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O R D F Ö R A N D E N S  K O M M E N T A R :

TACK
Västernorrland m.fl .
Vårt årliga drag-SM kunde genomföras i Sundsvall. Till stor belåten-
het för deltagare och arrangörer fanns det gott om snö och vädrets 
makter var med oss. Personligen har jag bara varit med några år nu 
(var dock bara åskådare i år) men förbehåller mig rätten att tycka att 
spåren var mycket bra. Lite för krävande för en amatör som mig men 
välpreparerade och utslagsgivande. Som vanligt trevligt att se hur 
alla ställer upp för varandra även om Ljungan fi ck lite ont i benet. Ett 
stort tack till Västernorrlands läns hundförarförening och alla som 
hjälpt till med genomförandet.

Jag vill påminna alla om den nya försäkring som myndigheterna 
tecknat, Särskilt Personskadeskydd, via Kammarkollegiet. Försäk-
ringsskyddet gäller för personskada som orsakas av fodervärd eller 
dennes make/maka/sambo eller barn i samband med hantering av 
hunden under icke tjänstetid. Skadeanmälan skall göras på särskild 
blankett som tillhandahålls på, www.kammarkollegiet. se. Blanket-
ten skall undertecknas av både den enskilde och myndigheten.

Foderlegan/kostnadsersättningen är en ständigt pågående fråga som 
vi inte alls har glömt bort. Anders Wiss är kontaktperson.

NM går i år av stapeln i Kristiansand i Norge under tiden 7–11 juni. 
Låt oss hålla tummarna och önska ”De Våra” lycka till.

SKYDDSLÄGER
Hundförarförbundet har för avsikt att anordna ett skyddsläger även 
detta år. Eftersom det för närvarande är osäkert vem som kommer 
att bli instruktör så återkommer vi med detta så snart vi kan.
Även om vår hemsida har ”haft problem” med uppdateringar så 
kommer vidare information där – www.polishund.net
Platsen blir PHTJ Karlsborg och preliminär tid är satt till, 21–24 au-
gusti.
Till nästa nummer av denna tidning skall allting vara klarlagt och 
intresseanmälan kommer i denna. Vi bedömer att vi kan ta emot 6–8 
deltagare.
Kontaktperson i styrelsen är Peter Lindberg/Stockholm. Hör av er via 
GW eller telefon 0733-100 699 om det är något ni undrar över.

Avslutningsvis vill  jag påminna om stipendiet och motioner.

Lars Lindgren, ordförande
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U N I F O R M E N

Jag bytte min gamla 2-delade uniform och till min förvåning fi ck jag den nya med refl exer. 
Den är inte bra med tanke på att man är som en måltavla. I februari 2006 var jag och min 
hund Rocky och grep en person för grovt rån i Säter. Efter gripandet spårade vi från brotts-
platsen till gripandeplatsen och en del fynd gjordes – bl.a. rånarbytet.

När jag kom tillbaka till polisbilen kom det fram allmänhet till mig och uppgav att jag såg 
ut som en måltavla med alla dessa refl exer. Detta är inte roligt och man undrar om de som 
bestämt detta med refl exer för oss hundförare har någon gång varit ute i verkligheten. Jag 
förstår inte varför vi hundförare skall ha refl exer. När vi är ute och spårar så är det för det 
mesta ”busar” vi spårar och de är oftast beväpnade. Någon trafi kkontroll är det knappst vi 
har ute i terrängen. Behöver vi någon gång ha refl ex på oss så har vi den gula västen.

Detta är i högsta grad en skyddsfråga.
Det fi nns fl era minus med den nya uniformen. Hundhår fastnar lättare på den nya unifor-

men och den är kallare på vintern. 
Borlänge 2006-03-16

Lars-Erik Dahlberg, Hundenheten i Dalarna – Hundförare i 34 år.

UNIFORMEN
Synpunkter på den 2-delade uniformen med refl exer

Meddelande från kassören
Jag vill erinra de länskassörer som inte erlagt medlemsavgiften för verksamhetsåret 2005-2006 att göra 
detta. Medlemsavgiften är 100 kronor för aktiv medlem och 50 kronor för passiv medlem. Inbetalning 
sker på pg-konto 69 30 15–0.
Vidare håller vi på att uppdatera medlemsregistret, då det fi nns ett och annat som inte stämmer. Jag har 
fått uppdraget att ordna uppdateringen och vill därför att ni på lokal nivå skriver ner aktuell medlems-
matrikel och skickar den till mig.

Med vänlig hälsning – Mats Redefalk, kassör
Vårfrukyrka Boda 16, 745 91 Enköping
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DRAG-SM
Västernorrlands läns Polishundförarförening 
kom att stå som arrangör för vinter-SM 2006. 
Valet av plats kom att bli Södra berget i Sunds-
vall som både förutom mycket välskött skidan-
läggning kunde erbjuda bra boende i dess när-
het i form av Hotell Södra Berget.

VÄSTERNORRLANDS 
LÄNS

POLISHUNDFÖRAR-
FÖRENING

genom

Roger Wiklander
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Hotellet fi ck dock övertygas om 
reklamvärdet med att inhysa polis-
hundar för att glömma hundförbu-
det som rådde och en hel korridor 
med ett 40-tal rum ställdes till 
vårt förfogande. Avstånd mellan 
boende och tävlingsområdet är 
endast 400 meter och det var fullt 
möjligt att på skidor ta sig ner från 
hotellet till tävlingsspåren.

