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NM och NPHU
Jag hoppas att alla vet att Vi är en del av det
nordiska samarbetet där vi bildat en förening
som heter nordisk Polishundunion och förkortas med NPHU. Verksamheten bygger på
”ge och ta” för alla inblandade länder. Jag
drar mig till minnes ett antal tillfällen när vi
gått med på regeländringar för allas bästa.
Det rör sig om frågor som hur personsöket ska
bedömas som till hur modprovet skall utföras.
Jag tycker att jag, och de som representerat
Sverige tillsammans med mig, har haft öppet
sinne och alltid varit ﬂexibla. De senaste åren
har vi märkt att våra vänner från Finland har
haft svårigheter att komma med lag till NM.
Jag beklagar detta faktum och har all förståelse för att ingen kan tvinga ett lands deltagare
att tävla. Vid senaste styrelsemötet i NPHU
togs frågan upp huruvida, om ett land som
inte stälde upp med lag, skulle de då döma
tävlingarna och kanske vara vågskålen i avgörandet av vinnande lag. Det var ingen lätt
fråga eftersom det nordiska samarbetet ÄR
viktigt och alla vill ju att Finland skall komma
med lag till NM. Dock kom ett enhälligt möte
fram till att eftersom Finland inte har haft lag
de senaste 2 åren och inte heller kommer att
ha lag vid årets NM i Norge så skulle de inte
heller delta i bedömningen. Finlands reaktion
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kan du läsa om:

på detta blev att de anklagade ”oss” för att
vi hade uteslutit dom och att de skulle helt
utebli från årets NM. Finland hade 2 representanter på nämnt styrelsemöte och de hade
inga invändningar utan framhöll ”inga problem för oss”. Jag är den förste att beklaga
att Finland inte kommer att representeras vid
årets NM. Jag hoppas dessutom att Finlands
ställningstagande bygger på ett språkproblem
och en felaktig information från deras egna
representanter samt att de skall satsa på en
comeback 2011.
Vårt eget SM närmar sig också och som ni
kan läsa inne i tidningen är anmälningstiden
förlängd till 10 juli. Under SM:et avhåller vi
som vi brukar vårt årsmöte (kallelse ﬁnns inne
i tidningen och på hemsidan). Inga motioner
har kommit in vilket jag tyder som att alla är
mer eller mindre nöjda med det arbete som
sittande styrelse gör. Vad som dock är lite
underligt är att det inte heller har kommit in
några ansökningar om vårt stipendium. Nu
är det redan för sent men håll det i minne till
2010.
Med önskningar om en god och
förhållandevis fästingfattig sommar.
Lars Lindgren
www.polishund.se

Ordförandens kommentar ..................................1

Regionalvecka i Blekinge ............................... 22

Gubbe på stubbe ................................................2

Proﬁlkläder ...................................................... 24

Kallelse årsmötet ................................................4

En olycka händer så lätt ................................. 25

Inbjudan Narkotika-SM ......................................5

Regler för sommar-SM.................................... 26

Hundförare på Sri Lanka ....................................6

Projektet ”Schämall”...................................... 33

Jack Johansson................................................ 17

Svenska Mästare ............................................. 34

Phaspen ........................................................... 18

Styrelserna i tjänstehundklubbarna............... 39

Anmälan Polishund SM .................................. 19

Styrelse............................................................. 40

Räddningssökkurs ........................................... 20

E D A > H = J C 9 : C ('%% .

1

Gubbe på stubbe

Carl-Gunnar (CG) Häljebo

2

E D A > H = J C 9 : C ('%%.

Gubbe på stubbe

Han har varit polis i över 40 år och hundförare sedan 1972. Han har verkat som instruktör i snart 25 år bland annat på fyra
grundkurser, två i Sollefteå och två i Karlsborg. Han har deltagit, som tävlande eller domare, vid 28 SM. Vid det senaste, i Karlstad,
lovade han Polishunden att ställa upp och
berätta om när han tidigt i karriären så när
blev skjuten av sin egen hund. Denna händelse ledde på sikt till att man idag använder
påvisande markeringar, framför allt i spåret. Sedan dess har han under den gångna
hösten också hunnit arbeta med ett anskaffningsprojekt i Karlsborg. Men när vi ringer
upp för att göra intervjun är han tillbaka på
hemmaplan, det vill säga i Skaraborgs gamla
polisområde, numera tillhörande Västra Götalands Polismyndighet. Här har han och
hans sammanlagt fem polishundar fångat
många busar under årens lopp. Att få med
alla fantastiska historier skulle inte bara fylla
det här numret av tidningen, utan troligtvis
en hel bok. På hans legitimationer står det
Carl-Gunnar Häljebo, men det är som CG
han är känd i hela polishundsverige. Här
kommer hans berättelse, nedtecknad av undertecknad.
Det här inträffar en augustieftermiddag när jag bara har
varit hundförare i styvt ett år, det vill säga 1973. Jag blir
kallad till en traﬁkolycka en liten bit utanför Mariestad.
När jag kommer fram till platsen ser jag en bil av den
speciella och lyxiga modellen Playmouth Barracuda, som
ligger upp och ner på taket.
Plötsligt kommer det en man springande som ropar: ”Han
tog min bil, han tog min bil” Han är rejält upprörd och berättar att hans egen bil blivit stulen av föraren till den voltade
bilen. Jag går fram, tittar in i fordonet och får syn på ett tomt
vapenfodral.

Framåtsändande med hopp
Det framkommer snart att Barracudan synts till vid ett närbeläget torp och vi tar kontakt med ägaren som berättar att han
hyr ut fastigheten. Jag och några kollegor åker dit och med
tanke på att mannen som bor där troligtvis är beväpnad, är vi
förstås försiktiga.
Vi lägger oss i skydd bakom en stor stenmur och ser att ett
av fönstren i torpet står på vid gavel. Min tjänstehund heter
Ågårdens Nicke och är en i alla avseende rejäl schäferhane
med gott mått av såväl skärpa som kamplust. Efter ett litet tag
skickar jag hunden på ett ”framåtsändande med hopp” rakt in

genom det öppna fönstret. När vi inte hör
något och när Nicke efter en liten stund
ställer sig men tassarna i fönstret, förstår
jag att det är fritt fram och att det inte är
någon hemma. Så jag klättrar också in. Där
på köksbordet ligger nytagna id-kort från
en sådan där automat. Jag känner genast
igen mannen på fotot. Det är en rikskänd
storförbrytare som faktiskt fortfarande är
verksam.

Skarpladdat vapen
När vi förstår vem vi har att göra med sätts
torpet omedelbart under bevakning av två
spanare. Jag och Nicke åker hem efter avslutat kvällspass,
men väcks igen vid halv tre på natten. Busen har kommit tillbaka och sprungit till skogs.
Jag är snabbt på plats och Nicke tar upp spåret och kommer
iväg. Efter bara cirka 100 meter stannar han, tar upp ett föremål och kommer glatt svansviftande fram till mig. Jag säger
loss och får en revolver, men spänd hane och kula i loppet, i
handen. Jag tänker nog inte så mycket på det just då utan vi
fortsätter spåret ut till en väg och ett stort vetefält.
Nicke envisas med att vilja dra in i fältet, men eftersom
jag kan se att det inte är det minsta nedtrampat så tar jag bort
honom och letar spår längs med vägen. Tyvärr hittar vi inget
utan får avbryta efter en stund.
Nästkommande kväll får vi ett nytt tips om att mannen
befinner sig i ett annat torp i området. Vi åker dit och slår en
ring runt området. Jag och Nicke ligger på pass närmast huset
och timmarna och natten går. Tidigt på morgonen kommer
han till sist ut genom dörren. Jag ställer mig upp och drar mitt
vapen.
När jag strax därpå går fram och gör en skyddsvisitation
ler han lite hånfullt och viskar i mitt öra. ”Om jag hade velat,
hade jag skjutit dig igår när jag låg och tryckte i vetefältet”

Påvisande markeringar
Själva gripandet är helt odramatiskt och jag får veta att Nicke
är smartare än sin husse. Busen hade nämligen backat in i
vetefältet och ”rest upp” axen efter sig. Jag lärde mig en läxa
och sedan dess har jag alltid litat på mina hundar.
Senare dyker tanken på det där skarpladdade vapnet upp
igen och jag funderar en hel del på vad som skulle ha kunnat
hända. Då, i början av 70-talet apporterade våra polishundar
föremål i spåret, men händelsen med pistolen fick mig att
tänka till rejält. Det ena gav det andra och efterhand växte
påvisande markeringar fram, inte bara i spåret utan också i
saksöket och vid praktisk brottsplatsundersökning. Idag är det
mer regel än undantag att man använder påvisande. Just nu
pågår arbetet med vår nya FAP och allt talar för att det i framtiden kommer att bli det enda tillåtna markeringssättet.

Text och bild: Catarina Håkansson
Illustration: Robban Carlsson
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Kallelse till ÅRSMÖTE!

ÅRSMÖTE I POLISENS
HUNDFÖRARFÖRBUND 2009
I SAMBAND MED SM FÖR POLISHUNDAR
I NORRKÖPING 2009-09-18 KL 18.00.

