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Vinter-SM 2009
Först av allt vill jag rikta ett tack till Dalapolisens Hundförarförening för genomförandet
av årets vinter-SM. Tyvärr deltog jag inte i år
så mitt sedvanliga referat uteblir. Dock var jag
där och fick uppleva några fina dagar med
hyfsat väder och lagom med snö. Jag har dock
aldrig upplevt så jämna tävlingar och det är
ett gott betyg till banor och arrangemanget.
Det var också kul att det var en del nya ansikten. Jag tror att det var 35 anmälda (trots att
ingen skåning kom) varav 33 startade. Höjdpunkten var målgången på stafetten där tre
lag stred in på mållinjen. En rafflande spurt
där västerbotten kammade hem segern. Individuellt var det samma vinnare som vanligt
(jag nämner inte ens vem men han är duktig).
Bredden på tävlingen speglas också av att
sämsta tid (i min utevaro) var 43 minuter. Jag
är imponerad av dessa skidåkare som verkar
flyga fram över snön.

med ordförandekonferensen i början av mars.
Vi har också tillsatt en grupp med fackliga
företrädare, och Peter och Peter från förbundet, som har till uppgift att förbereda ärendet
till konferensen. Gruppen har även anlitat en
skattejurist. De har haft ett fysiskt möte och
kommer att ha något till. Vi kommer att låta
dom arbeta på utan inblandning så att deras
resultat blir väl underbyggt till konferensen.
En fråga som vi ställer oss i förbundet är
varför antalet som vill delta på vinter- och
narkotika-SM ökar samtidigt som antalet deltagare på sommar-SM sjunker stadigt. Detta
har varit uppe ett antal gånger tidigare och
vi har faktiskt inget bra svar. Det är säkert
många faktorer. Förutom kostnadsersättningen kommer detta därför att bli huvudämne på
ordförandekonferensen.

Förbundets länsklubbar har begärt ett extra
förbundsråd med anledning av kostnadsersättningen. Vi har beslutat att baka ihop detta
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Jack Johansson

Jack Johansson
är på plats
Text och Foto:
Catarina Håkansson

Första gången vi träffade Jack och
husse Anders, båda med efternamnet
Johansson, var för nästan exakt ett
år sedan. Den lilla charmiga valpen
från Sniffers kennel i Skåne har sedan varit ett stående inslag i tidningen och vi har sett till att träffa honom
ungefär varannan månad. Ibland
har vi synts i Halen i samband med
regionalvecka och andra utbildningar, ibland har vi träffats i det röda
lilla torpet mitt i Blekinge. Det var i
”hundstugan” som vi bestämt träff
den här tisdagen alldeles i början av
februari. Jobb, förkylningar och annat har kommit mellan och deadline
hade egentligen redan passerat.
Därför blir det lite av panik när vi
på morgonen får veta att Anders gjort
illa sig under ett ingripande sent kvällen innan. Passet avslutats på sjukhuset och röntgenplåtarna visar att
ett revben gått av. Men Anders är inte
den som viker ner sig i första taget.
Visserligen vill hundförarkollegorna
elakt mena att han har måttlig kamplust, med pil neråt. Men Polishundens
reporter tycker annorlunda och vill
istället hävda stor kamplust, med pil
uppåt. Mot alla odds dyker Anders
upp efter lunch. Med sig i bilen har
han, dagen till ära, en nybadad 14
månader gammal Jack.
2
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under på. Så imponerad är hon däremot inte. För ett tag sedan
visar Jack ett eget komponerat lyndadsmoment. Från 50-60
meters håll får han till sin stora glädje syn på sin matte. Han
satsar han allt han har och springer, rakt på henne. Therese får
en rejäl luftfärd och Anders hamnar på många minuspoäng
när han så klart inte kan hålla sig för skratt

Mycket kontakt

Den här gången är tanken att vi ska försöka fokusera en del
på lydnadsträningen. Med facit i hand är det ett klokt besked
med tanke på Anders revben. Ett skogsspår eller ett sökpass
hade nog blivit i häftigaste laget. Men eftersom både Anders
och reportern hyser en viss förkärlek för det här med spår, är
det ändå det som först kommer upp, när vi efter att ha tagit en
hel del bilder slår oss ner i soffan för en intervju.
- När han var riktigt liten spårade jag ganska flitigt och det
blev en hel del valpspår, minns Anders. Sedan har det väl gått
lite i vågor. Några dagar efter vi träffades förra gången, i början av december, skadade Jack sig i ganska illa i tassen.
Någon eller några roar sig med att slänga ut sönderslagna
glasflaskor där Anders brukar rasta. Jack skär sig rejält och
det bliren snabbfärd till veterinären. Som tur var kan han sy
ihop såret och den skadade senan.
- På så vis blir det en liten ”vintervila”, berättar Anders som
ganska snart får jobb med att hålla sin aktiva och busiga hund
i koppel. Men skadan läker fint och nu är Jack helt återställd.

-Jag försöker framför allt fokusera mycket på kontaktövningar, säger Anders. När jag säger fot, betyder det att jag vill att
Jack tittar på mig. Från början gör jag bara ett par stegförflyttningar, både framåt och bakåt, men nu har jag också börjat
köra lite kortare sträckor, som så småningom ska byggas på
till linförighet och fritt följ.
I tidigare nummer har vi berättat att Jack besitter en hel del
föremålsintresse, vilket givetvis är tacksamt och kan utnyttjas
till mycket, men det kan också ställa till lite problem, som vid
apporteringen.
- Eftersom Jack inte alltid är så intresserad av att ”dela med
sig” så försöker jag tänka till lite när jag ska börja med just
det momentet, förklarar Anders. I stället för att kasta ut apportbocken, håller jag den framför honom och kommenderar
apport. Jack tar villigt och glatt ett rejält tag, och vägrar förstås sedan att släppa. Men det är jag lite beredd på, så jag har

Fäller frun
Just nu spårar Anders i snitt ett par tre spår i veckan. Ibland
blir det i terräng, men framför allt satsar han på olika typer av
hårda underlag som grus, asfalt och kort gräs.
Men nu ska det ju som sagt handla om lydnadsträning den
här gången. Jack är ju redan en ganska rejäl hund, som vid
första anblicken faktiskt kan se lite tung och nästan lite klumpig ut. Men där bedrar man sig grundligt. Det här är en snabb
och smidig kille, som också förvånar oss och imponerar lite
genom att redan kunna visa upp en hel del ”nästan” färdiga
moment.
Att Anders hund är snabb kan också hans fru Therese skriva
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en brandslang beredd och kan idka byteshandel.
Nästa steg blir att Anders sätter ner Jack och kommenderar
honom att sitta kvar. Sedan går han iväg ett 20 tal meter. På
ungefär halva sträckan lägger han ner apportbocken. Sedan
kallar han in Jack, som tar apportbocken i farten och kommer
in till Anders vänstersida. Det blir med andra ord en inkallning men apportering.
- Tanken med det är att Jack när momentet är färdigt, ska
ta apportbocken på utvägen och sedan vända tillbaka till mig,
beskriver Anders. Inte tvärt om.

Viktigt med trygghet
Något som Anders däremot inte behöver fundera så mycket
på är ljudgivningen. En del hundar har av naturen lätt för att
skälla, och det har Jack. Han sitter redan snyggt och prydligt
vid husses sida och om det blir en framtida tävlingskarriär så
ska tian kunna hissas.
Ett annat moment där Jack också hunnit en bit på väg är
platsliggning. Är han ligger med hundkollegorna väljer Anders fortfarande att stå precis framför, men när de är ensamma
kan han lämna Jack som tryggt och lugnt ligger kvar.
-Jag har tränat plats så gott som dagligen under en längre
tid, säger Anders som också är noga med att välja olika platser, på gräs, på grus och i skogen. Det är ju ett av de viktigas-

4
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te momenten. Att få strul platsliggningen är verkligen inget
man vill ha. Jag satsar mycket tid och energi på att Jack ska
bli trygg och säker.