Vi tog beslut att förlägga täv-
lingarna till vecka 8 och 20–22 
februari och när detta var gjort 
fi ck vi den glada överraskningen 
att Västernorrland efter återbud 
från den tilltänkte arrangören 
även skulle arrangera polis-SM 
på skidor samma vecka och med 

Örnsköldsvik som tävlingsplats.
Södra bergets spårområde är 

en snösäker plats i Sundsvall och 
där har det genom åren arrang-
erats stora nationella tävlingar. 
Som vanligt kom det rejält med 
snö i mitten av januari och vi 
träffade ansvariga för spåren på 
anläggningen för att bestämma 
spår-sträckningen. De ansvariga 
avslutade mötet med ”ni kan vara 
lugna för den här snön försvin-
ner inte”. 5 dagar senare regnade 
det oavbrutet i två dygn med +7 
i medeltemperatur och snötäcket 
förintades nästan fullständigt. 
Självsäkerheten hos spåransvarig 
och vädersiaren försvann i ett nafs 

och vi arrangörer började på att 
titta i tjänstematrikeln vilka kol-
legor vi skulle få tvinga ut för att 
skotta ihop snö till spåren. Men 
kung Bore stod på vår sida och två 
veckor senare hade det kommit 
dryga halvmetern med snö.

Då vi hade tagit beslut på att 
ej se till någon vinst från arrang-
emanget så gick vi ut i inbjudan 
med att vi skulle bjuda på start-
avgift, middag första kvällen 
och banketten. Utöver detta hade 
vi en rejäl kostnad för själva 
skidanläggningen som vi hyrde 
för att allt skulle gå så smidigt 
som möjligt. Då anmälningarna 
började närma sig 35 så insåg 
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kassören att förbundets medel ej 
skulle räcka utan vi fi ck vända 
oss till dom större företagen som 
beredvilligt ställde upp och hjälpte 
till. Även ett lotteri ordnades där 
ingen kunde klaga på priserna. 
Det ingick förutom en Gps, DVD, 
verktygssatser, elverktyg, en älg-
kalv som skänkts av ett av länets 
skogsbolag. Vinnaren av denna 
fi ck jaga denna under tre dagar 
i oktober och på valfri plats på 
detta skogsbolags marker inom 
Västernorrland eller Jämtland. Det 
fanns 380 000 hektar att jaga på. 
Skulle inte älgkalven fällas utgick 
s.k. köttgaranti och skogsbolaget 
skänkte då en kalv styckad och 

klar till innehavaren av lotten. 
Lotterna var lättsålda då många av 
de tävlande och kollegor är jägare 
och såg chansen till en fi n jakthelg 
med ”köttgaranti”.

Självklart vanns älgen av en 
civilanställd kvinna på polissta-
tionen i Sundsvall utan det minsta 
intresse av jakt.

Första dagens tävlingar bjöd på 
strålande solsken och –10 grader. 
Av 38 anmälda hade 6 lämnat 
återbud och 28 kom till start. Tre 
i seniorklassen. Två i klassen för 
gammelpojkar, 20 i linklassen och 
tre utom tävlan.

Seniorklassen vanns av vår 
egen Roger Björne/Molars Lizst. 

De tävlande i klassen för gam-
melpojkar var garanterad minst 
silvermedalj då det var bara två 
startande. Sölve Persson/Focker 
också Västernorrland var bäst för 
dagen och vann. Till allas för-
våning vanns linklassen av B-E 
Ljunglöv/Wiggo, Uppsala. I klas-
sen ”utom tävlan” segrade Gunnar 
Ånestrand/Ixo, Sörmland.

Möjligheter att lägga banor med 
branta backar är näst intill outtöm-
ligt på Södra Berget och ansvarig 
för banornas sträckning P. Lock-
ner hade till en början för avsikt 
att använda alla. Dock lät han 
sig övertalas (om än motvilligt) 
att lägga lätta och roliga banor 

X X X X X X X X X X X X X X XV I N T E R - S M  F Ö R  P O L I S H U N D A R  2 0 0 6
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något som vi hoppas att de fl esta 
även tyckte. Dagen avslutades 
med prisutdelning och bankett på 
hotellet.

Nästa dag var det dags för den 
avslutande och prestigeladdade 
stafetten. Nio lag kom till start 
varav tre mixade och utom tävlan. 
Starten gick utan några större 
missöden och Västernorrlands 
Sölve Persson lade sig i ledningen. 
Vad som sedan hände efter banan 
är inte utrett men Sölves hund 
hamnade i dispyt med annan hund 
så ordentligt att Västernorrland 
växlade först som åtta. Västman-
land med Torbjörn Skans hade då 

växlat som ledare följt av Uppsala, 
Jämtland och Västra Götaland i tät 
följd.

På andra sträckan (utan pulka) 
förde B-E Ljunglöv, Uppsala till 
ledningen följda av Jämtland, 
Västmanland och Västra Götaland.

Sista sträckan kom att avgöras 
efter en raffl ande spurt där Uppsa-
las Johan Ededahl lyckades hålla 
undan för Jämtlands Jörgen Modin 
och vann med fyra (4) sekunder.

Västernorrlands Roger Björne 
gjorde en otrolig tävling och förde 
upp Västernorrland till tredje 
plats, nio sekunder efter segrarna. 
Björnes kommentar vid målgång 

var: ”Helv… hade banjäv…. varit 
hundra meter till hade vi vunnit”.

Vi var dock mycket glada att det 
blev ett sydligare län som vann 
och jag tror även att Jämtland de-
lar den glädjen trots knapp förlust. 
Ett STORT grattis till Uppsala.