DAGORDNING
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD – UPPROP AV FÖRBUNDSRÅDSLEDAMÖTER
§

1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE

§

2. VAL AV ÅRSMÖTESORDFÖRANDE

§

3. VAL AV ÅRSMÖTESSEKRETERARE

§

4. FRÅGA OM ÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSNING

§

5. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

§

6. VAL AV 2 JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE

§

7. ÅRSBERÄTTELSE

§

8. REVISIONSBERÄTTELSE

§

9. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR DEN TID REVISIONEN OMFATTAR

§

10. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET

§

11. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT

§

12. STADGEENLIGA VAL:
A/ VAL AV ORDFÖRANDE
B/ VAL AV SEKRETERARE
C/ VAL AV LEDAMOT
D/ VAL AV 1 SUPPLEANT
E/ VAL AV 2 REVISORER

1 ÅR
2 ÅR
2 ÅR
2 ÅR
1 ÅR

F/ VAL AV 2 REVISORSSUPPLEANTER

1 ÅR

§

13. BEHANDLING AV MOTIONER

§

14. ÅRSMÖTETS AVSLUTANDE

EFTER ÅRSMÖTET FÖLJER ETT INFORMATIONSMÖTE
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INBJUDAN - Svenska Mästerskapen i Narkotikasök för Polishundar

Stockholmspolisens tjänstehundklubb inbjuder till SM för polisens narkotikahundar.
Behörig startande är narkotika- eller kombinationshundar vid polisen.
Varje länsklubb äger rätt att anmäla ett ekipage per 10 utbildade narkotikahundar.
Tid:

Torsdagen den 8 oktober till söndagen den 11 oktober
Informationsmöte äger rum den 8 oktober kl 18.00 på
Rosersbergs hotell.

Tävlingsplats:

Rosersbergs övningsområde.

Logi:

Enkelrum. Två enkelrum delar på mellanliggande toalett o dusch.
Hund är tillåtet på rummet.

Tävlingsbestämmelser:

Enligt polisens hundförarförbunds SM-regler för narkotikasök.

Klädsel:

För tjänst som hundförare.

Anmälningsavgift:
Inkl kost o logi
samt kamratafton/bankett

2400 kr

Anmälan/betalning:

Senast 1 september, 2009 på bg 5589-9512. Betalningsmottagare
Stockholmspolisens tjänstehundklubb. I meddelanderutan skall
Namn, tjänsteställe, mobtel samt hundens namn anges.

Förfrågan:

Bo Olsson 0733-53 93 25
Magnus Rygaard 0739-86 41 36
Torbjörn Carlsson 0733-53 92 52
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Sri Lanka-Sweden Police Projekt

Kandy Kennel Division
Hundförare på Sri Lanka
Text: Göran Johansson, LOP/H Västra Götaland

I början på mars fick jag och Leif Carlsson en förfrågan från
vår tidigare enhetschef, Tommy Fernsand, om vi kunde tänka
oss att resa med honom på en tjänsteresa till Sri Lanka. Arbetet
som skulle utföras var att göra en analys av hur väl hundverksamheten fungerade och vad man kan göra för att förbättra
dressyrmetoder och arbetet med tjänstehundar. Den sista delen
kallas ToT – Training of trainers. Detta lät naturligtvis spännande så vi tackade ja. Att få åka till ett så, åtminstone för
mej, exotiskt och okänt land – dessutom i tjänsten – lät som ett
riktigt äventyr. Äventyr blev det på flera sätt......
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Arbetet är en del i ett SIDA-sponsrat
projekt som kallas ”Sri Lanka-Sweden
Police Projekt” med underrubriken ”
Enchancing the Capacity of Civilian
Policing in Sri Lanka”. Ansvaret för den
svenska polisiära delen har hamnat hos
polismyndigheten i Västra Götaland.
Vår chef på plats i Sri Lanka var den
tidigare chefen för länskriminalen i
Västra Götaland, Lars Berg. Man har
under tre år byggt upp ett antal kriminalpolisprojekt. Bl a kriminalteknik, utredningsmetodik och brott i närstående
relationer. Nu hade hundverksamheten
kommit upp som ytterligare ett intressant objekt.
Tommy hade varit en vecka på Sri
Lankas motsvarighet till Polishundtjänsten i Karlsborg – Kandy kennel division - i januari och gjort en så kallad
förstudie. Vi fick ta del av hans rapport
och de slutsatser han kommit fram till.
Anläggningen fungerade på ett relativt
bra sätt, men ett av de genomgående
problemen var att hundförarna inte
får en vettig relation till djuren. Ingen
av dem har möjlighet att ha hunden
hemma, bland annat beroende på transportproblem, så någon närmare kontakt
vid sidan av arbetet finns inte. Urvalet
av tjänstehund var även det ett problem.
Mer om detta längre fram i berättelsen.
Innan avresan gjorde vi en del förberedelser. Vi samlade på oss diverse ut-

bildningsmaterial som vi trodde kunde
vara användbart. Filmer på lämplighetstester, svenska tjänstehundar i arbete,
uppvisningar med mera. Vi tog även
med utrustning för att kunna genomföra
en L-test på plats....... Vi gjorde dessutom en resa upp till Tomas Carlsson på
Nya Backamo hundtjänst för att köpa
en del hundutrustning att ha med. Vi
köpte en del och Tomas skänkte dessutom en hel del utrustning till projektet.
Detta vill vi särskilt tacka för. Som Ni
kommer att märka längre fram i texten,
är det nog tyvärr så att den utmärkta
skyddsärm Tomas skänkte får ses som
utrustning att använda på sikt. Vi vill,
å hundförarna på Sri Lanka´s vägnar,
tacka Tomas för den fina utrustningen.
Leif och jag hade en del diskussioner innan resan angående upplägg. En
tanke var att hitta någon lämplig hund
att utveckla ett skyddsarbete liknande
vårt på. En annan var att lära ut urval av
tjänstehund. Spår
och sökarbete kändes även det som
nödvändigt......
Lördagen den
21 mars startade vi resan
från Landvetter
utanför Göteborg.
Nästa stopp var
Kastrup och 14.30
lämnade vi Danmark på väg mot
Bankok, Thailand.
Resan tog nästan
11 timmar och
med 6 timmars

tidsomställning var klockan 07.30 på
morgonen när vi landade. Så kallat
daghotell i Bankok fram till kvällen när
planet till Sri lanka skulle avgå. Under
dagen träffade vi Janne Olsson. Janne
är en kriminaltekniker från Stockholm
som har jobbat med kriminalpolisprojektet. Han var på väg till Sri Lanka för
att tillsammans med Yngve Danling genomföra en avslutande kvalitetskontroll
av utbildningen av kriminaltekniker- så
kallade ”Soccos”. Vi träffades för lunch
och fick lära oss mycket om den stad
där Yngve har arbetat och bott i många
år. Bland annat gjorde vi en intressant
tur på stadens kanaler i en ”longboat”.
22.30 var avgångstid för näst sista
delen av dit-resan, Bangkok-Colombo (
huvudstad i Sri Lanka). På flygplatsen
fick vi reda på att flyget var minst 2
timmar försenat....underbart när man
redan är helt vilse i tiden.......dessutom var vi väntade på hundskolan kl
10.00.........ett snabbt beslut togs.........
tjänsteresan förlängs med två dagar.........tur att ingen har småbarn längre......tidpunkt för kursstart framskjuten
till kl 13.00.
Tidsförskjutning två timmar åt andra
hållet när vi anlände Colombo och träffade vår egen chaufför som vi hade för
resten av veckan. Chauffören var utrustad med en Mitsubishi SUV modell stor
och vi fick omgående klart för oss att
bilkörning på Sri Lanka är ett kapitel
för sig.
De 11 milen till staden Kandy tog ca
4 timmar och vi anlände till vårt hotell
vid 05.00 lokal tid.
Ni kan säkert förstå hur man känner
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sig efter en sådan resa.
Måndag kl 13.00 var vi på plats på
Kandys hundskola. Vi hade blivit eskorterade dit av skolans egen motorcykelordonnans. Trafiken på Sri Lanka liknar
inget man som svenskwens kan tänka
sig. Om man dessutom har eskort av poliser som bara skall fram överallt, trots
att det inte finns plats, får bilåkandet
en ny dimension. Den gamla psalmen
”Närmare Gud till Dig” kändes som en
bra tröst – utan att man ens är nämnvärt
religiös. Detta fortsatte under hela resan
och chaufförens förstånd ifrågasattes ett
antal gånger.
I en kombinerad lektionssal och bibliotek fick vi så träffa dem vi skulle genomföra utbildning med under veckan
( ToT). 22 hundinstruktörer från hela
Sri Lanka. Vi träffade även chefen för
hundskolan Mr Ekanayake och hans
biträdande chef Lal Seneviratne ( Lal ).
Lal var den som var med oss hela veckan och hjälpte oss med allt tänkbart.

8
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Vi började med att presentera hur vår
svenska hundförarpolis fungerar och
vad vi använder våra hundar till. Vi pratade om hur vårt urval av tjänstehundar
genomförs och vilka egenskaper vi tittar
efter i en test. Instruktörerna och cheferna ställde frågor och antecknade flitigt
men vi fick ändå känslan av att de inte
riktigt förstod vårt tänk och hur hundens medfödda egenskaper fungerar. De
genomförde inget liknande själva.
Hundar får de genom donationer från
privatpersoner, egen avel eller köp från
utlandet. Vad gäller den egna aveln så
paras det friskt utan någon speciell analys. Alltså – gott om blandrashundar.
Raser som var representerade på
hundskolan i urval – Dobberman, Rottwieler, Schäfer, Labrador.........Sibirian
husky, Napolitansk mastiff, Alaskan
malmuth.........
Totalt finns det 205 polishundar i
landet. Dessa är utposterade på 39 platser, från presidentpalatset till mindre

vägspärrar. Endast ett arbetsområde per
hund, fyra discipliner:
Tracking (spår), Explosive (bomb),
Narcotic ( narkotika) eller Attack (
skydd).
Någon speciell lagstiftning att hålla
sig till som hundförare verkade inte finnas. Hade man gjort ett arbete så ansågs
det ok i rätten….
Arbetsdagen avslutades med att vi
fick se hur sk. Grooming utfördes. Varje
hundförare rullade ut en bast-matta på
marken och sedan vidtog ca en timmes
daglig hundvård där hundarna kammades, plockades på ev. ohyra, kloklippning o s v. Detta genomfördes varje dag
innan hundarna stallades upp.
Efter tjänsten tog Lal med oss till
ett kulturcenter inne i Kandy där man
tillverkade och sålde diverse trä- och
silverföremål. Vi fick även se ett uppträdande i traditionell dans som avslutades med att man gick på glödande
kol. Nästa besöksmål var Tempel of the

