundförares kroppsspråk att
spåret inte riktigt gått så bra som de
båda hade önskat. Detta bekräftas när
Andreas med hög stämma och för alla
inom hörbart avstånd närvarande uttrycker: – Jag ska DÖDA dig!

Samtalet som jag hade med det
äldre paret avslutades ganska omgående och när jag efteråt frågade
Andreas om hur han kunde uttrycka
sig så svarade han: – Det var inte så
svårt! Det var det jag ville… just då!
Instruktörerna på kursen höll en
hög nivå och var för det mesta överens. Vi elever kände oss sedda, hörda
och bekräftade och tvekade aldrig för
de övningar och prov instruktörerna
utsatte oss för. De ﬁck oss att känna
oss trygga vilket medförde, förutom
att inlärningen stimulerades, att det
redan första veckan började utdelas några ”practical jokes” mellan
instruktörer och elever vilket höll i sig
under hela kursen. Vissa av instruktörerna blev överraskade över att vi
som elever så snabbt vågade oss på att
skämta med instruktörerna men det
beror bara på instruktörernas moderna
ledarskap som gav utrymme för sådana skämt. Dessa små skämt skulle
i vilket annat sammanhang kunna
eskalera och gå över styr men med ett
fast ledarskap höll instruktörerna det
på en lagom nivå. Hade vi inte litat på
instruktörernas kompetens hade man
kunnat tro att de försökte stävja skäm-

ten med kollektiv bestraffning men vi
förstod nyttan med övningen att bära
tjänstehund eftersom instruktörerna
kunde motivera varje delmoment och
övningens huvudsyfte. En som var
särskilt duktig på att motivera oss
var Limpan. Att denna övning i tid
nästan omedelbart kan knytas till ett
något mindre lyckat försök till ett litet
skämt i instruktörernas byggnad som
några av oss elever försökte genomföra och att övningen kom utan förvarning och inte stod med på schemat,
ser vi elever som en ren tillfällighet.
Limpan och Johan var dessutom övningsledare för en fys. grupputvecklande och motivationshöjande övning
i form av hinderbana som föregicks
av uppvärmning genom en kort rush
på ca 300 m för att avslutas i ett upplyftande rep/vattenhinder. Jag hann
aldrig fråga men var väldigt nyﬁken
på övningsplanen inför denna övning
och mest nyﬁken på säkerhetsanalysen ingående i övningsplanen och hur
övningen hade oturen att läggas direkt
efter middagen. Kenneth och Bola
ingick nog i den instruktörsgrupp som
under Niklas ledning hade utarbetat
underlaget för de ﬂesta övningar.
Malin vs varg.
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Även Tony kunde se viss nytta med
dessa två övningar som infann sig
i kursens första del, trots att de inte
ingick i hans fasta inriktning.
Hur som helst, alla övningar, de
som var minutiöst planerade, de som
instruktörerna själva planerade och
de övningar som av olika anledningar måste improviseras fram satte
alltid hund och hundförare främst.
Så var även fallet med alla lektioner
och föreläsningar. Instruktörerna,
såväl gruppinstruktörer som de från
hundtjänstenheten och inhyrda,
motiverade oss alltid, gav konstruktiv
feedback, gav tips och råd och även
en uppsträckning då sådan behövdes.
De var ödmjuka och delade inte bara
med sig av de delar som hade medfört
framgång utan också av de misstag
som hade gjort det besvärligt för dem
och vi var alla imponerade över deras
kunskaper. Att deras kunskaper var
genuina kunde bara vi titta i resultatlistor för tävlingar för att bli övertygade om. För att kunna driva runt
en så stor kurs i sju veckor, med så
många olika personer, så många olika
hundar och med så olik utbildningsståndpunkt på varje ekipage, krävs
stor kunskap om hundtjänst, hundar
och människor. Dessutom krävs en
vilja och en drivkraft som gör att man
orkar med att vara borta från familj
m.m. i sju veckor för att kunna delge

sina kollegor kunskaper och färdigheter i deras nya yrkesroll. En yrkesroll
som aldrig glömdes bort. Vi skulle
bli hundförare inom polisen. Flera
av instruktörerna hade tidigare varit
delaktiga i föregående kurser. Jag vill
därför verkligen tacka alla anhöriga,
fruar, sambo, barn och husdjur för att
vi ﬁck ha dessa instruktörer som våra
under sju veckor. Duktiga instruktörer
kräver bra förutsättningar. Vi elever
upplevde att Polishundtjänsten gav
våra instruktörer dessa förutsättningar, annars hade vi inte varit så nöjda.
Jag önskar att jag inte vore avundsjuk men det är jag. Jag är avundsjuk
på de kollegor som står i startgroparna och ska börja kursen till våren och
även på de som ska börja kursen till
hösten. Som avslutning kan jag bara
instämma i det som instruktör Niklas
sade till oss redan första dagen på
kursen: – När den här kursen är slut
kommer ni att tycka att den var den
bästa av alla kurser ni gått!
Tack alla kollegor!
Speciellt stora tack utdelas till:
– Bola som redan näst sista kvällen
på kursen förklarade mitt gruppbyte
med att han för 500 kr hade sålt mig
till Tonys grupp.
– Till Martin (K9:4) för att han två
gånger på samma stig i mörkaste skogen lyckas förstöra mitt mörkerseende

i minst 30 minuter per gång.
– Till Jan-E för att du ville dela min
kulturbrygd med mig genom ett helt
stort glas och inte gnällde dagen efter.
– Till Jocke L. + sjätte grupp för
hjälp med rastning m.m. av Zigge då
jag hastigt blev oförmögen till annat
än att ligga och…
– Till alla i mitt tält på fältdygnet
som gav mig så dåligt samvete att jag
gick ut och hämtade Zigge och på så
sätt höll mig vaken genom brottning
med honom hela natten.
– Till Klanen från norr som adopterade mig.
– Till alla som gratulerade mig på
födelsedagen.
– Till Limpan för att du så snyggt
smugglade undan dryck som var alkoholfri.
– Till alla som så uppmärksamt upptäckte och påpekade för Tony att jag
hade knutar på min spårlina.
– Till alla som gjorde märken/åverkan på min bil, och stod för det!
– Till miss X som med stor ﬁnurlighet avslöjade mig!
– Till miss Y som så fullkomligt
överraskade mig att jag blev stum,
kataton och ﬁck tunnelseende.
– Till alla som gjorde denna kurs
oförglömlig.
På nästa sida kommer ännu en artikel om
Hundförarutbildningen i Karlsborg.
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Hundförarutbildning -07, Kurs 305