Korv, kamp och klicker
Hur gör han då för att motivera Jack till alla de här ”cirkuskonsterna”? Vilka belöningar använder han och vid vilka
moment.
- Jack tycker nog det är ganska kul även med lydnadsbiten,
tror Anders. Han är förhållandevis förig och intresserad av
att göra rätt. Man får nog säga att jag varierar belöningarna
ganska mycket. Ibland blir det korv eller annat gott, ibland
blir med slang eller boll. Det beror lite på vilket humör han är
på. Om han riktigt sprallig och busig kan det bli ”för mycket”
med just kamp.
- Jag har också använt mig en hel del utav klicker. Jag tycker det är ett bra hjälpmedel framför allt när man vill belöna
lite snabbt och kanske på lite avstånd.
Nästa gång vi träffas, om allt går enligt planerna, blir i mitten av mars i samband med att Jack och hans kullsyskon ska
göra MH.
Polishunden tackar för nu och hoppas att Anders revben ska
läka ihop snabbt och bra.

Polishundförarföreningen i Östergötland

Polishundförarföreningen i Östergötland vill hälsa alla hjärtligt
välkomna till Östergötland och 2009 års upplaga av PolishundSM.
Tävlingarna går av stapeln den 17–20 september i Norrköping med tävlingsarena på Bråvallaområdet (gamla ﬂygﬂottiljen, F13).
Arenan är belägen ca 3 km från Norrköpings centrum och vi har satsat på att
tävlande och funktionärer kan bo i närområdet och umgås så mycket som möjligt.
Norrköping är en stad med gamla anor och har en mängd sevärdheter. Det
vackra industrilandskapet, närhet till Östersjön, rövarskogar i Kolmården och en
mängd möjligheter till aktiviteter gör att staden och evenemanget är väl värt
att besöka.
Tävlingen inleds med sedvanlig marsch och invigning.
Hundförarförbundets årsmöte kommer att avhandlas samt en bankett med god
mat, dryck och underhållning.
Mer information och anmälningsformulär kommer att ﬁnnas i nästa nummer av
Polishunden samt på Hundförarförbundets hemsida.
Återigen hjärtligt välkomna!
Polishundförarföreningen i Östergötland i samarbete med
Norrköpings brukshundklubb.

SM-ansvarig
Torgny Hultin
013-24 68 18

Tävlingsansvarig
Kenneth Eriksson
013-24 15 39

P O L I S H U N D E N 1 200 9

5

Gubbe på Gunnar
stubbe
Ånestrand
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Nu tycks det äntligen ha lossnat! Efter ett
antal gubbar på stubbar med direkt eller indirekt anknytning till Blekinge, har det äntligen börjat dyka upp ”gubbar” från andra
delar av vårt avlånga land. Extra roligt är
det att denna gång få presentera en man,
som arbetar ett helt yrkesliv, närmare bestämt i 35 år som hundförare. Efter en del
påtryckningar från vänner och kollegor i
Södermanlands län, fick Gunnar Ånestrand

Spader
Stubben har stått stadigt i Södermanlands län sedan 1972 då det, en höstkväll, damp ner en 12-månaders hundskolehund från Sollefteå på järnvägsstationen i Katrineholm. När jag kikade
in i lådan såg jag bara två ögonvitor och
en rad med vita tänder. Hunden var till
min förvåning kolsvart. Den långbente,
smala och magre saken, kallades Spader. Några månader senare åkte vi till
Sollefteå på grundkurs. Under kursen
testades Spader av legenden och dåvarande hundskolechefen Axel ”Pålle”
Paulsson. Han konstaterade buttert att
hunden var tvungen att godkännas som
lämplig till tjänst, trots att han i princip
var emot svarta hundar.
Det blev sedan min första tjänstehund
och arbetskamrat tills han togs ut tjänst
på sitt tionde år.
Jag hade då en unghund på gång,
(fodervärdshund som hämtats på hundskolan som valp) ”Irke”. Testledare Leif
Raymond Eriksson, Eskilstuna, såg
brister i dådkraften. Irke fick återvända
till hundskolan och blev sedermera
fjällräddningshund. Leif Eriksson, som
var en hundmänniska i Pålles anda, var
med och byggde upp hundverksamheten i Södermanland efter förstatligandet
1965. Sedan var han ofta inkallad som
kurschef med mera vid hundskolan.

Apollo
Min andra tjänstehund blev Apollo. Leif
Eriksson ringde en kväll från Sollefteå
och sade att han tittat ut en ”springidiot” (han kände till mitt intresse för
draghundsporten) som skulle passa mig.

tag i en bläckpenna och en bunte papper.
Någon vecka senare landar följande trevliga
läsning i brevlådan. Man förstår att hans
fyrbenta arbetskamrater kommit att betyda
mycket och var och en av de sammanlagt
sju tjänsthundarna, har helt klart fått var
sin bit av hans hjärta. Polishunden har
bara hjälpt till med renskrivning på datorn,
berättelsen i sin helhet är helt och hållet
Gunnars egen.

Det kan bli en bra tjänstehund om du
hittar bromsen, löd budskapet. Det visade sig att Apollo och jag fungerade bra
ihop och vi fick en fin tid tillsammans
både i tjänsten och i draghundspåret.
Jag tänker inte berätta om en massa
hundjobb men en händelse, utöver
vardagens, kan ju vara av intresse. Det
hände en dag i mitten av 80-talet. Jag
bodde då på landet och befann mig i
hönshuset för sanering. Då ringer det
från polisstationen. ”Du får ta Apollo
och åka till Stockholm. Det är bombhot
på Folkets Hus, Norra Bantorget. Hela
LO-kongressen är utrymd”
Under tiden jag utrustade och tog mig
till stan hade polishelikoptern anlänt.
Transport med helikoptern och landning
på plattan vid slussen där hundförare
från Stockholm väntade för vidare
transport till LO-borgen. Jag påbörjade
söket direkt med personal som säkrade
efterhand.
På grund av sökområdets storlek och
att jag var ensam med bombhund insåg
jag tidsaspekten. Jag fick med insatschefen och trots protester från politiker
och polisledning blev kongressen inställd till påföljande dag och vi kunde
fortsätta sökandet i ett lugnare och
säkrare tempo. Detta blev inledningen
på en period med flera stora sök, bland
annat Kaknästornet med SR-sändarna.
Debatt uppstod om tillgängligheten av
bombhundar och det resulterade i en
omorganisation av bombhundverksamheten i Sverige. Apollo blev 10 år.

Sonny
Sonny som vi hämtat som valp hade då

testats som lämplig till tjänst. Det var en
passgående, lång, maskrosätande hund.
Vid ett tillfälle hade en av grabbarna
knäppt maskrosor mot hunden som åt
så magen jäste upp. Det blev inget vin
av den jäsningen. Sonny som blev min
tredje tjänstehund fick tyvärr epilepsi
och fungerade inte som tjänstehund vid
medicinering. Han var tvungen att tas
bort vid 2,5 års ålder. Sorgligt för mig
och övriga familjen. Det blev en Italienresa som tröst.