Vi vill med detta passa på att 
åter gratulera medaljörerna i samt-
liga klasser och tacka samtliga 
tävlande, hjälpande kollegor och 
civila, sponsorer och alla andra 
som möjliggjorde dessa tävlingar.
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Fler bilder från Vinter-SM på sid. 12-13
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KUNGLIGT
BESÖK
på Polishundtjänsten
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Den 2 mars klockan 13.25 svängde limousinen med Kung-
en och landshövding Göte Bernhardsson in på Soldatängs-
vägen 2-4,  med andra ord vid vår förläggning.

Där togs han emot av kommunalrådet Peter Lindroth, 
Claes Ljunggren, Roland Gustafsson och ytterligare repre-
sentanter från kommunen.

Man samlades i vår stora lektionssal där även rikskrimi-
nalchefen Therese Mattsson och chefen för Ordningspoli-
senheten Tommy Hydfors mötte upp.

Peter Lindroth informerade om utbildningar av skilda 
slag som under de senaste åren medverkat på ett positivt 
sätt till Karlsborgs existens. Just den här dagen låg fokus 
på ambulansförarutbildningen och hundförarutbildningen.

En fi lm om Karlsborgs kommun visades. Kungen visade 
stort intresse och ställde en mängd frågor.

Efter informationsdelen begav sig hela följet ner till 
hangar 80 vid fl ygfältet och förevisning av ambulansfö-
rarutbildningen. Där fi ck Kungen veta hur utbildningen är 
upplagd och förevisades också en av de nya ambulanserna 
med all modern utrustning. Kungen fi ck prova på att köra 
ambulans, det blev inga höga farter att tala om eftersom det 
var halt denna dag.

Så var det då dags att besöka Polishundtjänsten. Che-
fen för Polishundtjänsten Sven Nyberg hälsade Kungen 
välkommen. I den isande kylan bjöds på uppvisning av 
instruktörerna Anne Berg, Cathrin Sandgren, C-G Häljebo, 
Stefan Lönnvik och Glenn Andersson. Instruktörerna före-
visade grupplydnad och enskilda lydnadsmoment, skydds-
dressyr med inslag av bland annat tillämpad övning med 
”väskryckare” samt räddningssök. Kungen uppskattade 
speciellt relationen mellan hundar och förare med ständig 
kontakt, kontroll och viftande svansar. Kungen fi ck också 
själv efter förevisningen möjlighet att hälsa på tjänstehun-
darna.

Eftermiddagen avslutades i vår förläggning med kaffe 
och dopp. Vid honnörsbordet där bland annat Sven Nyberg 

fi ck sitta var stämningen uppsluppen med intressanta dis-
kussioner om både det ena och andra. I samband med detta 
överlämnade Peter Lindroth en gåva till kungen, en båt i 
keramik, tillverkad av Mats Nyman som driver Nymans 
Café på Strandvägen här i Karlsborg. Klockan 16.00 lyfte 
det kungliga planet mot Stockholm. I och med detta åter-
gick allt till det normala i hundgården.

För Polishundtjänsten
Inger Carlsson

X X X X X X X X X X X X X X XK U N G L I G T  B E S Ö K  P Å  P O L I S H U N D T J Ä N S T E N
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Med halva hundgruppen
i hela Hundfjället
    n artikel som inte handlar om hundar 
    utan om oss hundförare kan väl kanske 
vara läsvärd. I en sådan här skrift läser 
man ju annars mycket intressant och även 
matnyttigt om just hundar och hundre-
laterade händelser. Mycket av livet som 
hundförare handlar just om gemenskapen 
med våra hundar, men här kommer en 
liten berättelse om gemenskapen mellan 
oss hundförare, för en gångs skull utan 
våra fyrbenta vänner.

Under vintern var vi några i hundgrup-
pen Poma (polisområde Malmö) som så 
smått började planera för en gemensam 
resa. Vi var från början helt överens om 
att åka på en skidresa. Det gällde bara att 
försöka pussla ihop det så att vi skulle 
kunna åka tre man tillsammans, vilket inte 
är helt enkelt med tanke på att alla inte är 
lediga samtidigt. Resmålet bestämdes till 
Sälen.

För en sann hundförare är det inte långt 
från tanke till handling varför det hela 
inte föregicks av en massa förhandlande 
utan sagt och gjort så skulle ett boende för 
tre man bokas och helst i anslutning till 
Högfjällshotellet (populärt kallat Högis av 
fjällresenärer) med tanke på att det skulle 
bedrivas även nöjesaktiviteter förutom ren 
skidåkning.

Artikelförfattaren i tremannagruppen 
fi ck uppdraget att boka boende. Efter 
att ha letat runt på nätet kunde det dock 

snabbt konstateras att vi var sent ute. Allt 
på Högis var ju givetvis fullbokat men 
skam den som ger sig. Alternativet blev 
en fyramannalägenhet i Hundfjället och 
det var ju kanske väl så att vi fi ck lite 
hundaknytning till resan nu när våra djur 
inte skulle vara med. Man kunde ju alltid 
ta en taxi till nöjesaktiviteterna på Högis.

Eftersom en fyramannalägenhet blev 
bokad så hörde vi oss för med övriga i 
Poma hundgruppen om någon till ville 
följa med. Givetvis uppstod ett angenämt 
problem därav då det visade sig att vi var 
sex stycken som ville åka med. Nåväl, ju 
fl er desto roligare så efter lite pusslande 
med ledigheter från en välvilligt inställd 
chef bokades boende om till en sexman-
nalägenhet på samma ställe. Resan skulle 
gå av stapeln den 23–26/3. En trevlig 
kickoff skulle det bli. Vi som åkte var 
Ronny Johansson, Håkan Hansson, Niklas 
Kirchhoff, Johan Germundsson, artikel-
författaren Lasse Lahti samt lillkillen 
Fredrik Bojje.