”The true story”
Av Martin Bengtsson, Hundenheten Stockholm

Att sammanfatta hundförarkursen i Karlsborg i artikelform är en utmaning i sig. Alla
som deltog har ju fått erhålla högst personliga erfarenheter och sitter inne med
egna tankar och betraktelser. Men, eftersom jag, högst demokratiskt, valdes ut till
att utföra detta hedersuppdrag så kommer
här en liten återblick med underrubriken.
”Vad hände egentligen?”

Uppställning, dag ett, klockan
08.00 i Karlsborg.
Tjugofem ekipage från hela
Sverige, spända, förväntansfulla,
oroliga själar med förvirrade blickar. Hur ska hundarna kunna sitta
tillsammans i formation, öppen
fyrkant? Det visade sig dock snart
att de enda som tog det här med
uppställning med ro var hundarna.
De bekymrade minerna visade sig
vara obefogade då den första uppställningen förlöpte förvånansvärt
lugnt och ﬂera, även undertecknad,
kunde efteråt andas ut… djupt.
Vi hade innan kursens början,
blivit indelade i grupper och de
första dagarna inventerades hundarna gruppvis med tillhörande
förare. Bakgrund och förkunskaper
var väldigt olika och instruktörerna
ﬁck olika material att jobba med.
Det skulle visa sig att instruktör
Peter Lindberg från Stockholm
ﬁck dra det tyngsta lasset. Varje
22
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dag var en ny utmaning för honom
då samtliga hundar i hans grupp,
i stort sett, var redo för tjänstbarhetsprov 2. Stackar’n ﬁck ligga
sömnlös på nätterna för att hitta på
nya utmaningar till sin kunskapstörstande grupp.
Tidigt i kursen skulle vi såklart
utsättas för någon form av strapatsrik övning också. Teambuilding,
överlevnad… kärt barn har många
namn. Under ett dygn, ﬁck vi gå
till utvalda koordinater tills vi kom
till slutmålet, en magiskt vacker
sjö. Där ﬁck vi tillreda vår och
instruktörernas mat bestående av
ﬁsk och rotfrukter. Det var faktiskt
en magiskt vacker kväll, något kylig skulle det visa sig. Natten som
följde kommer, för undertecknad,
alltid att gå till historien som natten då jag nästan frös ihjäl. Något
”smartass” kom på idén att om vi
inte eldar i de beﬁntliga kaminerna
så slipper vi göra rent dem. Till

och med min hund tyckte att kylan
blev påtaglig under natten och
försökte förgäves att få plats i min
sovsäck.
Omgivningarna runt Karlsborg
visade sig vara idealiska spårmarker och många mils spår traskades ut i skog och mark. Något
som slog oss från Stockholm var
att Karlsborg var befolkat med
mycket förstående invånare. Då vi
lade spår i eller omkring bebyggelse frågade folk snällt om de
ﬁck passera eller om de skulle gå
omvägar. Vi blev lika förvånade
varje gång och tittade på varandra
som frågetecken. Skulle knappast
ske i Stockholm, tänkte vi högt och
tackade Karlsborgarna för deras
tolerans.
Varje helg ﬁck vi permission och
vi som hade nära ﬁck åka hem. För
dem som stannade gick det dock
ingen nöd på. Det bjöds på bland
annat Rock-a-Billy-konsert på det

eminenta hotell Wettern och tröttnade man på ”redneckmusik” så
kunde man med fördel styra kosan
till den lokala thai-restaurangen
där trevligt sällskap väntade. Om
jag inte missminner mig så hamnade en kursdeltagare i ett försonligt
samtal med en gammal kåkfarare
på nämnda restaurang.
Vi ska inte glömma att vi även
hade fri tillgång till friskvård i
form av ett, ska man säga, mindre gym, där ett rekommenderat
maxantal personer som samtidigt
kunde vistas i lokalen var… tre.
Dagarna ﬂöt på i ett bra tempo.
Varje gruppinstruktör anpassade
tempo och övningar efter hund
och ekipage. Många, däribland
jag själv, hade stora problem med
detaljer som var mycket svårare
än man trodde. Men det visade
sig vara hur svårt som helst att
belöna rätt, när och hur och att
korrigera rätt, när och hur??? För
att inte tala om att lära sig att läsa
av hunden i spåret. Alla tips och
idéer togs emot med en stor varm
famn och mycket av den varan ﬁck
vi av instruktörerna som, då vi inte
häcklades, var mycket duktiga och
lyhörda. (Nåväl, om sanningen
ska fram så var häcklandet högst
ömsesidigt.)
Tonvikten låg på spår och lydnad, skyddet började vi nosa på de
sista veckorna. Att väcka spårintresse hos oprövade hundar visade
sig vara en svår nöt att knäcka.
Ibland tog frustrationen överhand
och man kunde höra en röst mellan
granarna utbrista ”men sök spår
då för fan”. Kanske ett tveksamt
pedagogiskt grepp men dock ett
förståeligt rop på någon form av
hjälp från frustrerade själar.
Vartefter vi lärde känna varandra
så började det – konstigt nog – att
hända saker, företrädesvis nattetid.
Vissa oegentligheter i form av små
attentat mot instruktörernas bostäder och fordon förekom. Några av
de mer utsatta instruktörerna införde morgonexercis som en form
av bestraffning. Om det hjälpte är
svårt att säga men visst – surströmming luktar inte speciellt gott! En
belöning utlovades till den eller