Sri Lanka-Sweden Police Projekt

tooth. Större delen av befolkningen på Sri Lanka är buddister
och i detta stora tempel förvaras den enda kvarvarande reliken
av Budda, en hörntand. Templet är en av buddismens heligaste
platser och mycket imponerande. Vi fick gå in och offra en
skål blomblad vardera så vi är förhoppningsvis välsignade ett
tag framåt. Lal berättade att han tidigare hade varit chef för
bevakningen av templet. För ett par år sedan utsattes templet
för ett bombattentat iscensatt av Tamilska tigrarna. Man försökte att köra in en lastbil med ca 1 ton sprängmedel genom
en av templets portar. En kvinnlig polis lyckades stänga ett
galler i porten så bilen kom inte in på gården. Bilen sprängdes och alla i närheten dog, inklusive kollegan. Skadorna på
templet blev omfattande men har reparerats efterhand. Man
kan lugnt säga att poliserna inte är speciellt förtjusta i terroristerna, som de kallar Tigrarna.
Tisdagen började med samling kl 07.00 på en cricketplan
i närheten av hundskolan. Eftersom ekvatorn inte är så långt
bort så står solen i zenit även på morgonen. Ca 32 grader
varmt. Vi hade dessutom upplevt ytterligare en skräckfärd från
hotellet i morgontrafiken.
På cricketplanen fanns vår instruktörsgrupp tillsammans
med en grundkurs poliser och en grundkurs hundförare från
marinen. Alla marscherade, i god ordning och under kommando, runt planen. Hundarna såg väl inte speciellt motiverade
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ut utan gick mest med. När morgonmarschen var slut så bad vi att få se när
de körde lydnad. Det smattrade ut några
order och en förevisning i höga knäuppdragningar, vevande armar och snabba
vändningar genomfördes. Hundarna
gick fogligt med utan större engagemang. Helt plötsligt sattes hundarna och
förarna lämnade några meter. Nu blev
det lydnadsmoment på distans. Hundarna satt, stod, låg, rullade runt och kröp
på kommando. Riktigt bra, faktiskt.
Den enda form av belöning vi såg var
ett plaströr, ca 25 cm långt, som hunden
då och då fick slängt till sig eller en
förare som skrek ”good boy, good boy”.
Hundarna såg inte ut att uppskatta detta.
Vi gjorde en förevisning i hur man belönar vid rätt tillfälle och vilken effekt
man kan få av detta. Vi pratade dessutom om vikten att man har en bra relation och kontakt med sin hund. Hundförarna fick prova på det vi förklarat och
det blev snabbt ett resultat. Hundarna
hade helt plötsligt kul en stund.
Framåt 09.30 lastades instruktörer

och hundar upp på flaket på en lastbil.
Nu skulle vi ut i skogen och spåra.
Skogen är lika med regnskog och i
regnskogen bor det många djur. Alla är
inte snälla. Bland annat gott om orm
och spindlar....blodiglar.......vildsvin....
apor.....konstiga fåglar.
Förevisning av spår a la Sri Lanka.
Hunden iförd spårsele och flexikoppel. Spårstart med smeller. Smellern
presenteras av hundföraren – då iförd
diskhandskar.
Tommy, Leif och jag fick gå med varsin hundförare. Den jag fick följa med
arbetade som språhundförare ( trackingdog). Han hade en schäferhane. När
hunden närmade sig spåret visade han
tydligt att han fick något i näsan (tyckte
i alla fall jag). Han blev dock under
strikt lydnad satt ned av föraren och
blev sedan presenterad för smellern,
som i detta fall var spårläggarens keps.
Sedan sprang vi iväg. Hundföraren tjatade oavbrutet –”track, track, track.....”
hunden spårade inte en centimeter som
jag kunde se. Efter ca tre kilometer

stötte vi upp tre vildsvin och jag kände
att jag var tvungen att ställa frågan som
ingen hundförare vill höra – har vi spår,
eller ? Vi gick tillbaka mot starten igen.
Hunden hade inte en tendens att ta upp
något spår. När jag träffade Leif och
Tommy igen så förstod jag att det hade
gått ungefär likadant för de ekipage
som de hade följt.

Vad göra ?
Leif gick ut ett ca 75 meter långt spår.
Den hundförare som jag sprungit med
fick koppla på en av våra långlinor i
selen och fick order om att inte säga ett
knyst. Hunden fick själv, spontant leta
upp spåret och tog sig faktiskt ända till
slutet (Leif). Stort jubel bland publiken
och föraren var överlycklig. Spåret kan
kanske liknas vid en uppstart på en ordinär valpkurs i Sverige .......
Vi lade ett par förevisningsspår.
Bland annat med en 1 år gammal
Golden-valp. Vi försökte visa hur man
kan använda hundens naturliga spåregenskaper och nyfikenhet. Jag tror att
E D A > H = J C 9 : C ('%% .
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budskapet gick fram.
Som en kommentar till platsen vi var
på kan man säga att man blir väldigt
noga var man sätter fötterna. Man hör
väldigt många ljud. Man sätter sig inte
ner i spårslutet. Jävligt spännande.....
På eftermiddagen hade vi en teorilektion om hur belöningssystem kan
användas och vilka effekter man får om
det används rätt.
Efter lektionen gick vi runt på anläggningen och tittade på hundar och
hundstallar. Hundstallarna var ganska
bra och de flesta hundarna såg ut att må
bra. Ett problem var dock att i princip
alla hundar var feta. De utfodrades två
gånger per dag. På morgonen fick de
mjölk och bröd och på eftermiddagen
fick var och en 1 kilo mat, bestående
av ris, benfritt kött och grönsaker. Ren
12
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motionsträning såg vi inget av.
Vi avslutade arbetsdagen med att ha
ett samtal med Lal. Det vi hittills hade
sett var att hundarnas mentala status var
låg. Tveksamt om någon av de hundar
vi sett hade klarat en av våra L-tester
och blivit godkänd.
Onsdagen började med en uppvisning
i skyddsarbete på cricketplanen. Figurant i heldräkt. Första hunden var en
nästan 10 år gammal schäfer. Hunden
hade en egen agenda vad som skulle ske
i skyddsarbetet. Den bet helt enkelt när
den själv kände för det. Figgen försvarade sig så gott han kunde. Dåliga bett
–många ombett..... Nästa hund var en
doberman. Samma show som tidigare
med undantaget att här utfördes även en
transport.....med hunden två/tre meter
framför figuranten. Vissa moment är

samma som vi har, exempelvis bevakning. Men att man t ex inte som förare
går mellan hund och figurant har man
inte tänkt på. Att det är föraren som styr
hunden och inte tvärtom verkar inte heller ha slagit igenom.
Vi hade, som jag var inne på tidigare,
tänkt att vi skulle kunna välja ut några
hundar för att visa skyddsutveckling
med. Detta funkade tyvärr inte alls.
Hundarna var så mentalt svaga och ovana vid att bli behandlade av andra än föraren så det var bara att glömma. Ingen
av oss kunde ta i hundarna utan att de
började skygga. Vi fick göra så gott vi
kunde ändå. Vi visade hur man leker in
ett bra bett genom vinster. I början med
ett skinn och vidare mot skyddsärm. Vi
kom inte längre än till en av valpärmarna. Att använda en normal skyddsärm
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var inte att tänka på ens för de gamla
hundarna. Den enda hund vi fick en
hyfsad utveckling på var en schäfer som
var tänkt som bombhund......
Efter lunch var det dags för en ny
vända i regnskogen. Spårarbete – nu i
lång lina och med tysta hundförare. En
liten utveckling kunde vi se på schäfern
från dagen innan. Vi fick se ett narkotikasök med en labrador. Hunden sökte
riktigt bra och verkade ha en del kamplust. Vi frågade föraren om han kunde
tänka sig att prova lite spårarbete. Han
trodde inte att det skulle fungera – hans
hund var ju trots allt en narkotikahund.
Vi la ut ett kort spår från en stig, ut i
skogen. Föraren fick förutsättningslöst
gå längs stigen. Hunden tog spontant
upp spåret och spårade ut det, visserligen i snigelfart, men ändå. Detta tyckte

alla var helt fantastiskt. Kombihundsidéen kanske kunde vara något ändå....
Instruktörsgänget tog till sig en hel
del av det de fått se och frågorna blev
många ju längre tiden gick. Problemet
är dock fortfarande det samma – hundmaterialet är för dåligt.
Vi hade med några valpar ( ca 6 månader ) till skogen. Med dem kunde vi
visa en del uppstartsövningar och hur
man med belöningar ( godis, boll o s v )
kan utveckla intresse och få hunden att
tycka att arbete är roligt.
Efter arbetsdagen fick vi åka på en
tur högt uppe i bergen till att tempel.
Vidunderlig utsikt och fantastiskt landskap. På kvällen var vi hembjudna till
chefen på hundskolan, Mr Ekanayake,
på middag. Han var även praktiserande
naturläkare och var helt övertygad om

att allt gick att bota med vad naturen
kan erbjuda i form av örter, frukter o s
v. Jag hade under dagens besök i regnskogen blivit överfallen av en blodigel
som hade smaskat i sig av mitt ena
smalben. Jag är fortfarande inte säker
på att jag vill veta vad det var för salva
som jag blev behandlad med av chefen/
doktorn men bra blev det och jag lever
ju fortfarande. Middagen var fantastiskt
god och kryddstark.
Torsdag förmiddag – skyddsarbetet
fortsatte. Tyvärr ingen större utveckling, men instruktörerna hänger ändå
bra med i tankegångarna och ställer en
hel del bra frågor. Vi visar en del av all
utrustning som vi har släpat med oss
från Sverige och förklarar hur man kan
använda den. Vid det här laget har man
nog ändå förstått att det kommer att
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dröja innan man kommer dit att man har
användning för allt.
En sak som vi lagt märke till var att
de aldrig vattnade sina hundar under
träningen. Trots denna värme. Det var
inte, som Ni förstår, så svårt att visa effekten man fick på att ge en hund lite
vatten mellan skyddspassen.
På skolan fanns två 6-månaders dobermanvalpar. De var kullsyskon och
bodde i var sin bur på ca 1,5 meter i
kvadrat. I en bur bredvid bodde en
4-månaders Sibirian husky. Det enda
som gjordes med dessa valpar var korta
promenader. Ingen stimulans i övrigt.
Vi förklarade att valparna måste få
utvecklas med mycket kontakter med
människor och stimuleras i riktning mot