Lukas
För att hitta en ny tjänstehund vände
jag mig bland annat till min kurskamrat
och dåvarande ordförande i hundförarförbundet, Arne Brånn, Lidköping.
Arne berättade att en civil kille (Per
Ingvar Burge) som tränade lite med
västgötakillarna hade en rejäl hund,
med mycket av det mesta, men som inte
kunde hanteras på tävlingsbanan. Lukas
som då var drygt två år blev min fjärde
tjänstehund. Om Lukas kan man berätta
mycket. Jag hämtade honom i Skara
och efter hemkomsten körde vi ett långt
apellpass.
Han fick förtroendet att vara okopplad och vid inkallningen från distans
morrade han oavbrutet från 10 meter
och in till utgångsställning. Efter att vi
bekantat oss blev vi sedan bästa vänner. Han var nu min trygghet och blev
busarnas (och även den del kollegors)
stora skräck. Han var dock en utmärkt
tjänstehund och fungerade väl i alla delar. Jag minns vid ett narkotikasök i Eskilstuna hur han välte en bokhylla över
sig (vilket han knappast noterade) men
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letade vidare och hittade amfetamin instoppad i en bok. Han hade, ett för hundar ovanligt sätt att söka ögonkontakt
med folk, även i stressade situationer.
En dramatisk händelse med humoristiskt inslag, inträffade en dag i svampskogen. Lukas var med och hade hoppat
över ett stengärde när han plötsligt
började gå långsamt, krummade och
ramlade på sidan. Jag fick inte kontakt.
Hur tar man hem en 50 kilos klump från
skogen? Det blev språngmarsch hem
efter en skottkärra, inlastning och hem
till gården. Där tittade frugan ut från ett
fönster och undrade om vi höll på att
träna in något för en uppvisning:
Efter en snabbfärd till veterinär konstaterades magomvridning som kunde
hävas. Vi kunde fortsätta jobba ytterligare ett par år. Lukas tjänstgjorde tills
han blev tio år och lite till.

Poision
Nästa hund hämtades hos Kustmarkens
kennel i Ljungskile. Det var en mycket
livlig hund med stor kamp. Han hette
Poison och var lika giftig som namnet.
Det var en vuxen hund som levde i
hundgård och det tog lite tid att fostra
honom i hemmiljö. Poison försökte
bädda i sängar och soffor, tog sig upp
på bänkar i köket med mera.
Han försökte även anfalla snurrande
bilhjul. Vi tillbringade därför åtskilligt
med tid vid Katrineholms största trafikplats. Efter en tid gick det faktiskt att
föra över hans energi på vettiga saker
och det blev min femte tjänstehund. På
pluskontot var hans uthållighet i allt
arbete. Poison blev även en duktig draghund. Tyvärr hann jag inte jobba färdigt
med honom innan han drabbades av
tarmproblem. Efter flera operationer
och återkommande problem var han
tvungen att tas bort akut.

Pax
Vi är nu framme i slutet av 90-talet och
8
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var får man tag på en vuxen hund som man snabbt
vill ha i tjänst? Jag vände
mig till Lisa och Hasse
på Hassemans kennel,
som har sin verksamhet i
trakten. De kunde tipsa om
en hund från deras uppfödning, som växt förbi sin
matte och hin hade nu lite
problem med styrningen.
Efter lite övertalning och
arbetsprov med hunden tog
jag hem Pax.
Pax ”Jätten” mätte 72
centimeter i mankhöjd och
vägde 55 kilo vid övertagandet. Efter intensiv
träning och några kilos
bantning kunde vi snart
avlägga ett godkänt tjänstbarhetsprov. Pax blev min
sjätte tjänstehund. Han
var en lugn och säker hund som ingav
respekt och kunde vara ordentlig vid
behov. Vid räddningsök med fyrhjulig
mc kunde han i stort sett bara kliva upp
i korgen. Trots sin storlek och tyngd
höll han ihop och vi fick arbeta många
år tillsammans. Pax drabbades av ett
hjärtfel och togs ur tjänst någon månad
innan 10-års dagen.
Sista 1, 5 åren med hund testade jag
hundleasing. En hundförarkollega tog
tjänst på krim men ville behålla sin
hund privat. Jag lade över dressyren på
mig och kunde köra upp den i tjänst.
Sedan hade jag hunden i stort sett bara
när jag jobbade. Ett försök som fungerade. Det var Fancy en duktig spår- och
narkotikahund. Fancy blev den sjunde
tjänstehunden och den första damen jag
dresserat.
Detta var en kort beskrivning av de
hundar jag jobbat med. Alla var egna individer med olika karaktärer. Med åren
fick man lära sig att anpassa dressyrmetoderna efter individen för att träffa rätt.
Under 2007 fick jag erbjudande om
avtalspension som accepterades och jag
följder numera hundverksamheten lite

på distans. Man jag har fortfarande bra
och regelbundna kontakter med hundförarna i Södermanland.
Som ni förstår har jag haft ett bra
hundliv inom polisen med massor av
intressanta och olika uppdrag. En del
ren rutin men även andra som varit livsavgörande. Med dessa ord vill jag tacka
för mig och skicka en hälsning till alla
jag under åren kommit i kontakt med
inom polishunderiet.
PS.
Till alla nuvarande hundförare vill jag
bara säga,

”Håll hårt i snöret”

Text: Gunnar Ånestrand
Foto: Johanna Hagung
Illustration:
Robban Carlsson
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L som i
lämplig och likvärdig
Text och Foto:
Catarina Håkansson

Bokstaven L i L-test Patrullhund, står som
bekant för lämplig. Det vill säga lämplig att
prövas. Men från och med nu ska den också
få en annan betydelse, nämligen L som i likvärdig. Framöver ska L-testerna runt om i
landets bli mer enhetliga och samma moment
ska genomföras enligt en viss given ordning.
För en del myndigheter och testledare kommer det knappast att märkas någon skillnad
alls, andra behöver förändra sina banor något.
- En av skillnaderna är att ett miljöprov blir
en obligatorisk del av testen, förklarar Jerker
Lawesson.

- Som uppfödare är det självklart värdefullt för oss att hundarna bedöms så likvärdigt som möjligt, säger han.
Den sista tredjedelen av alla testledare kommer att slutföra
sin fortbildning i Karlsborg under månadsskiftet februarimars. Därefter ska de nya testerna börja gälla fullt ut. Den
största skillnaden gentemot tidigare, förutom det omnämnda
miljöprovet, är själva testprotokollet.

Bättre testprotokoll
- Det nuvarande protokollet kräver en rejäl så kallad eftertext,
för att vara värt något, tycker Jerker. I det nya ska vi sätta
kryss i ruta A-F, beroende på hur hunden agerar och reagerar.
Om det behövs kan man också med egna ord beskriva det som
händer. Fortfarande handlar det ju till syvende och sist om en
objektiv bedömning, men som jag ser det blir det betydligt
tydligare nu.
När Polishunden är på besök är det sammanlagt tre hundar
som ska L-testas. Två schäfer hanar är från Bockegårdens

Det är en råkall onsdagsmorgon i slutet av januari och dimman över de milslånga vidderna på heden i sydvästra Skåne
vill inte riktigt lätta. Men kaffet är nybryggt, starkt och gott
och de nybakade fransbröden som Lasse Nordgren trollar
fram, har en strykande åtgång. Polishundens civila mobila reporter är på besök på fina Revinge Nygård där skånepolisens
hundenhet har huserat sedan början av 70-talet. Här jobbar sju
heltidsanställda med bland annat utbildning och anskaffning
av polishundar. Vad det gäller den sistnämnda är L-tester en,
liten del, av verksamheten.