de som kom med sådana uppgifter
att man kunde peka ut gärningsmän för andra förseelser. Rykten
från säkra källor gjorde gällande
att någon av kursdeltagarna hade
begärt en summa i omärkta sedlar
i utbyte mot information och
konstant beskydd under resten av
kurstiden. Detta rykte gick dock ej
att få bekräftat.
Missöden förekom även om författaren inte vill hänga ut någon så
här i efterhand som inte vill kännas
vid sina förekommanden. Förhoppningsvis kan även dessa ”drabbade” se tillbaka och le åt att det inte
alltid blev som man tänkt sig. Som
till exempel den stackars uppsalakollegan som lyckades låsa in två
hundar i en bil, som hade motorn
igång… Några som måste undrat
var nog hundarna som snällt satt i
sina burar och betraktade kalabaliken utanför.
Ett ”mindre” busstreck i form av
att någon kastade in en fylld bajspåse genom ett, väl utvalt, öppet
fönster ﬁck till följd att den, i Västerbotten blivande tjänstehunden
Orvar, som var själv på rummet,
helt sonika kampade sönder påsen
och spred ut dess innehåll. Inte
den synen (doften) som husse hade
önskat när han trött efter dagens
vedermödor äntrade sitt rum för
välbehövlig vila. Tror minsann att
det inleddes en förundersökning i
ärendet men den lades snabbt ner i
brist på bevis och samarbetsvillighet bland eventuella vittnen.
Kan man ta någon annans hund?
Jodå, i det mörker som rådde
under natten då vi var ute på det
lilla campingäventyret så var det
uppenbarligen fullt möjligt. Janne,
från Västerbotten, blev något
överraskad av att hitta sin hund,
snällt sittande, med munkorg på.
Då Janne själv var ganska säker på
att han inte applicerat korgen på
hunden så växte såklart frågan; hur
hade det här gått till? Hade hunden själv ansett sig vara i behov
av korg? Svaret var såklart lika
självklart som lustigt, någon (från
Blekingetrakten visade det sig)
hade i mörkret, och kanske under
påverkan av något annat, tagit fel

hund och denne hade utan protester
sett sig bli beprydd med korg.
Vi hade det otroligt bra i Karlsborg och vi trivdes bra med varandra. Frukost, lunch och middag
serverades på hotell Wettern och
här blev man verkligen medveten
om spridningen från landet då man
kunde höra, skånska, göteborgska,
dalmål och norrländska vid samma
bord.
En instruktör på hundenheten i
Stockholm sa innan kursen att det
är en ynnest att få gå hundförarutbildningen i Karlsborg. Jag kan
bara instämma i de orden. Alla
mina förväntningar infriades – om
inte – överträffades och jag är
ganska säker på att jag talar för oss
alla som var med. Vi trivdes alla
i det gemytliga Karlsborg och ett
stort tack till alla som gjorde oss
till det vi är idag, hundförare. Med
andra ord; ingen av oss kommer
någonsin att bli normal igen.
Vi som gjorde det: Joakim Lindell
(Stockholm), Camilla Stigaeus
(Norrbotten), Anders Jansson
(V. Götaland), Mikael Dahlberg
(Dalarna), Martin Bengtsson
(Stockholm), Marie Olsson (Uppsala), Patric Cimrell (Stockholm),
Victor Nilsson (Södermanland),
Maria Eriksson (Västerbotten),
Pierre Nilsson (Blekinge), Simon
Mainwaring (Jönköping), Magnus
Lundin (Västerbotten), Magnus
Wikström (Uppsala), Tobias Lundberg (Västerbotten), Johan Walfridsson (Stockholm), Eva Wallner
(Skåne), Svante Dalemo (V. Götaland), Åsa Isaksson (Västerbotten),
Lars Bergdahl (Stockholm), Peter
Holmstedt (Östergötland), Jan
Grankvist (Norrbotten), Joakim
Emanuelsson (Dalarna), Nicklas
Uddin (Gotland), Andreas Ljungkvist (Halland), Malin Palmqvist
(Stockholm).
De som såg till att vi gjorde det:
Nicklas Karlsson (Skåne), Kenneth Eriksson (Östergötland), Peter
Lindberg (Stockholm), Johan Sjödén (Halland), Bo Larsson (Örebro), Tony Johansson (Kronoberg).
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EUROPEAN UNION
PLANNING TEAM FOR KOSOVO
EUPT KOSOVO
Av Maths Rupla

Hej hundförare i avlånga landet!

Tänkte informera lite om läget i
Kosovo i stort och påminna om att
vi fortfarande har poliser här som
jobbar med hundfrågor och utbildning.
Just nu är det Christer Nilsson
från Helsingborg som är K9-expert
för UNMIK och håller i hundjobben
för Ukrainska K9. Han var till Kiev
i höstas och testade hundförare och
hundar för den nya rotationen som
kom i mitten av december 2007.
Han var ganska nöjd med urvalet av
hundar och uppdraget blir kanske
lättare och lättare för dom vet ju
ganska väl vid det här laget vad
vi svenskar önskar oss i form av
kunskap och träning. Vi kan väl vara
ganska eniga om att Sverige har en
hög status när det gäller hundfrågor
och det är ju tack vare alla som varit
här och delat med sig av kunskaper
vi har fått i Sverige. Nu är det ju så
att UNMIK kanske går in på sista
versen då EU kommer att ta över
här i Kosovo. När vet ingen ännu
men det lutar åt april-maj i år om
allt går som det ska.
Tyvärr så försvinner då tjänsten
som hundexpert och koordinator för
internationella hundstyrkan, vilket
inte minst våra ukrainska vänner
tycker är beklagligt då man hyser
tilltro till den svenska hundkompetensen.
24
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Men det kommer fortfarande att
ﬁnnas tjänster som i första hand
advisors för den lokala polisens
hundenhet.
Jag själv blev tillfrågad på
sensommaren om jag ville söka
till EUPT, alltså det planeringsteam som EU har här i Kosovo för
planera övertagandet från UN till
EU. Efter intervju per telefon med
tre herrar från EU i Bryssel ﬁck jag
tjänsten som K9-expert i konkurrens
med tre andra nationers sökande.
Vi 17 poliser på policeteamet och
sedan ﬁnns också team för justice
och administrationen. Är ensam
svensk här sedan vår deputy head
of mission, Karl-Åke Pettersson åkt
hem i slutet av november tyvärr.
Han är väl känd hos dom ﬂesta
gamla hundförare efter att ha jobbat
på RKP ett antal år i sin karriär och
handlagt bland annat hundfrågor.
Jag kom i alla fall ner den 17
september 2007 och ﬁck ansvaret
för att planera för en ny internationell hundenhet, i dagsläget ser det
ut som om en ny ansökan måste ut
till medlemsländerna för att förhoppningsvis kunna få något land
att kunna ställa upp.
Denna enhet skall vara en back-up
för den lokala polisens hundenhet.
Så utifrån detta skall den nya
enheten innehålla 1 enhetschef samt
19 hundförare. Det skall vara både