14
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arbete. Vi fick ner valparna till planen
och under tiden som Leif körde en del i
skydd lade jag ut ett godis-spår på ca 15
meter. Efter 5 minuter fick Leif instruktörerna att titta åt mitt håll. Spåret med
6-månaders valpen gick jättebra och instruktörerna trodde inte sina ögon. Därför la vi ut ett likadant spår rakt genom
gruppen. Eftersom hunden hade fattat
galoppen gick naturligtvis även detta
spår bra. Många frågor....belöningar är
nog inte så dumt ändå. Man kan få hundar att göra mer än vad man tror....
Runt lunchtid fick vi besök av Lars
Berg. Han var med under en samling i
lektionssalen med instruktörerna. Det
fanns ytterligare en anledning till Lars
besök. Det var dags för att möta Senior

Deputy Inspector General (SDIG) Nawaratne, chef för regionen, och avrapportera vad vi kommit fram till så långt.
Nawaratne kom till skolan med följe av
ett antal andra högre befäl. Nu var det
dags för uppställning och fotografering.
Vi blev fotograferade på en dammig
grusplan nedanför kontorsbyggnaden
men när vi senare fick var sin inramat
kort hade man fixat till det så att det såg
ut som vi var i den frodigaste djungel
man kan tänka sig.
Efter att vi ätit lunch blev det så ett
möte på polishuset i Kandy med Nawaratne och hans stab. Frågan var hur ärlig
man skulle vara. Vi var väl inte så imponerade av vad vi sett hittills. Vi tog upp
att hundmaterialet var alldeles för dåligt
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och att man borde lägga mindre tid på att öva för parader
och mer på att öva hundarna
för arbetsuppgifterna. Dressyrmetodiken måste förbättras
för att nå en bra effekt. Högsta
chefen tog till sig vad vi sa och
cheferna på hundskolan såg väl
lite molokna ut.
På eftermiddagen blev vi
förevisade bombhundar. Återigen hundar av skiftande kvalité
och av många olika raser. Mest
udda i sällskapet var en Dalmatiner som dock visade sig vara en av
de bästa.
Först blev det sök i en ruta där man
grävde nio hål med en hacka. Sedan
tog man sprängmedel ur en väska, som
innehöll ett antal olika blandade sorters
sprängämnen, med handen och stoppade ner det i ett av hålen. De flesta
hundarna verkade inte ha något system
i söket utan chansade friskt – modell:
om man gräver lite i varje hål så hittar
man nog något till slut. Så fort en hund
hittade något så bröt det ut applådåskor
från publiken. Belöning var plaströret
jag nämnde tidigare plus ett antal ”good
boy”.
Vi fick även se bilsök. Mycket
styrning av hunden. Inget system. Belöningar som mer skrämde skiten ur
hunden än fungerade på ett positivt sätt.
Även här var det tydligt att tillräckligt
med kamplust saknades. Man utförde
även sök, modell burkbana, fast med
kartonger istället. Det blev mest hopp
och lek. Inget bra........
Senare på eftermiddagen gav vi oss
iväg från Kandy mot ett av landets naturreservat. En resa som tog ett antal

timmar och gick på vägar genom bergen
som man knappt i Sverige skulle bedöma som farbara. Men slutmålet var
verkligen värt besväret. Vi möttes utanför parken av en parkvakt som skulle
guida oss. I dessa parker lever vilda djur
helt fritt och det är gott om djur. Vi fick
se bufflar, hjortar, giftormar, stora ödlor,
påfåglar, örnar, massor av andra fåglar,
och inte minst elefanter. Vi fick bland
annat en stor elefanthane ca 30 meter
från bilen. Vi stannade bilen och tittade
en stund. Plötsligt började elefanten
skrapa med ena foten, höja snabeln och
fälla öronen framåt. Då tutade det från
bilen bakom ( den med parkvakten i ).
Kör här ifrån var det han menade. En
vuxen elefant kan utan större besvär
mosa en bil.....
När vi kör så får vi se att vi har en
elefant till på andra sidan bilen. Den
hade börjat en rusning mot oss från sin
sida. Spännande..... Besöket i naturreservatet varade i ett par timmar och
är bland det häftigaste jag har varit med
om. För alla er som känner Leif och
vet om hans extrema djurintresse ( bl a
fåglar ) förstår att han mer eller mindre
gick i spinn.

Det blev en sen kväll innan
vi kom hem men det var det
verkligen värt.
Fredag morgon. Cricketplan – lydnad –skydd. Nu
fick instruktörerna visa upp
lite av vad de lärt sig under
dagarna om belöningssytem
och skyddsarbete. Helt klart att
många av dem har tagit till sig
vad vi har visat och pratat om.
De är dock fortfarande väldigt
stela och dåliga på att bjuda
på sig själva tillsammans med
hundarna...
På eftermiddagen hade vi en teorilektion och gick igenom ”the four C´s”
– De fyra K. Vi pratade även om vikten
av att träningen läggs upp i steg och
delmål. Modell trappan. Vi pratade även
om vikten av att ha tålamod i träningen.
Vi hade ju från början tänkt oss att
visa rent praktiskt hur vi genomför en
L-test. Som Ni förstår efter det jag berättat, så fanns det ingen möjlighet att
genomföra detta med det hundmaterial
som fanns att tillgå. Vi valde att försöka
förklara med hjälp av det utbildningsmaterial vi hade med oss istället.
På kvällen hade instruktörerna ordnat
en fest för oss på en restaurang inne i
Kandy. Vi blev bjudna på god (stark)
mat och diverse starka drycker. Ju längre kvällen gick så började grabbarna
dansa och sjunga. Lal visade sig vara
Sri Lankas svar på Cornelis och spelade
gitarr och sjöng. Det blev riktigt jobbigt
när de – efter att ha sjungit femtielva
sånger om sitt hemland, mammor, flickvänner, naturen med mera – begärde
att vi tre skulle sjunga en sång från vårt
hemland långt där uppe i norden. Vi är
E D A > H = J C 9 : C ('%% .
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verkligen inga sångare kan tilläggas.....
Det fick till slut bli hundförarvisan med Leif
som sånganförare. Ni kan ju bara tänka er hur det
lät. Nej – tänk på något annat istället. Det gör säkert ont bara att tänka på. Efter festen fick vi i alla
fall en idé på hur nästa dag skulle börja.
Lördag förmiddag. Nu hade vi ju sett hur glada
och dansanta instruktörerna kunde vara. Det kanske vore bra om man var lite åt det hållet tillsammans med hundarna???
Vi körde en del lydnad och skydd. Vi visade
hur man med lek kan få en fyra månaders Sibirian
husky att ta de första stapplande stegen i lydnad.
Avslutning i lektionssalen. Presentutdelning.
Fotografering. Och.....den ständiga frågan – när
får vi våra diplom. Vikigt på Sri Lanka. Allt sånt
används i den fortsatta karriären. Hierarkin är
otrolig och ställer säkert till rätt stora problem.
När Tommy var nere första gången gav han ett
av våra utbildningstecken (plåtmärket) till Lal.
Alla andra tittade avundssjukt på detta fina märke.
Efter att vi kom hem så har Tommy skickat ner
både märken och diplom till samtliga deltagare.
Tack till Sven och gänget i Karlsborg. Ni anar inte
vad detta betyder för dem. Vi lämnade Kandy vid
14-tiden på lördagen och reste mot Colombo.
I Colombo träffade vi Lars Berg, Yngve Danling
och Janne Olsson igen. Vi bodde fint på Colombo
Hilton. Söndagen blev en fridag i Colombo. Kul
att få se staden. Vi gick bl a längs strandpromenaden och var på ett gammalt engelskt kolonialhotell
och drack eftermiddags te.
Pittoreskt och fridfullt. Utanför knuten är det
hur många check-points som helst med unga soldater utrustade med Kalasnikov. Självmordsbombningar händer då och då. Krig mot Tigrarna pågår
för fullt i nord-östra delen av landet. Sverige är
allt rätt bra att bo i.
På söndag kväll började vi resan hem via Bangkok och Köpenhamn. Samma cirkus med tidsomställningar igen. Kl 11.00 tisdag morgon var vi
tillbaka i Götet.
16
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Efteråt:
En sådan resa som vi har fått göra blir ett minne för livet och väldigt
annorlunda mot den ordinära charterresan. Vi har fått uppleva saker
som man aldrig trodde man skulle få vara med om. Se alla dessa
farliga och spännande djur. Spåra i regnskog. Träffa kollegor från en
plats som man inte egentligen vet så mycket om. Få höra deras version av hur det står till med Tiger-problemet när man samtidigt just
nu hör så mycket om detta via massmedia här hemma.
Vi har lämnat en skriftlig rapport efter besöket.
Vi tycker att det största problemet är hundmaterialet och att man
inte själva kan utföra en lämplighetstest för att utröna mentaliteten.
Man bör ha en långsiktighet när man tillsätter chefer och fast personal på hundskolan. De bör få förordnande på minst 5 år.
I utbildningen till hundförare bör man få in begrepp som belöningssystem, utvecklingstrappan, näringslära/motion
Man måste även lära sig att träna för tjänst och inte bara för uppvisningar.
Sökhundsträningen måste bedrivas med moderna metoder och
med rätt inriktning.
Man blir ganska ödmjuk när man åker ut till ett land som Sri
Lanka och ser hur kollegors arbetsförhållande, boende, löner, arbetstider, utrustning är jämfört med oss i Sverige. Jag tror inte att vi skall
klaga för mycket.