Lämpliga att prövas
-Man får inte tillskriva testerna allt för stora värden, menar
Jerker, som tittar på i runda tal ett 50-tal hundar om året. Vad
vi tar reda på är kort och gott om hundarna i fråga är lämpliga
att prövas vidare. Det finns vissa saker som vi egentligen inte
alls mäter. Jag tänker tillexempel på spårintresse.
Fram tills nu har testerna alltså varierat en del beroende på
var de har genomförts, något som Alex Siggelin på Bockegårdens kennel kan skriva under på.
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L-test

kennel och en tik kommer från Imzedrift. Dagen börjar i lektionssalen där
Jerker på ett mycket pedagogiskt och
tydligt sätt först beskriver de olika momenten. Han förklarar hur de går till
och vad de har för avsikt att mäta.
-Enkelt uttryckt går det ut på att jag
ställer att antal ”frågor” till hunden.
Utifrån de svaren jag får kan jag antingen gå vidare till nästa del i testet, eller
ställa några frågor till. Det senare, att
kunna utvidga och komplettera momenten är den stora och viktiga skillnaden
mellan en L-test och en civil så kallad
MT, mentaltest.
Efter det intressanta och givande teoriavsnittet, där Jerker kan räta ut en del
av reporterns frågor kring begrepp som
dådkraft, hårdhet och rädslor, ger vi oss
sedan i samlad trupp ut till testbanan.

Moment för moment
Det allra första delmomentet är ett tillgänglighetsprov där hunden, i det här
fallet, Bockegårdens Doc, passerar runt
ett antal personer som står uppställda på
en rad. Därefter får han träffa en kollega
till Jerker, Ann Berg, som dyker upp
bakom huset. Den tredje delen av provet består i att testledaren tar med sig
hunden på en kort promenad som byter
riktning några gånger. Avslutningsvis
10
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görs en lätt visitation, där Doc villigt
låter Jerker lyfta på tassar och titta på
tänder.
Nästa programpunkt är jakt – och
kamplekar. Inledningsvis tittar man
på saker som viljan att förfölja, inhopp,
bett, tillkämpande och belastningsbarhet från såväl miljön som figuranten.
Sen kommer en sökövning där hunden
får leta upp ett gömt föremål på ett
begränsat område, cirka 30 gånger 30
meter. Direkt efter görs övningen om,
men den här gången lurar man hunden
genom att bara låtsas lägga ut något.
Syftet med detta är att se uthålligheten
och föremålsintresset.
Nu har vi redan kommit fram till det
som kallas ”strategier” och markeringssätt vid oåtkomligt föremål. En kamptrasa placeras under några lastpallar
och Jerker och Ann studerar sedan noga
hur Doc och senare under dagen kullbrorsan Dexter, försöker lösa uppgiften.
Båda tar till såväl krafsningar som skall
och precis som man önskar ger ingen av
dem upp.

Aktivitet och passivitet
Den sista delen av jakt- och kamplekarna är stora bytet, eller som det också
kallas, älgen. Ann, som för övrigt inte
alls är älg-lik, dyker upp ett 20 tal meter

bort insvept i en stor filt. Hon rör sig i
ett zick-zack mönster bort från hunden.
Till sist stannar hon och sitter på huk
på marken. Under sista förflyttningen
släpper föraren hunden och denna får på
egen hand ta sig fram till figuranten och
ta kontakt.
-Vid detta momentet måste man tänka
på vinden, berättar Jerker. Motvind
fungerar inte, bäst är medvind eller sidovind där hunden inte direkt kan identifiera att det är en människa.
Nu är det dags för den del där det
helst ska hända, ingenting, nämligen
passivitet i 3 minuter.
Passiviteten följs raskt av överraskning utan hot. Ann har gömt sig i
buskarna en bit bort och när hunden är
på ett avstånd av cirka 20 meter ger hon
ifrån sig ett ljud. Den här dagen är alla
tre hundarna på alerten och kan genast
släppas och får springa fram. Ibland kan
det behövas ytterligare ljudretning och
i vissa fall till och med en synretning
innan hundarna visar nyfikenhet och
intresse.
Vädergudarna är som sagt inte alldeles nådiga den här dagen, så det är
inte utan att det är skönt att resten av
L-testen blir inomhus. Nu har vi kommit till den nya delen av testen, den
som kallas för kontroll i miljö. Det är

L-test

totalt sex olika miljöbitar man väljer att
kontrollera, nämligen trappa, höjd, halt
golv, instabilt underlag, trångt utrymme
och slutligen mörker.

Skrammel, dumpe och släde
Nu har vi kommit till den del av testen

som är till för att ”skrämmas”. Först
blir det skrammel, överraskning utan
hot. Därefter kommer dumpen, överraskning med hot. En overall med
huvud och ögon dyker plötsligt och
utan förvarning upp några meter framför hunden. Slutligen är det dags för

släden, hot. I Revinge finns släden med
sin pappfigur inomhus, vilket för en
del hundar upplevs som extra läskigt.
Hur släden ska dras bestämmer varje
testledare utifrån de reaktioner han eller
hon får.
- Vi tittar också mycket noga på så

P O L I S H U N D E N 1 200 9

11

L-test

kallade avreaktioner och minnesbilder,
förklarar Jerker.
L-testen för patrullhund närmar sig
sitt slut och det är dags igen för jakt
och kamplekar, denna gången med
mer belastning än inledningsvis. Jerker
hetsar på lite med en skyddsarm och
springer sedan ett 20-tal meter innan

12
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hunden får gå iväg på ett fasttagande.
Det allra sista som händer är skottprov. Vid de båda första skottet är hunden passiv, men vid de båda nästkommande bjuds den upp till kamp.
Dagen avslutas där den börjar, kring
det stora fikabordet i den kombinerade
köket och allrummet på Revinge ny-

gård. Klockan har till vår stora förvåning hunnit bli kvart i fem och det är
dags att tänka på refrängen.
Polishunden vill till sist passa på att
tacka Jerker och Ann för en mycket
trevlig, lärorik och intressant dag.

L-test

Detta är förslaget på den nya blanketten
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Projektet

Projektet
Polishundtjänsten hade under en tid arbetat
för att starta ett projekt i tjänstehundanskaffning. Meningen med detta projekt är
att hundar som hade en god prognos till att
bli tjänsthundar inom polisen och saknar
förare, skulle tas till Karlsborg för att där
genomgå en provperiod. Man skall titta på
dressyrbarheten, näsarbetet, skyddsanlagen
och miljöbitarna. Det görs en kontinuerlig
dokumentation för varje hund. Då en hund
skall överlämnas till en förare så får denne
komma till Karlsborg och medverka un-

Under december 2007 på länshundbefälskonferensen så fick polishundtjänsten klartecken av RKP att ”köra igång”.
Det beslutades att projektet skulle starta
i augusti 2008 och fortgå till årsskiftet
2008/ 2009.
Under vintern 2008 så utgick det
till samtliga polismyndigheter att man
sökte två personer som var intresserade
av att delta i projektet. Intresseanmälan
skulle göras via sitt länshundbefäl.
Strax innan semestrarna så kom
beskedet vilka som blivit antagna. En
klok ”ålderman” och en ”lärjunge”
fick kallelsen att inställa sig hos polishundtjänsten i Karlsborg den 4 augusti
08.00. Vi fick också beskedet att vi
skulle medverka på FHTE:s tester i
Märsta 5 – 6 augusti.
Innan de första hundarna skulle hämtas, ställde vi i ordning hundgårdar,
förberedde vårt kontor samt gjorde i
ordningen bussen, som var ställd till
vårt förfogande. Därefter samtalade vi
om rutinerna för verksamheten. Det
skulle visa sig att vi var ganska överens
om vilka rutiner som skulle användas samt hur många hundar vi skulle
hinna med per person. Vi ansåg att två
hundar per man skulle man hinna med.
Vi hade förstått att det skulle bli mycket
arbete, men att det skulle bli i denna
14
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der ett dygn. Dels för att kunna överlämna
hunden med en muntlig redogörelse samt
att föraren får ”känna” på hunden tillsammans med oss. Den skriftliga dokumentationen följer givetvis med hunden när den
lämnar polishundtjänsten. Detta var mycket
uppskattat av de förare som fick hundar via
polishundtjänsten.
Tanken är att polishundtjänsten ej skall
konkurrera med någon myndighet om hundarna utan vara ett komplement till anskaffningen.