ÖVS-hundar såväl som narkotikaoch bombhundar i enheten.
Då vi troligtvis inte kommer att få
något land som har språkkunskaper
i engelska så kommer även enheten
att innehålla tre tolkar. (Ukrainska
enheten har 25 poliser med hund
och ytterligare 15 man i organisationen just nu.) Så det blir en liten
nedtrappning eftersom lokala hundenheten, KPS skall kunna utföra en
hel del av jobben som Ukrainska K9
stått för hittills.
Bland annat Pristina ﬂygplats där
man har narkotika- och bombhund i
tvåskift varje dag.
Till min arbetsuppgift ingår även
att utrusta enheten samt att planera
en bostads- och hundgårdscamp
här inne i Pristina. Kan väl säga att
det inte tillhör det lättaste då det är
många som har åsikter om än det
ena än det andra.
I mitt arbete ingår även att hålla
koll på vad som händer inom den
lokala polisens hundenhet, KPS K9
(Kosovo Police Service). De har i
dagsläget en amerikan som chief
advisor och en dansk och en engelsman som advisors/instruktörer.
Jag har regelbundna möten med
dessa herrar samt enhetens commander och dess instruktörer. Blev
väl lite besviken när jag kom ner
och såg att utvecklingskurvan inte
pekade uppåt som den borde gjort

efter det arbete som gjorts tidigare.
Man kan till viss del skylla det på
viss ostruktur samt att man haft
en salig blandning av instruktörer,
vissa bra och andra med mindre
bra kunskaper. Detta har gjort att
de lokala hundförarna har blivit lite
villrådiga ibland eftersom man fått
olika råd från alla dessa som tjänstgjort som instruktörer.
Naturligtvis skulle man gjort likadant som inom den internationella
enheten, hållit en linje med instruktörer från några få länder. För sent
att få till detta nu tyvärr.
Trots detta så har de precis nyanställt 6 nya hundförare, problemet
var att de inte hade hundar för
tillfället. Efter att ha sparkat på
vissa smalben under någon månad
visade det sig att enheten hade
pengar för inköp av nya hundar men
att dessa pengar skulle försvinna
ur budget efter den sista november.
Efter några snabba ryck ﬁck vi tag
i en kennel i Odessa i Ukraina som
skulle ha hundar till salu. Eftersom
KPS K9 inte hade någon som kunde
testa dessa hundar så ﬁck jag frågan
om jag kunde följa med för att testa
hundarna. EU betalade då min resa
dit då jag egentligen inte har något
att göra med UNMIK/KPS men
såg det som en försäkring om att
det valdes rätt hundar med tanke
på den kommande missionen. Åkte
då dit tillsammans med enhetens 3
instruktörer. Dessa har varit med
sedan början men har väl egentligen aldrig fått klart för sig hur man
L-testar eller vad man tittar på vid
inköp av tjänstehundar. Förhoppningsvis kan vi senare få till en
utbildning även om detta.
Ibland får man stå ut med att åka
till andra länder också, synd bara
att det råkade bli hösten istället för
våren-sommaren som ska tydligen
vara väldigt ﬁn vid Svarta Havet.
Vi ﬁck ett litet område strax
utanför staden där vi kunde titta
och testa hundarna, ruskigt skräpigt
och mycket glas i området. Sedan
ﬁck vi börja dagarna med att köra
bort folk som låg och sov under
presenningar och dylikt. Man hade
sedan kallat in ett antal hundar som
tydligen ägdes av kenneln men

hade fodervärdar. Vi byggde upp
en liten testbana men långt ifrån
våra L-tester hemma men dock så
mycket att kennelägaren blev mäkta
förargad och besviken att vi testade
hundarna på detta sätt som han inte
visste om. Frågan blev då varför han
ville veta och självklart kom det inte
helt oväntade svaret att då hade han
ju kunnat förbereda hundarna bättre.
Lite besvikna över hundmaterialet
och några hot om att åka hem utan
hundar så kom det fram ett antal
som faktiskt var testbara. Min rekommendation blev tre hundar med
ganska så god potential och ytterligare en unghund med god prognos. Problemet var att dom lokala
instruktörerna ville ha ytterligare tre
hundar med sig för att kunna göra