Jack Johansson

Jack Johansson
är på nya uppdrag
Text och Foto:
Catarina Håkansson
Stolpe ut eller snubbla på mållinjen. Det är
svårt att säga vilket uttryck som passar bäst i
det här sammanhanget. Det här ”kapitlet” om
Jack är tänkt att handla lite om påbörjade
skyddsövningar, Jack Johansson är på bettet. Planen är sedan att följa upp med Jack
Johansson är på L-test och till sist hoppas vi
kunna avsluta med Jack Johansson är på jobbet. Men tyvärr blir det inte alltid som man
tänker och hoppas. Bara några dagar innan
vi ska träffas ringer Anders och berättar att
Jack visat brister vad det gäller miljö.

- Jag har lånat hem en ung schäferhane från Bockegårdens
kennel, berättar Anders, som ser positivt och optimistiskt på
framtiden.
Polishunden vill avslutningsvis tacka Anders för att han
ställt upp och låtit oss ta del av Jacks uppväxt och träning. Vi
kan bara beklaga att det inte höll riktigt ända fram. Nu håller
vi tummarna för att det ändå till sist ska lösa sig på ett bra
sätt.

När vi påbörjar den här artikelserien för snart ett och ett halvt
år sedan, är det självklart med vetskapen om att det är många
bitar, flera faktorer som måste stämma. Men under resans
gång går Jack från klarhet till klarhet, och att just miljöbrister
skulle sätta käppar i hjulet finns inte på kartan. Polishunden
har ju sett Jack som liten i såväl gallertrappor som på hala underlag och vid de tillfällena verkade han helt obekymrad.
Men det här är tydligen ett problem som kan dyka upp
senare och framför allt plötsligt. Vad det beror på finns det
säkert många förklaringar till, men det överlåter vi åt någon
annan att reda ut.

Laddar om batterierna
Det är klart att man är både ledsen, besviken och framför allt
ganska förvånad, säger Anders som trots allt ser nyktert och
realistiskt på det hela.
När detta går i tryck är Jack redan tillbaka på Sniffers kennel. Nu väntar nya uppdrag, kanske som en framtida tävlingshund. Utan tvekan kommer hans uppfödare att se till att hans
många goda kvaliteter tas om hand och utnyttjas på ett bra
sätt.
För Anders del blir det till att ”ladda om batterierna”. Eftersom hans gamla hund snart fyller tio, finns det ingen tid till
att börja om med en ny valp.
E D A > H = J C 9 : C ('%% .
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Phaspen

Phaspen
Hello!!
Jag har på sistone märkt hur hundförarna
blivit mer seriösa där jag jobbar….titt som
tätt hör jag ”tänk på värdegrunden” o ja klurade lite på va de innebar för ja fattade inget
alls! Sen fick ja de hela förklarat för mig av
Matte. Polisen har alltså lagt ner en massa
tid, pengar, energi och arbetskraft (de e ju
bra i dessa tider när så många behöver jobb)
för att ni tvåbeningar över hela landet ska
sitta o ta fram en värdegrund för Polisen!!
Resultatet blev Engagerade, Effektiva och Tillgängliga!!

Jag blev helt paff! Nog för att ja vet att ni tvåbeningar inte
alltid e så smarta….att man inom Polisen gärna uppfinner
hjulet igen…….MEN här va de ju extra tydligt! Varför inte
bara kollat på vilken hundenhet som helst? Ja menar här har
ju värdegrunden funnits i alla tider! De hade ju bara varit att
kolla på vilket ekipage som helst…….
Engagerade exempelvis. De finns väl ingen annan grupp inom Polisen som släpar hem sina arbetsredskap, tar med dom
på semestern……tränar o sköter om dom på sin OBETALDA
fritid……..tvingar sin familj att stå ut med oss hundar…..
Ingen annan grupp hos er arbetsgivare släpar hem ett arbetsverktyg som emellanåt käkar sönder bilen, skorna, barnens
leksaker eller repar upp den nylagda parketten utan att få ersättning? Klart varje hundförare e ENGAGERAD!
Sen har vi ju de där med Effektiva….visst säger ni som e
belackare…….hundarna lyckas inte alltid……NÄÄÄÄ men
VEM gör det? Tror ni vi e robotar utan känslor eller? Hursomhelst tror ja nog man kan fastställa att vi ÄR effektiva!
Kolla bara hur många Filurer vi spårar upp, kolla bara hur
många försvunna personer vi hittar……kolla bara hur rätt
våra Kriminalsökshundar har varit på deras jobb…….. (såg
18
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förresten en sån träna på lite manlig vätska, typ en droppe,
ja säger bara att ja e gryyyymt impad - ja över hunden alltså,
inte den lilla mängd vätska som nån hade producerat)
Kolla bara va som gäller när de e folksamlingar/demonstrationer/fotbollsmatcher…..Vi hundar ingår inte i SPT konceptet men vilka skriker man efter när de knasar sig? Jo oss hundar med våra förare eftersom alla vet att vi är EFFEKTIVA!!
Sen den sista punkten…….Tillgängliga. Tjaaa ja vet ju att
en hundpatrull ALLTID e sugen på jobb som kan rendera i
att vi fyrbeningar lyckas gripa eller hitta nåt…….Ta sen bara
exempelvis alla hundar som jobbar utanför storstäderna……..
Huuuur ofta händer det inte att vi hundar med förare blir inringda i tid o otid för att vi helt enkelt behövs…..för att man
vet att vi är effektiva? Snacka om att va TILLGÄNGLIGA
när man utan något extra tillägg vet att man kan bli inringd
när som helst OCH de händer ju titt som tätt!!! Sällan nån
som säger ”NÄÄÄ ja har ingen lust”
Ja menar bara att all denna tid och kostnad hade kunnat
undvikas om man bara höjt blicken o kollat på vilken hundenhet eller på vilket hundekipage som helst! Vi hundar (och ni
förare) är ENGAGERADE, EFFEKTIVA och TILLGÄNGLIGA!!
Ni hundar ska vifta stolt på svansen, Ni förare ska sträcka
på ryggen för alla vi vet ju att:
Vi är lixom facit på Värdegrundsarbetet!!

Full fart med Phaspen såklart!!
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Anmälan
Till Svenska Mästerskapen för polishundar
17-20 september 2009 i Norrköping

Jag vill delta i:
____ Skyddshundsgrupp ____ Spårhundsgrupp

Bankett ____ personer

Namn: ................................................................................................................................
Adress*: ...............................................................................................................................
Postnummer*: ......................................... Postadress*: ......................................................
Telefon*: ................................................. Mobil*: ............................................................
Polismyndighet: ..................................................................................................................
Tjänstehundklubb: ..............................................................................................................
Kennel: ..................................................... Namn: ..............................................................
Ras: ........................................................ Född: ...............................................................
Tidigare tävlingsmeriter inom polishunds sm:
Anmälningsavgift: 300 kr / tävlande
Bankettavgift: 375 kr / person
Anmälnings- och eventuell bankettavgift inbetalas senast den 10 juli 2009.
Vi förväntar oss en stor anslutning till
banketten lördagen den 19 september.

Samtycke med personuppgiftslagen:
I och med att jag skickar in anmälan lämnar jag mitt samtycke till de uppgifter jag angett
i anmälan och att dessa kommer att ﬁnnas med på hemsidan för polishunds SM 2009.
Uppgifter med * kommer inte att anges.
___ Jag samtycker INTE med ovanstående och vill INTE ha mitt namn på hemsidan.
Underskrift: .........................................................................
Anmälan skickas till:
Hundenheten Polismyndigheten i Östergötland box 345, 581 03 Linköping
Märk kuvertet ”SM-anmälan”
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Räddningssökkurs

Magnus gick räddningssökkurs i Karlsborg
– Jag är övertygad om att det räddade hennes liv
Text: Catarina Håkansson
Foto: Ester Wetterlind
Klockan är strax efter tio på kvällen och det
är en av de första dagarna i maj. Temperaturen har sjunkit till runt nollan och det
är nästan vindstilla. Terrängen är riktigt
besvärlig, risig och snårig. Magnus Lundahl
har skickat ut sin schäferhane, Heratorpets
Orax på ett sökslag. Hunden har varit borta
ett litet tag och med tanke på att E22:an går
mindre än en halv kilometer bort, kupar han
händerna runt munnen och ska kalla in.
20
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- Då hör jag sökkursinstruktörerna Ronny
Holmbergs och Jerker Lavessons röster mala i
huvudet, säger han.
”-Låt hunden jobba färdigt. Låt hunden
jobba färdigt. Låt hunden…”
Sekunderna senare kommer Orax i
anskällning och en kvinna, kanske någons
farmor eller mormor, kan få uppleva ännu
en sommar.

Räddningssökkurs
????????????

Magnus, som är hundförare i polismyndigheten i Kalmar län, tog i höstas tillfället
i akt och anmälde sig till en räddningssökkurs i Karlsborg. Det finns ett uttryck
på engelska, Education make sensce, som i det här sammanhanget passar alldeles
utmärkt.