omfattning var nog lite överraskande.
”Åldermannen” uttryckte sig som så
”Nog för att man är van att röra på sig,
men så här mycket var det ett tag sedan”. Det låg en hel del sanning i denna
mening då undertecknad tappade en del
överflöd från sitt goda leverne.
Vi skall också säga att vi fick ett stort
förtroende
och frihet att
planera
våra arbetsdagar
och under
hela tiden
så fungerade
samarbetet
med

ansvariga för projektet, Göran Lundström och Lars Eriksson, mycket bra.
Under hösten fortsatte FHTE med
sina tester och polishundtjänsten var
närvarande på samtliga i form av besiktningsmän från myndigheter i närheten
av de platser där testerna genomfördes.
Testerna genomfördes i Märsta, Ronneby, Säve/ Göteborg, Sollefteå.
Från dessa tester bedömdes det att
sex hundar hade prognos mot polishund. Av dessa sex hundar blev en
polishund, två hundar slogs ut av medicinska skäl och tre hundar slogs ut av
andra orsaker.
Vi hämtade även hundar från civila
uppfödare och ägare. Från dessa kom
det sju hundar. Fem blev polishundar
och två slogs ut på grunda av miljöpåverkan.
Arbetet innebar att vi var mycket utomhus, som ni säkert förstår, med väder
och allt sådant som gör livet trevligt. Nu
var det så att Karlsborg knappast vann
sol ligan, utan var i täten för nederbördsligan. Hösten var så nederbördsrik
att det fanns en god grogrund för svampodlingar i våra kängor. De dagar solen
visade sig så tog vi verkligen vara på
dessa och njöt i fulla drag. Uttrycket
”hundväder” har nu en stor betydelse
för mig.

Projektet

Tålamodet fick sina prövningar bl.a
då hyresvärden för vårt boende ej ansåg
att värme och ventilation var nödvändigt förrän vi kom till oktober. Nu är det
så att det var två ärrade gentlemen som
var piloter i projektet. Vi bet ihop och
med tiden blev livet drägligare framför
allt trevligare. Mycket för att vi började
bli varma i kläderna och arbetsuppgifterna kändes bekväma och inspirerande.
Till en början var vi nog överambitiösa
så arbetsdagarna blev långa, men i takt
med att vi hittade rätt i arbetsrollen så
blev vi också mer effektiva. Man kan
klart säga att vi inte var några hjältar
på kvällarna. Det satt två herrar med
”gamnacke” framför tv:n de första två
månaderna.
Att under 5 månader arbeta med hundar under dessa betingelser, är ett stort
privilegium, för att den erfarenhet och
kunskap vi erhöll är ovärderlig.

Jag har blivit tryggare i bedömning av
hunden och dess egenskaper för tjänst.
Vi ser det som en absolut nödvändighet att det blir en fortsättning för denna
verksamhet. Skulle samtliga myndigheter i Sverige se betydelsen i verksamheten så är jag övertygad om att de är
beredda på att hjälpa till kostnadsmässigt. Vill man ha en bra polishundverksamhet, är detta en del i den.
Ja, det fanns tid för egen hund, men
den blev något begränsad när det var
fullt i hundstallarna. På kvällarna var
man oftast så mör att inspirationen enbart räckte till att motionera hunden.
Om ni funderar på att pröva tjänsten
så uppmanar jag er att ta chansen att
söka den. Ett trevligt avbrott i vardagen
med en kunskapshöjning som är guld
värd.
Med de erfarenheter vi har så anser
vi att man bör vara en minst en besikt-

ningsman kompletterad av en erfaren
hundförare på väg mot instruktör eller
utbildad instruktör. Detta för att man
skall kunna känna sig trygg i arbetet.
Har ni frågor så går det bra att höra av
sig till undertecknad eller C-G Häljebo.
Vi vill tacka våra familjer, hemmamyndigheter samt polishundtjänsten för
tiden i Karlsborg.
Jag vill även rikta ett stort tack till
dig C-G Häjebo ” ålderman” för ett
utomordentligt samarbete.

Vid pennan:
Martti Källmalm
”Lärjunge”

Skriv i Polishunden !
Det är Ditt intresse och engagemang som gör vår tidning intressant och läsvärd.
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Arrak

Riktig rivstart
för Arrak
Text och Foto:
Catarina Håkansson

Den förste februari klockan 24.00, tar Pelle
Eriksson officiellt sin nya hund, Asagårdens
Arrak i tjänst. 00.30 släpper han på ett tätortsspår som så småningom leder till att man
kan säkra fotspår efter en villatjuv. Drygt en
Det känns ju jätte roligt, säger Pelle,
och vill passa på att ge hundens förra förare en eloge för det arbete och
de grunder hon bevisligen lagt.
När Pelle och Arrak kommer fram
till en bil som gått av riksväg 28 i
blekingska Rödeby, har ”spårläggarna” cirka tio minuters försprång.
Man vet att två män sprungit i väg
in bland villakvarteren och Arrak
väljer den ena. Eftersom bilen i
fråga misstänks vara inblandad i ett
villainbrott, kommer också andra
patruller snabbt till området.
Efter cirka 35 minuter får Pelle
besked om att en person fångats in
ungefär 300 meter framför honom.
Där han stannar finns ganska tydliga fotspår i snön och när den gripne
mannen tas dit kan man genast konstatera att hans fotspår matchar.

Tar upp nytt spår
-Jag går tillbaka till bilen och snart
får Arrak upp ett nytt spår, som delvis går i samma streckning som det
första. Vi hamnar vid en bred å och
först tror jag att Arrak tappat spåret
eftersom han mest snurrar runt nere
vid vattnet. Jag vill få honom att
16
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halvtimme senare är det dags igen och gärningsman nummer två kan gripas på en liten
ö i en bred å. Dagen efter är de åter på plats
och Arrak hittar först 54 gram cannabis och
sedan ytterligare nästan lika mycket.

leta efter spåret längre fram, men
han är envis och till sist fattar till
och med jag.
Ute på en liten holme, ett tiotal
meter ut i ån får Pelle till sist syn
på en man, som är rejält genomblöt.
Personen i fråga vadar efter ett tag
tillbaka upp på torra land. När det
visar sig att kollegorna hittat en
plånbok från villainbrottet i bilen,
kan båda männen gripas.
Nu kan man ju tänka sig att Pelle
skulle vara glad och nöjd, men vis

av erfarenhet vet han att det inte så
sälla finns droger inblandade. Så
nästa dag åker han tillbaka till plasten där bilen gått av och låter Arrak
söka.
Och mycket riktigt snart hittar Arrak först en paket med cannabis och
sedan ytterligare en.
Polishunden gratulerar Pelle och
Arrak till superstarten och är säkra
på att blekingebuset kommer att få
en besvärligare tillvaro framöver.

SKYDDSLÄGER
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND
Inbjudan till skyddsläger i regi av Polisens Hundförarförbund
V 32, 5-8/8 kommer skyddslägret att gå av stapeln!
Instruktör blir Glenn Andersson, Skåne.
Anmälan görs till mig per mail:
p.edstrom@brevet.nu. Mobil 0736-18 22 54
Lägret riktar sig till dom som har grundkunskaper i skyddet motsvarande
tjb 2 alt. godkänd i lägre klass skydd.
Lägret kommer att inrikta sig mer mot tävling än mot tjänsten.
Mer info kommer under våren.
Lägret kommer, om möjligt, att till valda delar videofilmas.
Lägerledare blir Petra Viklund.
Plats:

PHT, Karlsborg

Ekonomi:

Hundförarförbundet står för boende - mat.