Ni som
känner för
att åka ut på en
mission, tveka
inte att söka
hit.
slut på pengar, vi plockade ut tre
stycken ”går det så går det” hundar.
Hyfsad söklust men med reservation
mot människor och inte oväntat,
viss kvarstående aggressivitet. Detta
var dock de tre bästa som återstod
och kanske går de att använda som
sökhundar för bomb och narkotika, vi får se. Dock får man hålla i
minnet att priset inte var skyhögt så
man kanske kan vara nöjd ändå. En
hund ﬁck man som gåva, en golden
retriever som jag tror kan bli bra
som fotvärmare under skrivbordet,
trevlig hund i alla fall.
Man kommer ganska snart att nyanställa ytterligare hundförare och
till dessa ﬁnns ett gäng unghundar
vilka åtminstone fem av dom verkar
riktigt lovande.
Jag har i minnet vad herr Nyberg
sa under den instruktörskurs jag
gick på en gång i tiden, den kan bli

bra som sporthund…
Mitt tredje uppdrag är att tillse
vilken standard som KCS har, alltså
Kosovo Correction Service, den
hundenhet som har som uppdrag att
hålla bevakningen på fängelset här i
Kosovo. De har uppdraget att se till
så att de 21 farligaste och mest rymningsbenägna fångarna stannar där
de är. Tyvärr visade det sig att sedan
de utbildades 2004 inte har fått en
enda dag av instruktörsledd hundträning, inte fått nyanställa hundförare eller byta ut hundar. Just nu är
de 14 hundförare och har 13 hundar
trots att enheten skall bestå av minst
20 hundförare. Tyvärr så har varken
KCS eller UNMIK lagt två strån
i kors för denna enhet under tiden
efter utbildningen. Hundarna som
de ﬁck i början var av mycket bra
standard, inköpta i Tyskland för
dyra pengar. Vi får se vad vi kan
göra åt saken. Måste dock berätta
att vid tiden för utbildningen ﬁck de
två stycken mycket ﬁna släpvagnar
för hundtransporter som rymmer tre
hundar var, dessa släp stod nu och
rostade bort därför att man aldrig
ﬁck någon bil att dra dom med och
de har aldrig rullat ut på vägarna.
Till mitt uppdrag ingick även att
skriva en arbetsbeskrivning till den
internationella veterinär som skall
anställas, där vet jag idag att det är
minst två sökande och min tanke
är att också kunna påverka så att vi
kan anställa en lokal veterinär som
kan lära sig under missionens gång
och därigenom så kan KPS K9 få
en veterinär på sikt. Detta är ett problem idag då man inte har veterinärer som inriktar sig på smådjur.
Jag har också återknutit kontakterna med det lokala hundstallet
här i Pristina. Det enda dog sheltret
som tar hand om hittehundar och
faktiskt fungerar trots avsaknaden
av pengar.
Vissa internationella poliser
skänker dock hundmat dit och
även pengar och på så sätt får man
verksamheten att fungera. Hundstallet är helt okej med ﬁna hundgårdar
som man byggt med pengar som
donerats privat. Med tanke på att det
ﬁnns över 250 hjälporganisationer
för människorna här men inte en

E D A > H = J C 9 : C &'%%-

25

enda för hundar och katter så känns
det lite snålt.
Igår på min vanliga motionsrunda
så låg en liten tik överkörd på vägen, hennes ca 4 veckor gamla valp
åt av henne och sånt känns i hjärtat
när man ser. Ingen av alla människor runt omkring bryr sig för det är
ett helt vanligt inslag i gatubilden.
Jag försöker hela tiden att knyta
kontakter med övriga organisationer
och därigenom tigga pengar till dog
sheltret men intresset är mycket
litet, ger ju ingen större PR bland
befolkningen som inte bryr sig om
djur i allmänhet.
Det har precis varit ansökan till
den nya ESDP missionen, tyvärr
ganska hastigt ansökningsförfarande vilket gjorde att en stor del
som kanske hade varit intresserade
inte hann se varken ansökan eller

att söka. Vi har tre stycken advisor/
monitortjänster som skall tillsättas för den lokala hundenheten. Ett
10-tal intresserade för head-advisortjänsten och hälften för advisortjänsterna. Förhoppningsvis kan jag
även påverka för att få en advisor
till KCS.
Vid varje tjänsts end of mission
så blir det nya ansökningsförfaranden så intresserade kan hålla koll
i personalmeddelanden eller söka
kontakt med Swedints deskofﬁcer.
Eftersom det nu varit svenskar
här som instruktörer på hundsidan sedan 2001 och jag har aldrig
hört annat än gott om dessa så är
man naturligtvis intresserade att
få ansökningar från Sverige och
Norden till advisortjänsterna även
framledes.
Ni som känner för att åka ut på

en mission, tveka inte att söka
hit. Man är i behov av bra advisors och säkerheten är god, räknar
man antalet poliser här så borde
det inte ﬁnnas säkrare område att
vistas i. Dessutom 17 000 militärer
från olika länder. Största risken är
traﬁken som är otrolig med ett stort
antal mycket dåliga bilförare och då
har jag inte nämnt de internationella
från olika länder.
Intresserade kan självklart ta kontakt med mig för att få information
och var inte rädda att söka, de ﬂesta
svenska poliser klarar engelskan
bra och förutom ett gott kamratskap
med olika nationers poliser så är
det utvecklande att få hjälpa till
att bygga upp något och en hel del
lärdomar kan man ta med sig hem.

*

Upptäck. Upplev. Utforska.

Bli medlem i Svenska Naturskyddsföreningen
eller stöd vårt arbete med en gåva. För privatpersoner finns flera olika stödformer och som
företag kan ni bli Företagsfadder.
Läs mer på www.snf.se
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* Brusande vågor

Storslagen natur. Smultronställen. Livet
runt omkring oss. Hjälp till att bevara vår
natur och miljö för framtida generationer.