Avgörande betydelse
- Jag är helt säker på att det kursen fokuserade på, är av avgörande betydelse för
att jobbet fick en så lycklig utgång, säger Magnus bestämt. Det var framför allt tre
saker som Ronny och Jerker ”tjatade” om.
1. Att hundarna måste drivas till riktigt rejäla anskällningar.
2. Att hundarna måste går riktigt djupa slag om minst 70-80 meter.
3. Att hundarna måste får jobba färdigt innan de kallas tillbaka.
Det är i slutet på ett kvällspass som Magnus blir kallad till försvinnandet. En
65-årig lättklädd kvinna lämnar sin bostad tidigt på förmiddagen och nu har orolig
anhöriga slagit larm. När han kommer fram till den aktuella platsen har en kollega
redan letat genom ett avsnitt av det drygt fyra kvadratkilometer stora friluftsområde, där man misstänker att kvinnan gått ut.

135 meter på djupet
- Jag går ut i mitt segment som består av snårskog och kärrmark, förklarar Magnus. Vi är som sagt i ett friluftsområde och jag använder en motionsslinga som ledstång. Det är så gott som vindstilla och jag får till en början ingen vidare struktur i
sökarbetet.
Efter ungefär 300 meter ger sig Orax ut på ett riktigt djupt slag (GPS:en visar
135 meter vid en kontroll). Magnus blir lite stressad eftersom han vet att den trafikerade E22:an går cirka 500 meter bort. Men med sökhundskursen fortfarande i
färskt minne har han ”is i magen” och rätt som det är hör han en hund skalla, långt
borta. Han tar sig ut och kan med viss möda lokalisera Orax till ett tätt hagtornsbuskage.
- Det är riktigt tätt och jag får till sist åla mig in. Jag ser stora tussar av hundhår
som har fastnat i de piggiga buskarna.

I grevens tid
Där inne hittar Magnus äntligen Orax, och den försvunna kvinnan, som är medvetslös. Sjukvårdspersonalen berättar senare att hennes kroppstemperatur var nere
på 32 grader. Någon timme till så hade hennes liv med all sannolikhet inte gått att
rädda.
- Jag tar kontakt med kollegor som med hjälp av mina koordinater lyckas hitta
oss, fortsätter Magnus. Det blir ett ganska styvt arbete att få ut henne till närmast
körbara väg där ambulans väntar. Vi får i det närmaste avverka en stig för att kunna
komma fram med båren.
Polishunden vill avslutningsvis passa på att gratulera Magnus och Orax till deras
fina och ovärderliga insats.
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Regionalvecka i Blekinge

Stort räddningspådra

när blekingarna är på regionalvec
Text: Catarina Håkansson
Foto: Ronny Holmberg
Räddningstjänsten i Östra Blekinge kan andas ut. Läkare och sjuksköterskor på Vårdcentralen i Ronneby får återgå till ordinarie personalstyrka. Föreståndaren för Svenska
Turistföreningens Vandrarhem kan skrivas ut från psykakuten. Årets regionalvecka för
Blekinges hundförare är slut.
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Regionalvecka i Blekinge

ag

cka
De senaste åren har blekingarna förlagt sin regionalvecka till Halens camping och naturreservat i västra kanten av länet. Den här gången är man sugen på att prova
något nytt ställe och bokar in sig på STF:s vandrarhem
vid Brunnsparken i Ronneby. Frågan är var man är välkommen nästa år?
Det är redan första natten (ingen av de inblandade som
Polishunden varit i kontakt med kan ange någon mer
exakt tid) som det automatiska brandlarmet utlöser. Ett
vittne, som helst inte vill figurera med namn och bild,
beskriver ljudet som en ”sån där skolklocka som ringde
in efter rasten”
Dom flesta av oss tror det är någons mobiltelefon som
ringer, berättar han vidare.
Men det finns en kvinnlig medlem i gruppen som kan
identifiera signalen som ett brandlarm. Hon stiger därför
upp och lyckas med viss möda väcka alla sina kollegor
och få ut samtliga i korridoren. Men eftersom allt verkar
okej går de tillbaka in på sina respektive rum.
Vandrarhem, hotell och andra lokaler där det sover flera personer har direktlarm till räddningstjänsten och det
dröjer därför inte länge förrän brandkåren med sina rökdykare stormar in. Då sover blekinges hundförare igen.
På nytt börjar operation dörrknackning och alla, så
när som på hundbefäl, tillika brandhundförare, BG
Carlsson, stiger på nytt upp och kommer ut ur rummen.
Räddningspersonalen som då går in till BG, möts av en
stickande röklukt.
Det visar sig att BG:s valp (blivande brandhund) har
bitit sönder en mobiltelefon som ligger på laddning.
Husse själv ligger kvar i sängen och är vid det här laget
ganska groggy. Han vill absolut inte få på sig syrgasmasken, men tvingas med milt våld ta några djupa andetag.
Om BG:s nuvarande brandhund Kali, som också befinner sig i rummet, hittar och markerar ”brandhärden”
förtäljer inte historien.
E D A > H = J C 9 : C ('%% .

23

För medlemmar i förbundet ﬁnns nu ett antal plagg till försäljning

PROFILKLÄDER

Plaggen ﬁnns vid vår föreningslokal på Polishundtjänsten/RKP i
Karlsborg. Vi erbjuder nu en möjlighet att beställa varor från Peter Matthijs som vi sedan kan leverera i samband med sommarSM. Varor som beställs till detta tillfälle skall förhandsbetalas på
förbundets PG 693015-0. Eventuella byten av varor ordnar var och
en på plats i Karlsborg.
Funktions
T-shirt från
Craft.

75:-

T-shirt med
text K-9
Sweden på
ärmen.

50:Fleece-jacka.

SoftShell
jacka från
Craft.

150:För att se bilderna i större format besök vår
hemsida www.polishund.se.
OBS!E DEKläderna
är endast till försäljning för medlemmar!!!
2424
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C:('%%> HJ=CJ9C:9
C ('%%.

500:-

Ack Värmeland, du sköna

En olycka händer så lätt !!
Hälsningar
Hundenheten Värmland.
Stefan Haster.

Från vår regionalvecka i Värmland kan vi konstatera att det är tur
att Stefan Johnsson klarat av (tror vi) sina plikter att föra de Johnssonska generna vidare. Stefan var angelägen om att bära skyddsväst vid munkorgsarbetet när han figurerade för Torbjörn Olsson
och Frodo. Han glömde dock skydda vissa andra vitala delar. Vi kan
dock upplysa om att Stefan mår bra och fortfarande pratar Värmländska med manlig stämma.
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Regler för sommar-SM