När dagen D var inne så var det dags 
för avfärd i två bilar. Ronny, Håkan och 
Lasse bilade upp i Ronnys gamla trotjäna-
re, en Volvo 745 med både år och mil på 
nacken. I Niklas nyare kvalitetsvagn från 
tyska Mercedes åkte Niklas, Johan och 
Fredrik. Båda bilarna startade under tidig 
torsdagsmorgon för att vi skulle kunna få 
en extra dag i backen. Nattarbetare som vi 

är skulle vi nog palla med lite skidåkning, 
sömnbristen till trots.

Vi i volvogänget räknade kallt med att 
komma fram först eftersom de i merce-
desgänget hade lillkillen Fredrik med 
sig och därför måste tänka på kisspauser 
och inköp av Happy Meal med mera. Be-
räkningarna var riktiga och volvogänget 
anlände således till Hundfjället en timme 
innan den andra bilen.

Lägenheten var fräsch och hade ett 
jättebra läge intill liftar och affär. Efter att 
de andra anlänt så installerade vi oss och 
tog en liten dansk frukost i lägenheten. 
Stärkta av detta hyrdes utrustning varefter 
det bar upp i liftsystemet och backarna. 
Vädret var på vår sida och trots ett antal 
vurpor i snön av okänd anledning hade vi 
en helkul dag i backen.

Tillbaka i lägenheten var några av oss 
riktigt möra. Troligen berodde det på 
sömnbristen och ömmande muskler varför 
det blev lite vila innan kvällsaktiviteterna. 
Efter den välbehövliga vilan bjöd Niklas 
och Johan som hade kockat under tiden, 
på en gourmetmåltid bestående av lamm-
stek med risotto. Visst slank det ner en del 
pilsner och vin också vilket absolut inte 
var till fördel för vidare kvällsaktiviteter 
eftersom samtliga slocknade totalt. Man 
kan bara konstatera att de fl esta av oss inte 
är ungdomar längre. Vi gick och la oss 
innan 24, vilka hjältar…

E
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Efter en högljudd natt, då vissa snarka-
de olidligt, hade Johan och lillkillen fl yttat 
ut i allrummet. Bättre sova obekvämt än 
inte sova alls tycktes resonemanget ha 
varit under natten. Svettiga och torra i hal-
sen vaknade vi vid sjutiden på morgonen. 
Efter lite debriefi ng om gårdagen var det 
dags att käka frukost igen. Det dukades 
upp under gott lagarbete och stärktes med 
lite dansk frukost ånyo, varefter det var 
dags att svida om till skidkläder igen för 
ännu en dag på fjället.

De fl esta backarna på Hundfjället 
avhandlades och sedan blev det en tur bort 
till Tandådalen i ankarliften som binder 
ihop dessa båda system. Där kunde vi 
bland annat skåda anslag om att det skulle 
vara en hopptävling under lördagen. Det 
bestämdes att vi skulle titta på spektak-
let och plats rekades för morgondagen. 
Dagen i övrigt varvades med skidåkning, 
solpressning, pilsner och stärkt varm 
choklad. Livet kändes lite härligt där i 
solskenet med kompisarna…

Timmarna fl öt iväg och det blev dags 
att ta ankarliften tillbaka till Hundfjället 
och lägenheten för att brassa käk och för-
bereda kvällsaktiviteterna. Fredrik mosade 
potatis och Håkan rensade sill så det stod 
härliga till. Stekt sill med ”panntollarmos” 
smakade (och luktade) och kvällen fl öt på 
varpå dansskorna och fi nkavajerna åkte 
på. Nu skulle det minsann bära av till 
Högis för lite nattliv.

Efter en svindyr taxiresa på en mil 
anlände vi till Högis nattklubb och en helt 
osannolik kö. Efter att ha våndats i denna 
bland fredagsfyllorna blev vi så småning-
om insläppta. Dessutom var det svinkallt 
så det var riktigt skönt att komma in i vär-
men. Väl inne skulle vår nestor, heltids-
singeln Ronny – alias ”Franz Klammer” 
– visa oss andra hur man raggar brudar. 
Jo, Ronny lyckades väl ok medan vi andra 
satt ner och försökte vara självraggande 
och bli uppbjudna. Den taktiken var ingen 

hit! Vi såg i alla fall coola ut runt bordet 
med våra pilsner!

Efter ytterligare en svindyr returtaxi 
hem var det läggdags igen. Hjältarna var 
återigen i boet! Fredrik och Johan fann för 
gott att sova utanför rummen även denna 
natt.

Nästa morgon! Frukosten dukades 
fram, gröt lagades, kaffet koktes och 
sedan avnjöts allt med god aptit. Man blir 
hungrig i fjällen. Och törstig dagen efter 
all skidåkning eller vad det nu berodde 
på. Efter lite gemensam städning slängdes 
all utrustning på. På väg till skidföret och 
liftarna gick de fl esta som om de hade 
skitit på sig. Berodde det på ömma ben 
eller klumpiga pjäxor månne?

Ett antal nya åk i nya backar, främst i 
Tandådalen blev det. Sedan började det bli 
dags att bänka sig för hopptävlingen. Lite 
pilsner beställdes och sedan bänkade vi 
oss i solskenet. Gud var fi nt väder vi hade 
denna lördag. Vi ljög och pressade sol så 
att de fl esta såg ut som tomater i ansiktet. 
Livet kändes ännu härligare just då.