Polishunden
i utställningsringen
startade upplopp
bland publiken
För ett par år sedan märkte jag att det
kanske skulle gå att skrapa ihop tre
spårcert. med min schäfertik. Jag vet
ju inte om alla ni läsare är så insatta i
bruksvärlden men om man vill ha ett
brukschampionat så måste hunden,

förutom tre brukscertiﬁkat också
få minst ett andrapris, alltså anses
rastypisk. Detta ska bedömas av en
auktoriserad domare på en ofﬁciell utställning. Vad man själv tycker räknas
inte. Själva brukschampionatet är en

plansch som man sedan får rekvirera
från Svenska Kennelklubben för en
summa av 450 kronor. (Ram ingår
inte.)
Hur som helst ringde jag till en före
detta utställningsveteran (1:a pris i

Frågan är om täcket inte
gör mer skada än nytta?
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unghundsklass på 80-talet) och därtill
polishundförare i bekantskapskretsen.
Jag hade hittat en lagom stor utställning på Öland. Nu var frågan om han
ville hänga med sin polishund. Det
ville han och vi skickade in anmälningsblanketter och anmälningsavgiften i tredubbla kopior. Ja inte pengarna, de skickade vi bara en gång, via
internet.
För att spara in på kostnaderna för
resan fram och tillbaka, en sträcka
på cirka 40 mil, bestämdes det att vi
skulle samåka. Ett par veckor innan
utställningen skulle äga rum, började
PHF:n (polishundföraren) uppträda
konstigt. Han hade inte tid att köra
sök och nej nåt spår ville han inte ha.
Uppletande ”låg han lite lågt med”
och lydnad kunde han inte heller
träna för han hittade inte bollen med
snöret. Någon annan boll kunde han
inte använda för då kunde hunden
sätta den i halsen och en av våra
bollar var inte ens att fundera
på med tanken på noskvalstersmitta… Ja, så där höll
han på.

om han skulle med och träna. Döm
om min förvåning när han sa nej med
motiveringen att han skulle följa med
sin fru och handla, något som enligt
honom själv skulle ge hur många
poäng som helst.
Några timmar senare ringde hans
förtvivlade fru och berättade att hela
hennes efterlängtade shoppingrunda
hade förstörts av att PHF:n envisats
med att följa med och sedan bara varit
till en massa besvär.
KLISTER TILL TASSARNA
Så när han nu betedde sig så där
mystiskt så kollade jag med hans fru,
som bara kunde hålla med om att han
uppförde sig mycket märkligt. Några

Inte ens en hel tub
Karlssons klister hade
kunnat göra någon
nytta på den här
ankfoten?

POÄNGSYSTEM
Jag uppfattade alltihop som
en massa konstiga undanﬂykter. De enda gånger han
under normala omständigheter
avstår träning är:
1. När han har baksm...., jag menar har 40 grades feber.
2. När han behöver träningspoäng.
3. När hunden har cancer, vilket han
brukar få en släng av ett par dagar
varje vår och höst. Alltid strax för
en inplanerad tävling.
2:an behöver jag kanske förklara lite.
Jag vet inte hur ni andra har det, men
i båda våra familjer har vi ett slags
poängsystem. Varje gång man är ute
och tränar med hunden gör man av
med poäng. Ett spår kostar 50-100
poäng och ett sökpass lite mer. När
poängen börjar ta slut måste man
samla nya, genom att städa. (Jag vet
ett sätt till, men de vill jag inte gå in
på här.)
I det här sammanhanget måste jag
förresten passa på och berätta om
en sak som hände för några veckor
sedan. Det var en strålande ﬁn lördag
och jag ringde till PHF:n för att fråga
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poäng hade han deﬁnitivt inte samlat,
tvärtom. All ledig tid, och säkert en
stor del av sin arbetstid ägnade han åt
förberedelser inför utställningen.
Ett par dagar innan det var dags,
ringde han och sa att han nog behövde köra med sin egen bil i alla fall.
Hunden behövde stor plats där bak för
att kunna sträcka ut och vara fräsch
inför uppgiften.
Dessutom hade han lite grejor som
han behövde ha med sig.
– Vaddå för grejor, undrade jag?
– Ja, typ ﬂeecetäcke, trimbord,
soltält, transportbur, elsax, nossvärta,
regntäcke, klotänger, kammar, borstar,
termotäcke, energidrycker, träningsoverall till handlern och så klister.
– Klister, undrade jag förvirrat, som
förutom hunden hade tänkt ta med

mig en termos kaffe och några äggmackor. Vad ska du med klister till?
Då berättade han att han hade läst
att många schäfrar ﬁck kritik för att
tårna spretade ut på framtassarna.
Detta var ett gravt och allvarligt
exteriört fel som ingen utställningsdomare i världen bortsåg ifrån. Lite
klister mellan klorna höll liksom ihop
själva tassen och på så sätt ”trollades”
defekten bort.
När mannen hörde talas om detta
höll han på att skratta ihjäl sig. Sen
ringde han till sin arbetsledare på
pappersbruket och tog 12 timmars
tjänstledigt den aktuella söndagen.
Detta spektakel ville han inte missa.
Att det kostade ett par tusen i ob-tilllägg ﬁck det vara värt påstod han.
Utställningen skulle börja klockan
10 och schäferbedömningen beräknades komma igång vid middagstid.
PHF:n räknade ut att vi behövde
åka hemifrån senast klockan halv
fem på morgonen för att inte
behöva stressa. Han påstod att
det ganska ofta var vägarbete
i Kalmar och att traﬁken på
bron kunde vara tät och att
man måste räkna med minst
en punktering, bensinslut
och en avsliten ﬂäktrem.
Då ryckte hans fru in och
bestämde att vi skulle åka
klockan nio, prick.
Klockan sju den aktuella dagen
ringde mobiltelefonen. Det var,
ja gissa vem, som undrade om han
kunde låna vår hästtransport eftersom
trimbordet på något vis hade fastnat
och inte kunde vikas ihop. Dessutom
ville han passa på att göra lite reklam
för sin hunds kennel och tänkte fästa
färgglada banderoller på släpets sidor.
SUS GENOM PUBLIKEN
Resan genom Blekinge till Kalmar
bjöd inte på några direkta överraskningar. Vi ﬁck stanna en gång utanför
Torsås för att knyta fast en banderoll
som lossnat, men för övrigt gick allt
bra. Mitt på bron ringde mobiltelefonen igen.
– Jag har glömt klistret hemma på
köksbordet, tjöt PHF:n. Nu kommer
det helt säkert att gå åt helv...
Vi kom fram till klubben i precis
lagom tid och polishundens handler
anslöt. När hon ﬁck se sitt objekt
bleknade hon och började svamla om