I anmälan skall förarens namn, adress, telefonnummer samt emailadress,
hundens namn och ålder, tjänstgöringsort, antal år som hundförare,
tjänstbarhetsgrad, tävlingsmeriter både civila o polisiära, om ekipaget är
anmält till årets Polishunds SM och vilken klass skall detta framgå.
Max 10 deltagare.
OBS!!! senaste anmälan 17 maj OBS!!!
Har inte tillräckligt antal anmälda inkommit då
kommer lägret att ställas in.
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Grundkurs

30 stycken motiverande
redo att gripa och rädda människor!
Mellan 31/3 och 5/6 2008
befann sig 30st blivande
hundförare från alla delar
av landet i Karlsborg för
att drillas av 6st rutinerade
instruktörer. Många av polismyndigheterna runt om i
landet fanns representerade
när det var dags för den nationella grundutbildningen
till hundförare i Karlsborg.
Även fyra olika raser fanns
representerade i form av
schäfer, malenois, rottweiler
och boxer. Den sistnämnde
boxern fick dock olyckligtvis
lämna kursen på grund av
skada.
“Hundförare, det verkar vara ett mycket
motiverande arbete”. Ja så var min
tanke den gången när jag för några år
sedan sökte för att bli hundförare. Antagningen gick bra och jag hade lite tur
och fick en plats på grundutbildningen
för västra götalands räkning. Två veckor
innan kursen skulle dra igång så bröt
jag fotleden och fiaskot var ett faktum,
ingen hundkurs förrän i mars 2008...
…mars 2008.

18
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Man hade längtat så mycket
på att få komma igång med
utbildningen. Vi var fyra kollegor från västra götaland som
från Göteborg tillsammans
påbörjade resan norrut mot
Karlsborg, som transportmedel
hade vi en gammal chevabuss
som borde fått gå i pension för
länge sedan. Redan under första resan så visade det sig att bara själva
resan i sig skulle bli ett äventyr utöver
det vanliga.. Men desto fler skratt blev
det på resan.
Väl på plats i Karlsborg på söndag
kväll så var vi taggade och lite nervösa
inför vad som komma skulle. Inkvartering i hundförarpolisens fina hotell.
Klockan 08.00 dagen därpå inleddes
grundkursen med samling i lektionssalen. Många nya ansikten och namn att
hålla reda på, instruktörerna samt chefen Sven Nyberg hälsade oss välkomna
till Karlsborg. Det låg en lite nervös
men härlig stämning i luften, man
märkte att alla verkligen sett fram emot
detta. Vi delades in i grupper och de sex
instruktörerna Thomas Wiman, Peter
Matthijs, Mikael Hennix, Johan Sjödèn,
Kalle Hedin och Torbjörn Karlsson, tog
sig an varsin grupp.
Vi vilade inte på hanen utan det bar
ganska omgående ut på närmaste gräsy-

tor för lite grundläggande dressyr. Kontakt och koncentration var de första ledorden i utbildningen. Ögonkontakt och
stängd mun, ja det skall hunden helst ha
för att kontakten och koncentrationen
skulle vara så bra som möjligt. Kanske
något för oss män att tänka på när vi
är ute en kväll på krogen, jag menar i
dom lägena är det inte alltid helt lätt att
stänga munnen. Det kanske kan gynna
kontakten menar jag..(eller det kanske
bara gäller mig).
Första dagen var till ända och det var
dags för en go dusch och bastu. Redan från första dagen så var det en bra
stämning och begrepp som värdegrund
blev tidigt en givet ledord på utbildningen. Vi formade tidigt sunda och
gemensamma värderingar hur vi skulle
vara emot varandra. “Den obligatoriska
inkilningen”, ja det var som stod på
programmet under mitten av veckan.
Iklädda badmössor och indelade i lag
så skulle ett antal hinder och gymnas-

Grundkurs

hundförare
tiska övningar grejas längs försvarets
hinderbana i Karlsborg. Humöret var
på topp och skratten duggade tätt. Runt
hinderbanan gick det allmänhet som
nog undrade var det var för udda poliser
som sprang runt med badmössa på huvudet, alltid kul att man kan glädja någon. Banan avslutades med ett lopp där
varje lag skulle ta sig genom en damm
där vattnet var både skitigt och riktigt
kallt. Sagt och gjort alla genomförde
plikttroget sin uppgift. Dessvärre så fick
jag finna mig i att ingå i det förlorande
laget. Dagen avslutades med några kalla
i goda vänners lag.
Andra veckan så började vi lämna
dressyrplanen och påbörjade spårträningen. Samtidigt så hade en influensa
smittsam likt digerdöden drabbat några
av deltagarna. Grupp fem med Thomas
Rehn i spetsen drabbades hårt och var
sängliggandes ett antal dagar. Stor eloge
till den tappra Tessan Sjödin från Västmanland som drabbades av lunginflammation men som var på benen relativt
snabbt igen.
Vi andra som hade tur och var friska
tränade på och hoppades att vi skulle
kunna undvika att drabbas. De underbara markerna kring Karlsborg och dess
natur ändvändes flitigt till spår. Att vi
dessutom hade vädrets makter på vår
sida under i stort sett hela kurstiden
gjorde ju inte saken sämre. En sak kan
man sannerligen slå fast, Karlsborg med
ett bra väder, är en drömtillvaro vad det
gäller förutsättningar för hundträning.
För dem som inte visste det redan så
förstod man tidigt att det här med spår
och hund är en hel vetenskap som har
otroligt många teorier om hur man skall
träna osv. Det finns nästan lika många
experter som det finns hundförare. Det
är just det som gör det så intressant med
spåret. Det är ju också i spåret där vi
rent tjänstemässigt har chansen att gripa
flest busar och vara ett effektivt komplement till våra kollegor ute på fältet.
Vi alla hjälptes åt för att utveckla våra
hundar på rätt sätt, allt efter instruktörernas instruktioner.

Veckan rullade på och ett
överlevnadsdygn skulle
genomföras.
Det tidigare
så goda vädret
var inte längre
på topp utan
vi fick inget
gratis. Med
några nedskrivna koordinater så kördes
vi gruppvis ut i markerna utanför Karlsborg. “Bara att hoppas att det finns bättre kartläsare än jag i gruppen” var min
ständiga tanke på vägen ut till startplatsen. Jajemän visst hade man kartläsare
av klass i gruppen, Daniel Axelsson
från Kronoberg tog kommandot och vi
andra följde efter med glatt humör likt
godtrogna dagisbarn efter sin fröken.
Ett antal uppgifter längs vägen betades
av och vi fick jobba med hundarna för
att söka spår och hitta saker i skogen.
Väl framme vid lägerplatsen så väntade
instruktörerna med tre stora militärtält
som skulle sättas upp. Teamwork var
ordet och tälten sattes upp och en eldstad upprättades, här fick vi betongbarn
från storstaden vissa problem och vi
fick luta oss tillbaka på kollegorna från
norr.
Tälten var på plats och det började
skymma. Det var dags för en teorilektion ledd av en kvinna från försvarsmakten. Hon pratade om överlevnad
och tips och råd för att göra livet lättare
i sådana situationer ute i skog och mark.
Vi var alla rejält hungriga efter dagens
långa och bitvis krävande övningar.
Föredragaren från försvarsmakten