Ännu en dag hade förfl utit i fjällvärlden 
och kvällen gjorde åter sitt inträde i våra 
liv. Vad tiden går fort när man har kul. 
Nytt kockpar för kvällen var Ronny och 
Lasse som bjöd på fl ygande Kurre i en 
härlig atmosfär av lysrörssken och unken 
fi skrensdoft. Livet var ändå härligt.

Johan och Fredrik orkade inte vara 
coola även denna kväll och stannade på 
rummet. Vi övriga åkte till Tandådalens 
fjällhotell där det skulle fi nnas en fräsig 
nattklubb för ”folk i vår ålder”. Efter att 
ha anlänt dit kunde vi konstatera att folk 
i vår ålder är sällsynta. Det fanns säkert 
minst femton personer på stället. Nåja, 
inget kan väl kvadda en helkväll med god 
mat, kall dricka och goda vänner. Vi ljög 
lite och lyssnade på en tappert kämpande 
trubadur och sket i att vara självraggande. 
Dock hade ”Franz Klammer” mycket sjå 
med att försöka charma de två tjejerna på 

fjällhotellet. Det gick sådär, så vi tog ännu 
en taxi till lägenheten och kom i säng i 
tid.

Sista dagen i fjällparadiset var alla gan-
ska möra. Det godaste på frukostbordet 
var uppätet. Lite gröt utan mjölk slank ner 
och även lite smörlöst bröd utan pålägg. 
Skulle vi kunna åka skidor idag? Många 
funderade en stund och några gjorde ett 
försök att skida lite efter lägenhetsstäd-
ning och packning av våra bilar.

Det blev dock mest sittande i solen med 
vemodet hängande som en ryggsäck på 
axlarna. Nu var det dags att åka hem och 
resan var slut för denna gången. Efter en 
god buffélunch rustade vi oss för hemfärd. 
Vi hade 80 mil framför oss och det kändes 
långt i denna stund.

I Volvon fanns det en kvarts tank bensin 
enligt mätaren så vi körde och körde mil 
efter mil. Artikelförfattaren tog första 
passet och tyckte att det var en riktigt snål 
gammal 745:a eftersom bensinmätaren 
knappt rörde sig neråt. När sedan Volvon 
fi ck dödsryckningar på en öde landsväg 
med ganska omedelbar död strax efter 
förstod vi att vi hade soppatorsk. Merce-
desgänge fi ck göra en insats och skjutsa 
fram och tillbaka och skaffa bensin vid en 
avlägsen mack. Det var ju inte så under-
hållande när man bara ville hem, men vi 
överlevde det med samt ett eländigt väder 
med snöfall och slagregn samt som en 
avslutning en rejäl Londondimma kring 
Malmö.

Nåja, vi tog oss hem och äventyret var 
slut för denna gången. Vi hade fantastiskt 
roligt även om vi, som synes, inte gjorde 
något särskilt mer än umgicks. Lite ”male 
bonding” så kallat. Vi rekommenderar en 
sådan resa och funderar på att göra om 
den nästa år. Kanske bär det iväg till andra 
backar då – om Gud vill och byxorna 
håller!

/Lasse Lahti
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Möjligheten att
vinna ett SM
(eller medaljens baksida)

u har jag gjort tävlingsdebut 
i drag med Zeke. Jag tyckte 
vi var väl förberedda. Dels 

var vi i Långberget en vecka och 
hårdkörde och sedan åkte vi upp till 
Sundsvall en dag tidigare för att träna 
och känna på banorna.

När tävlingarna sedan började på 
tisdagen hade jag väl inte fått någon 
drömlottning. Jag startade näst sist 
och hade bara Johan Ederdahl från 
Uppsala efter mig. Jag tänkte i mitt 
stilla sinne att det kan bli en lustiger 
dans när Johan kommer ifatt mig, för 
våra hundar i stort sett hatade varan-
dra under Långbergslägret. Döm om 
min förvåning, att när Johan väl kom 
var det inte ett gurgel. Istället verkade 
det som om hundarna blev bästa 
kompisar och kom överens om att inte 
dra några hussar i uppförsbackarna 
och sådana fanns det många. Resul-
tatet blev en mycket blygsam place-
ring. Nu var inte siktet inställt på den 
individuella sträckan, utan medaljerna 
skulle ju skördas i stafetten.

Ett litet problem fanns inför stafet-
ten. Janne Gustavssons hund, Arkas, 
vägrade dra pulkan, så det var tvunget 
att Zeke skulle dra. Snabbt igång med 
skalmträning för att därefter övergå 
till pulkaträning. Resultatet blev över 
förväntan. Ingen blev biten och Zeke 
sprang, om än något spänt. Jag såg på 
honom att han inte trivdes riktigt, i sin 
roll som draghund. Men jag tänkte att 
det släpper säkert, när han kommer 

tillsammans med andra hundar.
Så var det då onsdag. Materialaren, 

Tord Andersson, tog hand om mina 
skidor och gjorde ett strålande jobb, 
i vanlig ordning. Själv vallade jag, 
tillsammans med Janne pulkan. Tobbe 
Skantz, som skulle köra första sträck-
an med Urax gick och småvärmde.