REGLER
FÖR SOMMAR-SM
Allmänna anvisningar
I samtliga moment utom 2 och 3 skall hunden föras okopplad.
Hund får bära endast ett halsband. Mellan tävlingsmoment får
hunden ej vara kopplad eller korrigeras i halsband. Dock får hund
föras kopplad mellan två lydnadsstationer.
Med utgångsställning menas att hunden beﬁnner sig sittande
vid förarens vänstra sida. Om den tävlande använder andra kommandon än de angivna skall detta anmälas till tävlingsledaren.
Den tävlande skall i samtliga moment följa tävlingsledarens
anvisningar.
Bedömning sker efter 10-gradig skala. Betyg över 5 ges i följd
5–5,5–6–6,5 och så vidare. Givet betyg multipliceras med respektive moments koefﬁcient. Som godkänt betyg räknas betyg 5 och
däröver, betyg under 5 räknas som 0.
Samtliga moment skall bedömas öppet.
Allmänt gäller att alla avvikelser från momentets rätta utförande medför betygsavdrag. Hund som vägrar åtlyda vid tredje
kommandot underkänns. Extra kommandon eller tecken utöver
det tillåtna medför sänkning av betyget. Hund som ger ihållande
skall i moment, där skallgivning inte ingår, skall underkännas i
momentet. Högre betyg än 7 bör inte ges till hund som gnäller högljutt, gläfser eller morrar. Bedömningen påbörjas efter
tävlingsledarens anvisning.
Alla betyg under 9 skall skriftligen motiveras. Hund som i moment där den sändes från förarens sida, tjuvstartar, kan tilldelas
högst betyg 6, detta under förutsättning att hunden omedelbart
låter sig inkallas till sidan igen, annars underkännes den. Om
moment måste avbrytas användes kommandot ”avbryt”.
Det föremål som skall användas vid moment ”apportering”
skall vara de av SBK anvisade. Vid alla moment där angrepp från
hunden ingår skall föraren kommendera ﬁguranten att stå stilla.
I moment 20, 23, 26 och 27 bör ﬁguranterna utgå från samma
utgångsplats.
I moment 22-23-24 och 29 skall ﬁguranten avvisteras genom
att armar, kropp och ben känns över.
I alla moment där bevakning ingår skall hund, som släpper
bevakningen och lämnar ﬁguranten mer än 5 meter, underkännas.
Yttre påverkan innan föraren anslutit inom 5-metersgränsen
medför underkännande.
Vid ev. lika poäng i slutresultat skall lydnadspoängen räknas
bort, för att särskilja de tävlande.
Mom 1
Platsliggande med skottberördhet - Kommando
”Plats eller handtecken” - Koeff 5
Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca. 5 meters
mellanrum och avlägsnar sig gående utanför hundarnas synhåll.
Dessa skall kvarligga under 10 minuter utan att förﬂytta sig.
När föraren lämnar hunden må han använda kommandot ”stanna
kvar”. Efter 5 min. skjuts första skottet, därefter 1 skott varje
minut. Efter det femte skottet skall hundarna ligga kvar ytterligare
1 min. Därefter avhämtas hundarna på tävlingsledarens anvisning.
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Uppläggning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar nedläggning av
hundarna. Momentet är slut när tiden gått ut. Hund får ej läggas
om under pågående moment. Skytten skall vara utplacerad innan
moment platsliggning med skottberördhet börjar. Tiden tas från
det förarna lämnat hundarnas åsyn.
Bedömning:
Hund som kryper mindre än 2 meter eller gnäller erhåller högst
betyg 8. Sätter eller ställer sig hunden eller kryper den mer än 2
meter underkänns den i momentet.
Mom 2
Linförighet - Kommando ”fot” Koeff 2
Hunden som föres i fritt hängande koppel skall villigt följa
föraren gående på dennes vänstra sida, med huvudet eller bogen i
jämnhöjd med förarens knä.
Linförigheten skall prövas i olika gångarter. Då föraren gör
halt skall hunden utan kommando stanna i utgångsställning. Vid
nytt marschinträde får kommandot upprepas.
Uppläggning:
Momentet börjar och avslutas på tävlingsledarens kommando,
med hunden i utgångsställning. Det åligger tävlingsledaren att
tillse att hunden föres i fritt hängande koppel, samt att momentet
utföres lika för samtliga hundar.
Bedömning:
Hund som hela momentet föres i stramt koppel (stretar) kan ej
godkännas. Sak samma gäller hund som släpar och upprepade
gånger måste dras fram. Stor vikt skall läggas vid hundens
förmåga att anpassa sig till förarens rörelser, så att den ej stänger,
tränger eller sätter sig snett eller sent.
Mom 3
Framförgående - Kommando ”före” Koeff 2
På kommando skall hunden under marsch gå framför föraren i
kopplets längd. När föraren gör halt skall hunden på kommando ”stå” eller ”stanna” genast stanna. Provet utföres även
i omvänd marschriktning. Hund som någon gång, efter att den
sänts, beﬁnner sig i höjd med eller bakom föraren underkänns.
Uppläggning:
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse med hunden i
utgångställning, och slutar då tävlingsledaren beordrat ”halt” och
hunden intagit utgångsställning.
Bedömning:
Tillåts hunden bestämma riktning och dra iväg föraren åt vilket håll
som helst, skall den underkännas. Hund som stretar, nosar, ej håller
avståndet eller sätter sig vid halter bör ej ges högre betyg än 7.
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Mom 4
Fritt följ - Kommando ”fot” - Koeff 4
Utföres som moment 3, men med okopplad hund. Hunden skall
även prövas vid förﬂyttning två à tre steg i olika riktningar samt
vändningar på stället, med bibehållen frontriktning.
Uppläggning:
Se tillämpliga delar mom 2
Bedömning:
Se tillämpliga delar mom 2.
Mom 5
Platsläggande - Kommando ”plats”, ” ligg” eller handtecken
- Koeff 2
På kommando eller handtecken skall hunden snabbt lägga sig.
Platsläggandet utföres under gång utan att föraren stannar. Han
fortsätter springandet minst 20 meter och stannar på tävlingsledarens order vänd mot hunden. Momentet avslutas med att
föraren återvänder till hunden och på tävlingsledarens kommando
beordrar hunden i utgångsställning.
Uppläggning:
I momentet som börjar på tävlingsledarens tillsägelse med hunden i utgångsställning, ingår inte bara själva nedläggandet utan
även förﬂyttningen dessförinnan, samt uppsättandet av hunden
till utgångsställningen.
Bedömning:
Förblir hunden i stående ställning istället för att lägga sig, och
detta upptäcks av föraren efter några stegs förﬂyttning skall hunden underkännas även om föraren därvid med nytt kommando
lyckas lägga hunden. Sätter eller reser sig hunden innan föraren
återvänt till hundens sida, skall den underkännas i momentet.
Hund som reser sig strax före förarens kommando erhåller högst
betyg 8.
Mom 6
Stående - Kommando ”stå” eller ”stanna” - Koeff 2
På kommando eller handtecken skall hunden stanna. Ställandet
utföres under gång utan att föraren stannar. Han fortsätter gående
20 meter och stannar på tävlingsledarens order vänd mot hunden.
Momentet avslutas med att föraren återvänder till hunden och på
tävlingsledarens kommando beordrar hunden i utgångsställning.
Uppläggning:
Se tillämpliga delar mom 5.
Bedömning:
För godkännande erfordras att hunden utöver det s.k. balanssteget
ej går ﬂer än 5 steg och att hunden står tills föraren återvänt till
hundens sida.
Hund som sätter sig före kommando erhåller högst betyg 8.
Mom 7
Krypande - Kommando ”kryp” - Koeff 3
Hunden lägges. På förarens kommando skall hunden krypa ca. 10
meter och under förﬂyttningen ändra riktning två gånger.
Uppläggning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar föraren att lägga

hunden och är slut då den tävlande på tävlingsledarens tillsägelse
beordrat hunden i utgångsställning.
Bedömning:
Hunden skall under större delen av momentet vidröra marken
med armbågarna och/eller bröstkorgen. Hänsyn skall tas till
jämnhet i tempo samt följsamhet till föraren. Hund som under
krypet reser sig upp underkänns.
Mom 8
Framåtsändande och inkallning
Kommando - ”framåt”, hit” - Koeff 3 + 2
Från fritt följ sänder föraren hunden framåt. Hunden ska snabbt
förﬂytta sig till och hålla sig ca. 15 meter framför föraren i
samma huvudriktning och med bibehållen kontakt med denne.
Föraren skall sedan passera genom mitten av en grupp människor. Därefter inkallas hunden under fortsatt marsch. I hundens
och förarens väg utplaceras fyra passiva personer med ca. 5
meters mellanrum.
Uppläggning:
Momentet inleds med en förﬂyttning och avslutas sedan föraren
på tävlingsledarens tillsägelse intagit utgångsställning.
Ekipaget startar ca 30 meter från gruppen. Hunden sänds då
ekipaget är ca 25 meter från gruppen. Då föraren passerat gruppen med ca 5 meter kallas hunden in. Detta sker i båda riktningarna.
Samtliga förare ska gå lika långt innan inkallning.
Bedömning:
Momentet börjar i och med den inledande förﬂyttningen och är
slut efter halten. Hund som i båda riktningarna avviker mer än
ca 7 m från förarens marschriktning i sida, kan ej godkännas.
För högsta betyg krävs att hunden inte avviker mer än ca 3 m
åt vardera sidan från förarens marschriktning. För högsta betyg
krävs att hunden raskt intar position ca 15 meter framför föraren
och håller detta avstånd tills inkallningen sker. För godkännande
får hunden endast temporärt överskrida 25 meter respektive
underskrida 8 meter från föraren.
Hunden skall passera innanför gruppen för att erhålla godkänt
betyg.
Stor vikt skall tillmätas snabbhet vid inkallning.
Momentet inkallning börjar på tävlingsledarens tillsägelse.
Underkänt betyg i delmoment framåtsändande medför ej automatiskt underkänt betyg i delmoment ”inkallning”. För att erhålla
betyg i inkallningen krävs dock att hunden beﬁnner sig minst 8
meter från föraren.
Mom 9
Apportering - Kommando ”apport” - Koeff 2
Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat ett av tävlingsledaren utlämnat metallföremål minst 10 meter skall hunden på
kommando genast hämta föremålet, och på kommando ”loss”
återlämna det till föraren. Om hunden vid avlämnandet sitter
framför eller vid sidan av förare bedöms lika.
Uppläggning:
Hunden i utgångsställningen. Momentet börjar då föraren
beordras att kasta föremålet, och är avslutat då hunden avlämnat
föremålet och är i utgångsställning. Föraren får endast ta föremålet på tävlingsledarens anvisning. Hund som avlämnar föremålet
sittande framför ska därefter, med eller utan kommando, inta
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utgångsställning. Föremålet skall vara av metall och väga ca 2 hg.
Bedömning:
Hund som tappar eller tuggar på föremålet innan avlämnandet
erhåller sänkt betyg. Hänsyn ska tagas till tempo vid ut- respektive inmarsch. Hund som inte håller fast föremålet ända fram till
avlämnandet utan släpper ner det på marken bredvid föraren, ges
högst betyg 7 om hunden åter tar upp föremålet och lämnar det
till föraren.
Mom 10
Apportering av tungt föremål
Kommando - ”apport”- Koeff 2
Föremålet utlämnas av tävlingsledaren och utlägges av föraren på ca
10 m avstånd. För övrigt utföres momentet som vid ”apportering”.

Hund som sätter sig framför föraren, vid återhopp och sedan
beordras fot bedöms lika.
Mom 13
Inkallning och platsläggande - kommando ”hit, plats eller
ligg” - Koeff 3
Momentet börjar med hunden i utgångsställning och på tävlingsledarens tillsäggelse avlägsnar sig föraren springande från den
sittande hunden ca 75 meter. På tävlingsledarens tillsägelse eller
tecken inkallas hunden och när den passerat halva sträckan skall
föraren på tävlingsledarens direktiv nedlägga hunden. Momentet
är slut när tävlingsledaren meddelar detta efter det att föraren
återvänt till hunden.

Uppläggning:
Se mom. 9 förutom att föremålet skall vara ca 4 kg tungt.

Uppläggning:
Föraren skall före momentets början informeras om utförandet.
Tävlingsledaren bör under momentet stå i anslutning till den
tävlande.

Bedömning:
Se mom. 9. Momentet börjar då föraren lämnar hunden för att
lägga ut föremålet. Hund som ej sitter kvar medan föraren lägger
ut föremålet ges högst betyg 8, lämnar den sin plats mer än ca 3
m underkänns den.

Bedömning:
Stor vikt skall läggas vid hundens snabbhet vid inkallningen och
läggandet. Stannar hunden ej innan 15 m från föraren kan den ej
godkännas. Hunden som före inkallningen avviker mer än ca 3 m
från sin plats underkänns.

Mom 11
Skall på kommando - Kommando ”skall, tyst” - Koeff 2
På tillsägelse av tävlingsledare beordrar föraren hunden att avge
skall. Efter tävlingsledarens tillsägelse beordras hunden att upphöra med skallet. Skallgivningen bör pågå ca 10 sekunder.