pratade om klädernas betydelse och
“hur man kunde tillse” att man höll
värmen och var torr genom en ett bra
klädval. Frusna och hungriga så kom
dock äntligen det förlösande ordet,
“dags att börja laga mat”! Vi gjorde upp
eld och kokade grönsaker och potatis
med fisk, i det läget så framstod detta
som rena gourmématen. Efter avslutad
måltid så tändes den stora brasan vid
tälten. Hundarna njöt av stämningen i
det fria och vi andra satt runt elden och
snackade om allt mellan himmel och
jord. Själv var jag lite sliten och tillsammans med de flesta andra gick jag in
och kröp ner i min sovsäck efter ett tag.
Några tappra själar satt kvar länge och
pratade om allt mellan himmel och jord,
bland annat Ulf Dahlbergs bilhistoria
ventilerades flitigt. Det var inte helt lätt
att sova, på grund av den “karlavagns
liknande” diskussionen utanför tältet.
Trots minimal sömn så var det många
goa skratt hela natten. Morgonen kom
och nya strapatser och uppgifter skulle
genomföras.
På väg från lägerplatsen så rök rottweilern Zeb och schäfern Loke ihop
och försökte förklara vad vikten av att
vara en alphahane är för varandra. Ingen
skada skedd utan båda hundarna slutade
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som besvikna förlorare och strapatsen
gick vidare. En viss mattad kamplust
syntes bland oss förare men uppgiften
att nå mål skulle givetvis genomföras.
Väl framme vid flygfältet och Flugebyn
så var överlevnadsdygnet slut och vi
kördes tillbaka till hotellet, trötta, blöta,
kalla men ruskigt nöjda med oss själva
och varandra. Tror de flesta av oss somnade gott denna kväll.
Veckan därpå vecka nummer tre
var det dags för en programpunkt som
många av oss sett fram emot. Besök
hos vargarna på Kolmårdens djurpark.
Guider från djurparken tog om hand
oss och guidade oss in i varghängen. “
Ta av er alla lösa saker i fall vargarna
vill leka” sa guiden innan vi steg in i
hänget. Jag skulle ljuga om jag inte säger att man var lite smånervös just när
man steg in i varghänget. Detta släppte
dock snabbt när man hade bekantat sig
med de fascinerande djuren en stund,
Daniel Axelsson från Kronoberg såg
lite nervös ut när vi påminde honom
om att hans vapen var på väg att trilla
ur byxfickan, hade varit fint om en av
vargarna sprungit iväg med en sig sauer.
Guiden pratade om vargarnas rangordningssystem och hur detta kunde appliceras på hunden. Detta var helt klart en
fräck upplevelse som man inte skulle
vilja ha ogjord.
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Efter att vi deltagare på utbildningen
hade fått ett antal gliringar och pikar
från instruktörerna med kurschefen Johan Sjödèn i spetsen, så var det nu dags
att någon visade vart skåpet skulle stå.
Grupp 1 tog saken i egna händer och
ville en gång för alla markera att även
instruktörerna skulle veta sin plats. Sent
en kväll smög vi upp och ut på parkeringen utanför hotellet. Med ett antal
rullar byggtejp och 200m2 täcklast så
gick vi loss mot kurschefens bil. För att
verkligen förtydliga att vi anammat ledorden på kursen, kontakt, koncentration,
kontroll och konsekvens så skrevs dessa
ord ned och sattes på bilen. Morgonen
därpå var det rutinmässig uppställning
med hundarna utanför hotellet. Johan
Sjödèns minspel när han stegade ut till
uppställningen var intressant. Något i
stil med “nu är det krig” stod att läsa i
pannan på han. Han pratade inte alltför
mycket om sin inplastade bil utan förklarade vad som komma skulle under
dagen. Men tro mig inombords så hade

den gode Sjödèn redan börjat skissa på
planerna på hur han skulle kunna hämnas plastattacken mot hans bil.
Så sant, dagen därpå inleddes med en
kollektiv bestraffning. Grupplydnad utanför och kring hotellet med hård disciplin blev Sjödèns svar på attacken. Alla
tog det hela dock med ro och den råa
men framförallt hjärtliga stämningen
var påtaglig.
Vecka fyra kom och efter alla aktiviteter så kändes det som vi verkligen var
en tajt grupp med en riktigt god stämning. Veckan gick åt till mycket spåroch
dressyrträning. Både hundarna och vi
förare hade utvecklats i spårandet och
det var riktigt skoj att se hur kvalitén på
oss alla som ekipage steg. Var och en av
oss jobbade hårt för att få våra hundar
att bli bättre och för att utvecklas som
förare. Alla hade vi olika hundbakgrund
och hade olika förutsättningar med hundar och så vidare. Att det fanns två kollegor bland oss deltagare som höll en
lite högre klass än vi andra det var det
dock inget snack om. Dalarnas Henrik
Bodegrim och Östergötlands Johan Pettersson var båda riktigt duktiga hundmänniskor och de båda tränade inte
sällan även på kvällstid.
Onsdagen avslutades med brännboll
utanför hotellet. Slagen hade varit av
varierande kvalité fram till dess att Sollefteås stolthet Thomas Rehn klev fram
och skulle slå till bollen. Pang sa de och
Rehn fick till en praktträff och gav sig
av för att försöka varva. Han sprang likt
en sprinter och grejade hem en varvning
för sitt lag. Men det hade ett pris, i det
sista språnget för att undvika att bli
bränd så landade Rehn på sin arm. Alla
trodde nog att det inte var så farligt med
Rehn till dess att man verkligen såg hur
ont han hade. Axeln hade hoppat ur led
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och ledbanden hade fått sig en ordentlig smäll. Martin Haglund från Skåne
visade god laganda och körde Rehn till
lasarettet i Skövde.
Fyra veckor hade gått och det var
dags för att vända åter till våra tjänsteorter för att jobba med den dagliga
verksamheten och fortsätta utbildningen
på hemmaplan.
Efter tre veckor på hemmaplan så
vände vi åter till Karlsborg för att
genomföra ytterligare tre veckor av utbildningen. Mer spårträning i tätort och
smittade miljöer, man började nu känna
att verkligheten som hundförare närmade sig. Man började få ett sug efter
att ha en buse som slut i spåret i stället
för en slang eller boll. Vi körde långspår
där alla gruppens fyra medlemmar spårade med sin hundar, en riktigt rolig och
lite mer verklighetstrogen övning.
Den gode och kunnige instruktören
Thomas Wiman delgav både sin egna
grupp och samtliga deltagare sina kunskaper och tankar runt hundspårning.
Hans gruppmedlemmar var så imponerade över Wimans innehållsrika och
ofta återkommande föredragande att
de gjorde han en egen talarstol. Wiman
intog position i sin talarstol likt vilken
stor politiker som helst. “Jag heter Thomas Wiman bla bla bla“…
En skyddsinventering gjordes på våra
hundar och vi tränade lite grunder i
skyddet. Magnus Söderberg från Göteborg var uppe i Karlsborg och höll en
förevisning runt om skyddet.
På veckans samkväm stod även en
80talsfest arrangerad av grupp två på
schemat. Ett musiknummer utöver det
vanliga hade utlovats och förväntningarna var riktigt höga. Väl på scen så
gjorde bandet ingen besviken och det
var ljudoch ljuseffekter av högsta klass.