När starten äntligen gick, for Tobbe 
och Urax iväg som en raket. Vad jag 
kunde se, gick han ut på spåret som 
tvåa. Efter ca 10 minuter kom han in 
för växling strax efter Tord Anders-
son, som deltog utom tävlan. Janne 
och Arkas drog iväg. Det var dags att 
förbereda mig inför sista sträckan. 
Fram med pulkan och skidor till 
startlinjen. När Zeke väl kom fram till 
pulkan, såg han mycket bekymrad ut. 
Han lät sig dock selas utan problem 
och satt fi nt och väntade på att det 
skulle bli hans tur att starta. Janne 
gjorde en kanonsträcka och kom i mål 
som trea, i omedelbar anslutning till 
1:an och 2:an.

Janne kom fram och slog staven 
i pulkan och vi startade. Ja, jag 
startade. Zeke satt kvar, som tjuren 
Ferdinand på julafton. Efter lite lock 
och pock, reste han sig i alla fall upp 
och började springa. Inte så fort, men 
han sprang i alla fall. Den ene efter 
den andre deltagaren åkte om oss. Det 
släpper snart, tänkte jag och slöåkte 
bakom honom. Början på banan gick 
lite lätt utför och tack vare Tord, hade 
jag kanonglid på skidorna och – tro’t 

eller ej – jag gled om Zeke. Nu inträf-
fade första fadäsen. Vid en liten upp-
försbacke skulle jag peppa på Zeke 
och med ett glatt ”tjoho” manade jag 
på honom. Resultatet blev inte vad jag 
väntade mig. Istället för att sätta fart 
framåt, vek han 90 grader åt höger, 
d.v.s. rakt framför mig. Jag hade inte 
en chans att undvika en kollision. 
Där låg vi nu i en enda hög av hund, 
pulka, skidor, stavar, linor och sist 
men inte minst jag själv. Jag måste 
erkänna att jag var något irriterad, 
men bet ihop för hundens bästa.

Efter att ha fått ordning på all 
utrustning igen, var vi redo för att 
återuppta färden. Nu uppstod ett 
problem. Zeke ville inte röra sig. Till 
råga på allt elände såg jag nu att snön 
var täckt med blod. Aj, aj, aj! Han har 
gjort sig illa också. Nu visade det sig 
att så inte var fallet utan det var  en 
annan hund som blivit skadad tidigare 
under färden. Zeke stod kvar och 
blängde på mig som en ko.

Nu gör jag en röst med göteborgs-
dialekt. ”Håller du i hunden?” Min 
gode vän Tomas Wiman kommer 
glidande i sakta mak. Nu lyckas jag få 
fart på Zeke. Han börjar så smått trava 
efter Tomas. Farten var så låg, att jag 
såg Tomas försvinna bort i fjärran, 
och det vill inte säga lite det. Efter yt-
terligare ett par hundra meter kom vi 
ut på en ny raksträcka. Nu gick Zeke 
upp i lätt galopp. Samma problem 
som uppstod tidigare, uppstod igen. 

X X X X X X X X X X X X X X XM Ö J L I G H E T E N  A T T  V I N N A  E T T  S M
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Jag var på väg att glida förbi Zeke. 
Han fi ck ett nytt hejarop och samma 
procedur upprepade sig. Zeke svänger 
90 grader åt höger, rakt framför 
mig. En ny kollision, dock med den 
skillnaden, att hund och pulka åkte 
av banan och ut i djupsnön. Där står 
mitt tävlingsekipage, 2 meter ut i 
djupsnön. Själv låg jag och spratt-
lade på banan. Innan jag hinner göra 
något, lyckas Zeke trassla sig ur selen 
och kommer fram till mig. Jag måste 
erkänna att humöret inte var på topp 
och Zeke såg något moloken. ut. Jag 
tog av mig skidor och stavar och gick 
ut i snön, som gick en bit över knäna, 
och hämtade pulkan.

Min första tanke var, jag skiter i 
det här och drar hem pulkan själv, 
men ändrade mig snabbt och tänkte, 
att han ska inte vinna. På något sätt 
lyckades jag trassla tillbaka Zeke in i 
selen och satte därefter på mig skidor 
och stavar. Med bestämd röst kom-

menderade jag igång Zeke igen. Han 
brydde sig inte ett dugg om vad jag 
sa. Han stod som tjuren Ferdinand 
vid ena sidan och tjurade. Nu började 
det ryka ur mina öron och jag sa ”stå 
kvar då för fan”, vilket han också 
gjorde, och åkte själv iväg. Efter ca 
100 meter kom han i alla fall och fi ck 
springa lös bredvid mig. Det gick inte 
fort, men vi kom i alla fall framåt. Jag 
började fundera på om målet skulle 
vara kvar när jag kom fram eller om 
endast min kära hustru skulle stå och 
vänta på mig. Det var i alla fall jag 
som hade bilnyckeln. När vi kom 
fram till den sista slakmotan, fi ck jag 
se en bekant tävlingsdress vid back-
ens topp. Det var Tord, som förstått 
att något hade gått fel för mig. Han 
tjoade till och Zeke drog iväg som en 
furie. Problemet var ju att han var lös. 
Jag såg hur hund och pulka försvann 
uppför backen i vild galopp. Efter 
ett kraftfullt ”stanna” bromsade han 

in farten och väntade på mig. Men 
när jag kom upp på målområdet, såg 
jag till min glädje, eller fasa, att alla 
stod kvar och hejade ivrigt på mig på 
upploppsrakan. Utan dem hade jag 
förmodligen varit kvar i Sundsvall 
ännu.

Det kändes tungt att jag förstörde 
möjligheterna för mina lagkamrater 
att ta en SM-medalj, men samtidigt 
tänkte jag att, det viktiga är inte att 
vinna utan att deltaga.