en stukad fot, eller om det kanske
var en bruten nagel eller nåt. Men
till hennes försvar får man ändå säga
att hon tog sig samman, bet ihop och
började förbereda sig, mest mentalt
tror jag.
Jag hoppar över alla jobbiga förberedelser innan det äntligen var dags
för bruksklassen för schäferhanar.
När polishunden kom in i ringen gick
det ett sus genom publiken. Fåglarna
slutade kvittra. Valpar slutade leka.
Till och med glassarna slutade smälta
i den 25-gradiga sommarvärmen.
Domaren var en äldre distinkt herre,
sommarvärmen till trots, i kritstrecksrandig kostym och loafers. Till sin
hjälp hade han två yngre damer i byxdressar, matchande scarfar, pärlhalsband och högklackade pumps. Alla
tre gapade av förvåning. Men framför
allt domaren hämtade sig förvånansvärt snabbt och satte igång med sin
bedömning. Han mätte och klämde
och kände på hundarna en lång stund.
Sen skulle alla springa runt, runt i
vänster varv. De sprang och de sprang
och de sprang, tills man blev helt yr
i huvudet. Med jämna mellanrum
skulle de stanna och ställa upp sig.
Varje gång la sig polishunden platt på
backen.
LÄNGST FRAM I KÖN
Till sist kunde hundarna ställas upp
i någon slags turordning. Polishunden kom till publikens häpnad längst
fram i kön. Domaren, utrustad med
en mikrofon, troligen från Claes
Olssons postorderkatalog, pekade på
honom och tog till orda. Här följer nu
en något förkortad och av hänsyn till
anhöriga kraftigt förskönad sammanfattning av det han sa.

”Innan jag fortsätter med dagens
bedömning av brukshundsklassens
schäferhanar, vill jag ta fram den
här hunden som på ett beklagligt sätt
visar oss hur dagens avel så fullständigt har spårat ut. Den här hunden är
helt enkelt en avart och en stor skam
för sin ras. Vi får inte glömma att
schäfern är en bruksras som först och
främst måste kunna ARBETA. Den
här hunden har så dåliga exteriör att
den omöjligt ens kan springa.”
Sedan vände han sig till den förkrossade handlern och sa:
– Jag förstår att den här hunden
bara kan vara ute efter att få ett andrapris. Har den några cert?
Handlern som såg lite ljus i tunneln
piggnade till och svarade sanningsenligt att hunden hade en sju-åtta brukscert i både spår, sök och skydd. Sen är
han polishund också sa hon. Och så är
han jättesnäll mot barn och gamla.
– Det spelar ingen roll, fastslog
domaren. Över min döda kropp att
den hunden får någon tvåa. Sen band
han ett gult band runt kopplet och
bad ekipaget lämna ringen och aldrig
komma tillbaka.
Vid det här laget hade PHF:n rest
sig upp från sin specialdesignade utställningsstol med praktiska fack för
olika sorters kalla och varma drycker.
Han kom fram till ringsnöret och
berättade högljutt, för den förskrämda
domaren att han minsann tänkte gripa
honom eftersom han på sannolika
skäl var misstänkt för förtal, ärekränkning, egenmäktigt förfarande,
urkundsförfalskning och eventuellt
också felparkering. (Det kan ha varit,
troliga skäl eller skäligen misstänkt
eller något ditåt han sa, jag minns inte
helt säkert. What ever.)

SEXISTISKA BLICKAR
I alla fall blev det ganska rörigt en
stund. Ringsekreterarna ﬂög fram
och påstod sig vara beredda att vittna
till domarens fördel. En uppfödare
av långhåriga kinesiska nakenhundar, en ung man i åtsmitande vit och
rödrandig vct-overall, kastade sig in i
händelsernas centrum och påstod att
domaren gett honom ”blickar” vilka
han uppfattat som sexistiska.
Då ingrep PHF:ns fru. Hon började
med att säga till domaren att han
skulle gå till sitt lilla tält och dricka
ett glas vatten, något som han också
faktiskt gjorde. Därefter talade hon
om för ringsekreterarna att de borde
byta till något fotriktigare. De långhåriga kinesiska nakenhundarnas
uppfödare beordrades klä på sig något
anständigt. Vad hon sa till sin man vet
vi inte riktigt, men det ﬁck i alla fall
tyst på honom. Han sa faktiskt inte ett
enda ord förrän på tisdagen i nästkommande vecka.
Hur det gick för min tik? Ja, det
var tur att vi hade transporten med
oss. Annars hade vi aldrig fått plats
med fodersäckarna, glasskulpturen,
oljemålningen i naturlig storlek,
vandringspriset, hederspriset och de
gigantiska rosetterna för BIR och
BIS. Och visst ja, vi ﬁck ett så kallat
Wild Card till Stora Stockholmsutställningen också. Tyvärr kunde vi
inte åka dit eftersom jag hade planerat
in att putsa fönster just den helgen.
En del har bra hundar. Andra har
vackra hundar. Några av oss kompromissar inte.
Fröken H.

Skriv i Polishunden !
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Jack Johansson
är på G!!!
Text: Catarina Håkansson

”Simply the best”
Jack miljötränar på prispallen.

Får vi lov att presentera Jack.
I nästkommande nummer av
Polishunden, kommer man att
kunna följa hans väg mot jobbet som polishund.
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Det allra viktigaste just nu
är att Jack ska ﬁnna sig till
rätta hemma hos familjen
Johansson. Inte minst lillmatte kommer att vara en
viktig person framöver.