En bit in i huvudnumret så blev det
dock ett bakslag för stjärnbandet då de
tända tomteblossen utlöste brandlarmet
på hotellet. Spelningen fick avbrytas
och brandkåren dök upp. Besvikelsen
var stor hos bandets gitarrist tillika
sångare Tobias Elmeljung, det som
skulle bli årets spelning slutade med ett
ljudande brandlarm och en räkning på
4000kronor till polishundtjänsten. Men
även den bäste kan ha oflyt, respekt åt
bandets karaktär! De flesta tog brandlarmet med ro och det var ett härligt
drag en bra bit in på natten, skivan med
Jim Jidhed gick varm i baren.
Näst sista veckan skulle starta och
man tyckte tiden hade gått otroligt fort.
Säcken började knytas ihop och vi varierade dressyr, spår och skyddsträning.
Vädret var helt underbart och man fick
nästan nypa sig i armen över hur bra vi
hade det.
På onsdagskvällen var det rutinmässig samkväm i puben och ett stort antal
kollegor från Västra Götaland var på

besök för deras årliga regvecka. Puben
var proppfull och stämningen som vanligt på topp. Det fanns en skåning tillika
instruktör som var den som verkligen
bjöd till mest och nästan alltid såg till
att stänga puben, Peter Matthijs var
namnet. Peter tvingades dessutom under
mitten av veckan stänga av sin mobil
då hans gruppmedlemmar lagt ut hans
privata bil på blocket till ett vrakpris.
Peter var dock inte ensam om att stänga
puben denna natt, runt 04.30 kastade vi
sista in handduken.
Dagen efter på torsdagsmorgonen så
förklarade Johan Sjödèn med ett svagt
leende att det “dykt upp ett problem”.
En nyckel till ett av hotellrummen nämligen jämtlandsrummet saknades. Att
nyckeln saknades var väl en sak men att
rummet även inte hade någon inbokad
gäst och att det dessutom saknades ett
lakan gjorde saken lite mer intressant..
“Någon måste gått in i fel rum”, “någon
som haft sin hund på det rummet”, “någon som kört dressyr på rummet”. Ja
spekulationerna varierade om vad som
egentligen ägt rum på den aktuella rummet. De flesta av oss var dock överens,
några okända kollegor hade sannolikt
använt rummet för att på ett roligt sätt
bättra på sin hjärtoch lungkapacitet.
När dessutom nyckeln åter satt i dörren på okänt sätt dagen därpå så var det
inte längre intressant att gå vidare med
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förundersökningen kring det inträffade.
“Gärningen ej brott” blev avskrivningsgrunden.
Kursvecka nummer sex såg sitt slut
och vi var ett gäng som stannade kvar
den sista helgen i Karlsborg. En härlig
helg med grillning och hundträning. Vi
hade dessutom bestämt oss för att gå ut
i Karlsborg! på lördagen, vi hade sett en
skylt om att bandet
Dinosaurs skulle spela på Vättern. Väl
vid entrén vid Vättern så var vi laddade
för lite dans. Förväntningarna grusades
dock ganska omgående då vi tittade in i
lokalen där bandet spelade. Mellan fem
och tio personer syntes sitta och halvsova framför scenen. Med andra ord gå
aldrig ut i Karlsborg!
Under helgen så var det instruktören
Mikael Hennix tur att känna på lite
jäkelskap. Under tiden han själv var
hemma i Halland så togs hans kängor i
beslag. Kängorna fick under helgen vara med oss som var kvar runt om i hela
Karlsborg och Skövde. Under söndagen
så förvandlades instruktörernas hotellkorridor till ett enda stort spindelnät.
Det var liksom sista chansen att jäklas
lite innan kursen var slut.
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Vi var framme vid
sista veckan och det var
nog blandade känslor
bland kursdeltagarna.
På ett sätt skönt att
komma hem men riktigt
tråkigt att en sådan bra
kurs snart skulle ta slut.
Veckan innehöll mycket
blandade inslag,
hundträning, teori om
taktiskt uppträdande i
olika situationer och så
vidare.
Höjdpunkten på
veckan var slutövningarna under tisdagen. Vi delades in i patruller och beordrades på olika larm via radion. Det
var allt ifrån biltjuvar som sprungit ut
i skogen och droppat narkotika till inbrottstjuvar som gömt sig i byggnader.
Även om det var påhittade händelser
så kändes detta för största gången lite
verkligt. Om någon vecka skulle vi stå
där redo att kunna ta våra första busar
eller rädda våra första människor. På
kvällen bjöds det på avslutnings middag
på hotell Vättern.
Några sista ord om kursen: Just mixen av hur trivsam
och lärorik kursen
var är det som jag
är mest imponerad
av. Instruktörerna
gjorde ett riktigt bra
jobb och de bidrog
till att stämningen
var på topp så gott
som rakt igenom
hela kursen. Helt
enkelt den bästa
kursen jag någonsin
gått!
I skrivandets

stund så vill jag också passa på att gratulera min gruppkamrat Johan Pettersson från Östergötland till tredjeplatsen
i skyddsklassen på polissm i Karlstad.
Kanske inte oväntat men riktigt imponerande! Även instruktör Peter Matthijs
och Dalarnas Henrik Bodegrim skall ha
ett stort grattis för sin andra respektive
tredje plats i spårklassen på sm.
Så i denna finanskris och ekonomiska
kris inom svensk polis så kan man bara
hoppas att våran ledning inser hur värdefullt verktyg en bra polishund kan
vara i den vardagliga verksamheten.
Visst kostar det pengar men en räddad människa av en polishund är värd
alla pengar i världen. Även dags för
vår ledning att inse hur mycket tid vi
hundförare lägger ner på vår fritid helt
ideellt för att försöka få våra hundar att
prestera ett bra resultat i polisarbetet.
När skall vi få ersättning för det och hur
länge tänker vi göra detta gratis ?
Ser fram emot att få träffa er alla goa
och glada kollegor till våren !

Text: Jonas Svensson
Hundförarpolisen
Västra Götaland, Borås
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Kursens ”Snövit och de sju dvärgarna”
Johan Sjödèn, Halland
En kurschef av hösta kvalité..
PROSIT Thomas Rehn, Västernorrland
Drabbades och däckades värst av influensan..
TOKER
Martin Haglund, Skåne
Tänk om alla poliser haft humor som Martin..!
GLADER Malin-Söderbom Nilsson, Kronoberg
En glädjespridare av hög klass..
BLYGER Jim Jidhed
Mycket snack om denna Jidhed men såg någon honom?
TRÖTTER Gustav Lindström, Västmanland
Hellre 30 min extra sömn än en frukost på Vättern..
BUTTER Martin Nordblom, Västra Götaland
Vätterns mat föll inte Nordblom i smaken..
KLOKER Thomas Wiman, Västra Götaland
Det inte Wiman vet är inte värt att veta..
SNÖVIT

Vi som deltog på kursen:
“Wannabies”
Jonas Svensson, Tobias Elmeljung, Hanna Bergelin,
Paulina Forsberg, Carl-Oskar Thydèn och Martin
Nordblom samtliga V:a Götaland.
Sofia Berg och Maria Mörtberg Norrbotten.
Malin Söderbom Nilsson och Daniel Axelsson Kronoberg.
Mattias Larsson, Anna Gerdhem och Robert Drewsen
samtliga Stockholm.
Johan Persson och Anna Johansson Örebro.
Ulf Dahlberg Västerbotten.
Carl Gunnar Vidja Jönköping.
Gustav Lindström och Ann-Therese Sjödin Västmanland.

Madeleine Larsson och Lars Selander Halland.
Henrik Bodegrim Dalarna.
Anna Ljungner Värmland.
Daniel Högosta Gävleborg.
Martin Haglund och Fredrik Wemrin Skåne.
Mats Milling Jämtland.
Johan Pettersson Östergötland
Charlotte Glatter Södermanland
Thomas Rehn Västernorrland
Instruktörer
Johan Sjödèn och Mikael Hennix Halland.
Peter Matthijs och Thomas Wiman V:a Götaland.
Torbjörn Olsson Värmland.
Karl Ledin Västmanland.
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