Mats Redefalk 

HUNDFÖRARE
I

VÄSTMANLAND

KNEP
&
KNÅP
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Nu har turen kommit till Örebro län när det gäller att ordna Polishund-SM. 
Senast som Örebro var värdar för detta arrangemang var 1978. Vår målsättning 
är att detta skall bli ett minnesvärt SM och för att detta skall bli verklighet, 
krävs ett stort engagemang från oss arrangörer samt från Er deltagare.

Örebro är en växande stad som har en hel del att erbjuda – inte minst när det 
gäller fritiden med Gustavsviks äventyrsbad och närheten till Kilsbergen med 
skidåkning och vandringsleder i Storstenshöjden och Ånnaboda.

Huvudarena för tävlingen blir Gustavsviks camping. Här fi nns tävlingsplaner, 
boende och husvagnscamping på ett och samma ställe. Saksöket kommer att 
genomföras på gångavstånd. Biltransport kommer att behövas till spår- och 
räddningssökmarkerna.

Vi vill i sammanhanget åter göra Er uppmärksamma på, att de tävlande tillser 
att ha egna transportmöjligheter ut till spår- och räddningssöket.

Invigningen sker efter marschen i Stadsparken i centrala Örebro torsdagen den 
31 augusti – där vi också genomför första momentet platsliggning.

Örebro läns Polishundförareförening
hälsar alla hjärtligt välkomna!

Örebro läns Polishundförareförening
 har den stora glädjen att få arrangera

Svenska Mästerskapen för polishundar 2006

X X X X X X X X X X X X X X XP O L I S H U N D - S M  2 0 0 6
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Länspolismästaren hälsar Er välkomna till

Svenska Polishundmästerskapen 2006
Det är 28 år sedan Örebro län stod som värd för detta arrangemang, där-
för är det mycket roligt att Polismyndighetens Hundgrupp i Örebro län 
denna gång får stå som arrangör.

Hunden har länge varit en trogen ”medarbetare” i polisverksamheten. 
Det årligen återkommande arrangemang som Svenska Polishundmäster-
skapen utgör, är en viktig del i utvecklingen av polisarbetet med hunden 
som hjälpmedel. Årligen görs tusentals ingripanden av hundförare med 
sina hundar, vilket starkt bidrar till personuppklaringen av brott. En utma-
ning som vi nu står inför är att utveckla och koppla polishundverksamhe-
ten till polisens nationella mängdbrottssatsning, där budskapet är: Tydligt 
uppdrag och personligt ansvar. Detta budskap har alltid funnits som en 
ingrediens i hundförarens vardag och jag är övertygad om att här har ni 
som hundförare mycket att tillföra utvecklingen. Kom ihåg att känsla och 
fantasi är minst lika viktig som kunskap. Det som många gånger börjar 
som en tanke eller framstår som en vild idé, är inte sällan början på en 
utveckling.

Det är min förvissning att detta SM blir ett trevligt och väl genomfört ar-
rangemang och önskar er varmt välkomna till Örebro län.

Bengt Svenson
Länspolismästare

X X X X X X X X X X X X X X XP O L I S H U N D - S M  2 0 0 6
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OM TÄVLINGEN

TÄVLINGSORGANISATION

SM-ansvarig
Ulf Backman 019-15 62 37 073-807 16 10

KLASSER
Skyddshundsgruppen – maximalt 50 deltagare.
Spårhundsgruppen – maximalt 25 deltagare.

REGLER
Av Polisens Hundförarförbund antagna tävlings-
regler.

TÄVLINGSKLÄDSEL
För tjänst som hundförare – vi ser helst att det 
tvådelade stället används.

TÄVLINGSPLATSER
Lydnadsmomenten, skyddsmomenten och brotts-
platsundersökning (saksök) genomförs inne på 
Gustavsviks camping. Spår- och räddningssök 
kommer att genomföras inne på Villingsbergs och 
Bofors skjutfält.

TRANSPORTER
Arrangemanget förutsätter att samtliga tävlande 
tillser att ha en egen transportmöjlighet till och 
från spår och räddningssök samt att samåkning 
sker. Vägvisning kommer att ske.

BOENDE
OBS!! Det åligger den tävlande och besökande 
att själv direktboka sitt boende hos respektive 
entreprenör! Här nedan följer förslag på boende-
alternativ!

Gustavsviks Camping med plats för nästan hur 
många husvagnar som helst. Boka på telefon 019-
19 69 10. Vid bokning – ange att du tillhör Polis-
hund-SM. Pris för elplats 260 kr/dygn.
www.gustavsvik.se

Gustavsviks Camping och boende i campingstu-
gor. I dessa fi nns det 4–5 sovplatser. Dessa kostar 
mellan 610–870 kronor/dygn. I stugorna kan man 
minst bo 2 tävlande i varje stuga. Även här uppger 
du att du tillhör Polishund-SM vid själva bokning-
en. Boka på telefon 019-19 69 10.
www.gustavsvik.se

Vandrarhemmet Grenadjären som ligger på andra 
sidan (på norr) av Örebro. Priser mellan 140–385 
kr/person. Boka på telefon 019-31 02 40.
www.grenadjären.se

Ibis Hotell som ligger cirka 300 meter från täv-
lingsplanerna. Rummen kostar mellan 745 kr på 
vardagar och 565 kr på helger. Boka på telefon 
019-17 07 07. Uppge att du tillhör Polishund-SM.
www.ibishotel.se

BOKA BOENDE I TID!!!

MAT
Frukost och lunch fi nns att köpa inne på cam-
pingen. Det är gångavstånd till McDonalds. På täv-
lingsplatsen kommer att fi nnas försäljning av korv, 
dricka, smörgåsar och kaffe med bröd m.m.