FÅR JAG LOV ATT PRESENTERA JACK, en tuff liten
schäfergrabb från Sniffers kennel i skånska Billesholm.
Än så länge är han bara otroligt söt, men förhoppningsvis
kommer han om ett par år att vara mindre gullig, i alla fall
mot blekinges busar. Polishunden har för avsikt att följa
hans utveckling, från en pigg åttaveckorsvalp, till om allt
går enligt planerna, färdig polishund. Under resans gång
är det självklart mycket som kan hända och många faktorer
som spelar in. Det här är en historia som börjar med att Anders Johansson åker för att välja ut en hanvalp som bär på
precis de gener han är ute efter. Två veckor senare klättrar
en herre, från helt andra blodslinjer, uppför trappan till hans
hus. Det är Jack som ﬂyttar in.
Schäfer eller malinois? Hane eller tik? Vuxen eller valp? Förr eller
senare hamnar alla hundförare i det
läget att det börjar bli dags att fundera
på en lämplig ersättare till den gamla
hunden. Fördelar och nackdelar ska
vägas mot varandra. Det gäller ju
knappast frågan om vilket bilmärke
man ska köpa eller vart nästa semesterresa ska gå. Det är svårt nog för
oss vanliga hundägare. Men för en
polishundförare gäller det som bekant
inte bara att hitta en mysig familjemedlem, utan också en riktigt bra
arbetskamrat.
Men de tre inledande frågorna, gällande, ras, kön och ålder, behövde i
alla fall inte Anders fundera på.
– Jag skulle ha en schäfer. Jag
skulle ha en hane. Jag skulle ha en
valp, säger han tvärsäkert.
De som vet att Anders just nu har
en duktig malinois, som han tog som
vuxen, höjer kanske lite på ögonbrynen. Men att han tog över Uzak, som
idag är sex år, var något av en ren
tillfällighet och berodde framför allt
på att han behövde en ny hund lite
hastigt.
– Egentligen ser jag nog bara
fördelar med att ta en valp, menar
Anders. Om man tar en halvvuxen
hund kan man ju aldrig säkert veta
vilka upplevelse och minnesbilder
den har med sig. En valp kan man
ju forma och prägla på ett helt annat
sätt. Visst ﬁnns det en risk att hunden
inte håller hela vägen, men den är jag
beredd att ta.
UPPSJÖ AV KENNLAR
Om man då har bestämt sig för att
köpa valp. Hur gör man då? Vart vänder man sig? Det ﬁnns ju en uppsjö
av kennlar där den ena överträffar den
andra i fråga om avelshundar med
extrema drifter, arbetskapacitet och

höga korning-poäng.
– Jag visste att jag gärna ville ha en
hund som hade Whio’s Greve Goliat
i stamtavlan, säger Anders. Zeb, som
han ju kallades, jobbade som polishund här i Blekinge och jag har också
träffat ﬂera trevliga avkommor efter
honom.
Så när han ﬁck veta att Kustmarkens kennel planerade en parning
med en dotter till Zeb, så tingade han
en valp. Tyvärr kom tiken inte i löp
utan Anders ﬁck börja söka på annat
håll istället. Efter en del nätsurfning
hittade han den för honom då helt
okända kenneln Sniffers i Skåne.
ETT JÄKLA LIV
– När jag upptäckte att de hade en
kull där Zeb var morfar, ringde jag
direkt, berättar Anders. Eftersom
valparna redan var födda och det bara
fanns tre hanar, var det ju risk för att
alla var sålda. Men Anders hade tur
och blev lovad en valp.
När kullen var sex veckor var det
dags att åka ner och ”plocka ut” den
bästa, något som är lättare sagt än
gjort. Alla som har suttit i timmar i en
valplåda vet hur svårt, för att inte säga
omöjligt det är.
– Jag möttes av en trevlig och jämn
kull, berättar Anders. Alla individerna, såväl hanar som tikar visade upp
trevliga egenskaper som tillgänglighet
och nyﬁkenhet.
Men medan han bekantade sig
med de tre hanarna, blev Anders mer
och mer fundersam på varför det rent
ut sagt var ett sånt jäkla liv i rummet
bredvid. Det morrades och skälldes
utan dess like. När han frågade vad
det var som stod på, berättade uppfödaren att de faktiskt hade en kull till,
från helt andra linjer. Pappa
var holländske Omar vom Haus
Valkenpaltz och tiken, To-Fast

Janze från Danmark.
– Jag blev nyﬁken och bad att
få träffa de valparna också, säger
Anders.
JACK STAL SHOWEN
Alla vet ju att man måste ta god tid på
sig när man ska se ut en valp. Helst
ska man träffa kullen vid ﬂera olika
tillfällen, för att vara säker på att man
väljer rätt. Det vet Anders också. Men
när Håkan släppte ut de åtta valparna,
fem tikar och tre hanar, var det en
grabb som stal hela föreställningen,
som regerade. Det var Jack.
– Det låter antagligen inte klokt,
skrattar Anders, men så fort jag ﬁck
syn på honom tänkte jag, den valpen
ska jag ha.
Hur kommer nu den närmaste tiden
att se ut för Jack? Vad kommer Anders att fokusera på? En del väljer en
lite strängare uppfostran där valpen
direkt får ”rätta in sig i ledet”. Andra
väljer att ge lite mer ”fria tyglar”.
En del väljer att vänta med att spåra
till valpen hunnit bli några månader.
Andra sätter igång med de första
övningarna nästan direkt.
MILJÖTRÄNING
– Det som är viktigast just nu är ju
förstås att Jack ska ﬁnna sig till rätta
hemma i vår familj, säger Anders. Jag
kommer också att se till att han tidigt
får stifta bekantskap med många olika
människor. Han har faktiskt redan
fått följa med och hälsa på på polisstationen. Man kan väl kalla det för
en form av tidig miljöträning.
Vad det gäller spårbiten tänker han
sätta igång redan tidigt.
– Jag får väl lugna mig till snön
försvinner, men sedan kommer jag att
börja så smått.
Vidare berättar Anders att han
kommer att låta Jack, inom rimliga
gränser, ta för sig en hel del. Hans
tanke är att undvika att trycka ner och
ha en massa förbud. Istället hoppas
han kunna stärka och stötta valpen så
den utvecklas till en trygg, positiv och
självsäker individ.
Nästa gång vi träffar Anders och
hans hund kommer förhoppningsvis
våren att vara på väg. Då ska det bli
spännande att se hur Jack har utvecklats och vad han har hunnit lära sig.
(Förhoppningsvis åtminstone att inte
kissa på köksgolvet). Polishunden
önskar lycka till under de närmaste
viktiga månaderna, och ber att få
återkomma.
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