BANKETT
På lördagskvällen den 2 september avhålls sed-
vanlig SM-bankett inom gångavstånd från täv-
lingsarenan. Välkomstdrink, fi n middag med dryck 
– underhållning och dans.

Pris 300:- kr. OBS!! Bindande anmälan!
VÄLKOMNA!

Frågor angående boende/bankett ring på telefon 
073-807 16 15.
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ANMÄLAN
Anmälan och anmälningsavgift skall vara föreningen tillhanda 
senast den 1 juli 2006.

Anmälan kan ske på två sätt – antingen genom att fylla i och 
skicka in nedanstående blankett eller via Group-Wise till under-
tecknad. Om du anmäler via Group-Wise – se till att ha anmäl-
ningsblankett som underlag, så att du inte glömmer några upp-
gifter!

Anmälningsavgift är 300 kr.

OBS! Att anmälan betraktas som ogiltig om inte såväl anmäl-
ningsblankett som betalning inkommit i tid!

Priset för banketten är 300 kr per person. För det får du en hel-
kväll med välkomstdrink, middag med dryck, underhållning och 
dans! Vi tycker självklart att det är trevligt om så många som 
möjligt, såväl tävlande – supportrar som funktionärer, vill vara 
med och umgås under gemytliga former!
OBS! Anmälan till banketten är bindande!

Anmälningsavgiften och eventuell bankettavgift sätts in på 
Örebro läns Polishundförarförenings Plusgiro 621 48 53–1.

Varmt välkomna!
Örebro läns Polishundförareförening

Ulf Backman – SM-ansvarig
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✂

ANMÄLAN
till Svenska Mästerskapen för polishundar 31/8 – 3/9 2006

i Örebro

Jag vill deltaga i: ❑ Skyddshundgrupp

 ❑ Spårhundgrupp

 ❑ Bankett..........personer

FÖRARE

Namn: .........................................................................................................................................................

Adress*: ......................................................................................................................................................

Postnr*. och Postadress*: ...........................................................................................................................

Telefon*: ......................................................................................................................................................

Arb.mobil*: ..................................................................................................................................................

Polismyndighet: ...........................................................................................................................................

Tjänstehundklubb: ......................................................................................................................................

HUND

Kennel: ........................................................................................................................................................

Namn: .........................................................................................................................................................

Ras: ............................................................................................................................................................

Född: ...........................................................................................................................................................
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✂

ANMÄLAN (forts.)
till Svenska Mästerskapen för polishundar 31/8 – 3/9 2006

i Örebro

Hundpatrullens tidigare tävlingsmeriter:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Förarens tidigare tävlingsmeriter polisiärt (ange med vilken hund):

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Anmälningsavgift: 300 kr
Bankettavgift: 300 kr per person OBS! Banketten bindande anmälan!!

Anmälan skickas till Polismyndigheten i Örebro län, Hundenheten, Box 1804, 701 18 Örebro

Anmälnings- och bankettavgift inbetalas till: Örebro läns Polishundförarförenings PlusGiro: 621 48 53–1
Anmälan och anmälningsavgift skall vara föreningen tillhanda senast den 1 juli 2006.

Samtycke enligt personuppgiftslagen:
I och med att jag skickar anmälan lämnar jag mitt samtycke till att de uppgifter jag angett i anmälan 
får användas på Örebro läns hundförarförenings hemsida i syfte att beskriva tävlingsdeltagarna och 
deras resultat.
OBS! Uppgifterna i fält märkta med * kommer inte att anges.

❑ Jag samtycker inte till ovanstående Underskrift:  .............................................................
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ORDFÖRANDE

LARS LINDGREN

Bost.: Holmby 1206, 240 32 Flyinge
Tel. 046-520 12

Mobiltel. 0733-48 31 74
Fax bost. 046-280 25 88

E-mail: le-cops@telia.com

V. ORDFÖRANDE

ANDERS WISS

Bost.: Slåttervägen 13, 518 42 Sjömarken
Tel. 033-25 71 03

E-mail: anderswiss@telia.com
Arb.: Polismyndigheten i Västra Götaland

Hundförarpolisen, Ernst Fontells plats,
Box 429, 401 26 Göteborg
Mobiltel. 0706-18 83 62

KASSÖR

MATS REDEFALK

Bost.: Vårfrukyrka Boda 16, 745 91 Enköping
Tel. 0171-261 53

Mobiltel. 070-554 61 53
Polismyndigheten i Västmanlands län

Tel. arb. 021-15 20 00
E-mail: redefalk.mats@telia.com

SEKRETERARE

MARRTI KÄLLMALM

Bost.: Ope 2608, 831 92 Östersund
Tel. 063-354 36, Fax 063-354 37

E-mail: martti.kallmalm@swipnet.se
Polismyndigheten i Jämtlands län

Tel. 063-15 25 08

LEDAMOT

THOMAS WIMAN

Bost.: Gudmundsg. 22, 441 65 Alingsås
Tel. 0322-500 81

Mobiltel. 0705-16 70 02, 0733-86 21 80
E-mail: tomas.wiman@telia.com

SUPPLEANT

JAN-HENRIK OSCARSSON

Bost.: Domarevägen 16 B, 904 33 Umeå
Tel. 090-12 06 08

Mobiltel. 0703-74 98 92
Tel. arb. 090-15 21 00
Fax arb. 090-13 46 09

E-mail: jh.oscarsson@telia.com

SUPPLEANT

PETER LINDBERG

Bost.: Nickelgränd 1, bv., 162 56 Vällingby
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