Mom 14
Uppletande av spår - Kommando ”sök spår” Koeff 3
Spårets utgångspunkt skall ligga utmed en ca 30 meter lång
baslinje.
Föraren äger rätt att själv bestämma var utmed linjen hunden
skall påbörja spårsöket. Hunden skall arbeta självständigt och
föras i en ca 15 meter lång lina. Föraren skall meddela domaren
när hunden har hittat spåret, och får lämna området på klartecken
från domaren.
Kan hunden ej ﬁnna spåret inom 5 min får den ej deltaga i
mom. 15.

Uppläggning:
Hunden i utgångsställning. Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens tillsägelse.
Bedömning:
För godkännande krävs minst tre skall. Slutar hunden för tidigt
med skallgivningen eller fortsätter hunden med skallgivningen
efter den beordrats sluta medför detta betygsneddrag. Hund som
ändrar grundställning kan ej erhålla högre betyg än 8.
Mom 12
Fritt hopp över häck - Kommando ”Hopp, sitt” - Koeff 2
Hunden i utgångsställning skall på kommando fritt hoppa över
häcken. På kommando skall hunden sitta på andra sidan, tills
föraren beordrar återhopp.
Uppläggning:
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens tillsägelse.
Häcken skall vara 100 cm bred, 85 cm hög och täckt. (Se hinder
SBK, Ekl.). Momentet börjar när föraren ställt upp på lämpligt
avstånd med hunden i utgångsställning. Hopp i båda riktningar
sker på tävlingsledarens tillsägelse. Momentet är slut med hunden i utgångsställning.
Bedömning:
Hund som vidrör hindret kan ej ges högre betyg än 8. Sker återhoppet före kommando kan ej ges högre betyg än 6, detta under
förutsättning att hund först stannat. Hund som ej intar sittande
ställning erhåller högst betyg 7. Hund som använder hindret som
stöd underkänns. Hund som har större delen av kroppen utanför
hindret underkänns.
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Uppläggning:
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse, och är slut då
ekipaget på domarens tecken lämnar upptagsområdet. Domaren
skall ha tillgång till skiss på spårutgången.
Upptagslinjen skall vara synligt utmärkt.
Bedömning:
Hund som bakspårar eller tar upp fel spår återkallas till linjen
utan betygsneddrag.
Hund som går över spåret utan upptag erhåller betygsneddrag
var gång.
Dock erhålles godkänt betyg vid spårupptag inom 5 min.
Förare som meddelat spår 3 gånger och ej fått klartecken från
domaren underkänns i mom. 14 och 15. För att erhålla poäng i
moment 14 krävs att slutföremålet är funnet i mom. 15.
Mom 15
Spårning
Spårning på ett ca 1500 meter långt och ca 90 minuter gammalt
spår.
Spåret skall läggas i omväxlande terräng och som en person
normalt förﬂyttar sig.
Spårläggaren utlägger 7 föremål på spåret varav slutföremålet
skall vara större än de övriga.
Spårningen är avslutad när hunden funnit slut-föremålet. Före-
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målen redovisas till funktionär, vilken även antecknar sluttid.
Spårtid 40 min. inklusive upptagstid.
Uppläggning:
Spåren bör ej ligga närmare varandra än 300 meter vid samma
utgångsriktning. Föremålen skall vara ca 5-10 cm stora och vara
märkta med spårnummer. Första föremålet bör ej ligga närmare
än 100 meter från upptaget. Spårmottagaren får ej uppehålla sig i
vindriktning mot spårslutsområdet.
Bedömning:
Föremål 1-6 à 30 poäng = 180 p.
Föremål 7 à 120 poäng = 120 p.
Summa 330 p.
För skadat föremål görs poängavdrag. Trasigt föremål medför
underkänt.
Mom 16
Sakstövning - Kommando ”leta apport” Koeff 8
Hunden skall inom en tid av 10 min genomsöka ett 50 x 50 meter
stort område inom vilket 4 föremål är utlagda. Under momentets
utförande får föraren uppehålla sig längs en av tävlingsledaren
anvisad sida. Hunden får bära munkorg.
Föremål som hunden anträffat skall klart påvisas genom
uppgivet markeringssätt eller apporteras till föraren. Föremål som
påvisas genom markering skall efter godkännande av domare
avhämtas av hundföraren i enlighet med provledarens anvisning.
Hunden skall efter avhämtandet föras som vid fritt följ ur rutan
och får sändas för fortsatt sök endast från den anvisade sidan av
området.
För att föremål skall tillgodoräknas måste det var markerat
eller om hunden apporterar skall den ha tagit upp det från marken
inom föreskriven tid. Markeringen respektive apporteringen skall
i dessa fall tas med i bedömningen oaktat att tiden har gått ut.
Momentet avbryts efter att 4:e föremålet avhämtats respektive
avlämnats. Föremålens storlek får ej understiga 2 x 4 cm.
Uppläggning:
Rutan skall vara synligt utmärkt och väl avvallad. Hunden skall
från baslinjen kunna iakttas i hela rutan. Momentet börjar på
provledarens tillsägelse. Föraren skall i förväg uppge hundens
markeringssätt. Rutan skall vallas om efter var 5:e hund.
Bedömning:
Koeff 3
max 120 poäng
4 föremål
Skadat föremål/vidrört föremål (markerande hund) medför poängavdrag, trasigt föremål/hunden tagit upp föremålet i munnen
(markerande hund) får ej tillgodoräknas. Hund som blindmarkerar mer än 1 gång skall underkännas. Vid bedömningen skall stor
hänsyn tas till hundens söklust samt förarens förmåga att dirigera
hunden. För att erhålla betyg fordras minst ett godkänt föremål.
Mom 17
Personsök/Räddningssök - Kommando ”sök” Koeff 12
Hund iförd munkorg
Inom ett ca 100 meter brett och 300 meter långt område skall två
ﬁguranter och ett föremål vara utplacerade. Den ene ﬁguranten
skall vara helt dold och den andre åtkomlig för hunden.
Föraren anvisas en utmärkt mittlinje genom områdets längsriktning. På kommando eller armtecken, vilka får upprepas, skall
hunden snabbt i slag åt båda sidor genomsöka området under
högst 15 minuter. Återsök är ej tillåtet.

Områdets bortre gräns skall vara osynligt. När 2 ﬁguranter och
ett föremål funnits alternativt föraren och hund passerat bortre
gränsen avbryts momentet.
Då tiden gått ut och ekipaget ännu inte kommit till slutet,
avbryts momentet.
Momentet startar då ekipaget går in i sökområdet.
Ståndskall - 2 x 8 - Koeff 16
Då hunden påträffar ﬁgurant skall den utan påverkan ge ståndskall tills föraren kommit fram.
Föraren får lämna mittlinjen först på tecken från domare.
Figuranten transporteras efter omhändertagande till mittlinjen.
Uppläggning:
Personsök: Rutan skall vara avvallad. Rutan avvallas efter var
5:e hund.
Bedömning:
Personsök: För hund som inte följer förarens kommando/tecken
sänks betyget, hund som går ur hand underkännes. Stor vikt skall
läggas vid att hunden inte lämnar stora områden ogenomsökta.
Ett krav för godkännande är en funnen och godkänd ﬁgurant
medelst ett vägledande ståndskall.
Ståndskall: Momentet börjar då hunden ﬁnner ﬁguranten.
Hund som lämnat funnen ﬁgurant får denne underkänd oavsett
senare godkänt ståndskall på densamme.
Skulle hunden under personsöket tappa eller dra av sig munkorgen får denne påsättas en gång. Upprepas felet avbryts arbetet.
Hund som uppträder utan munkorg hos ﬁgurant underkänns
vid ståndskallet.
Skulle hunden vidröra ﬁguranten med munnen, i vad som kan
uppfattas som någon form av påbörjat angrepp, skall ekipaget
avstängas från vidare tävlande vid detta SM. Stor vikt skall här
läggas på ﬁgurantens uppfattning av situationen.
Vikt skall läggas vid skallets jämnhet och att det är vägledande.
Återtransport av ﬁgurant bedöms i moment ståndskall.
Ståndskall föremål koeff. 2
Föremålet regleras till att vara ett klädesplagg eller väska minst
40 cm stort (jacka - byxa - skjorta - större väska) liggande eller
hängande högst en meter upp. Hund som kraftigt vidrör föremålet kan högst få godkänt betyg. Lättare beröring medför betygsneddrag. Föremålet skall placeras så att hundens beteende vid
föremålet lätt kan observeras av domarna.
Mom 18
Transport av ﬁgurant - Kommando ”fot transport” - Koeff 3
Hund iförd munkorg
Föraren anbefaller den gripne att, efter tävlingsledarens anvisningar, gå framför sig och går själv med hunden fot ca 3
meter bakom. På tävlingsledarens tillsägelse skall föraren växla
mellan att gå ca 1 meter snett bakom och ca 3 meter bakom
ﬁguranten.
Transporten skall vara ca 75 meter.
Uppläggning:
Transporten utföres med svängar och vändningar.
Om föraren är felaktigt placerad i förhållande till ﬁguranten ska
domaren påtala detta (en gång). Om hunden är felaktigt placerad strax före moment 19 kan domare avbryta momentet.
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Bedömning:
Vikt skall läggas vid att föraren följer tävlingsledarens anvisningar beträffande avstånd, samt att hunden håller sin position
vid föraren.
Hund som gnäller eller skäller erhåller neddrag. Hund som är
felaktigt placerad underkänns varvid mom 19 utgår.

På ca 50 meter från hunden och med i huvudsak bibehållet
avstånd förﬂyttar sig en ﬁgurant gående. På tecken från tävlingsledaren sändes hunden mot ﬁguranten. Då hunden sprungit ca
25 meter stannar ﬁguranten. Hunden skall uppta bevakning av
ﬁguranten och efter ca 30 sekunder på tävlingsledarens tillsägelse
avhämtas.

Mom 19
Överfall på föraren - Kommando ”stå stilla” - Koeff 3
Efter anvisning av tävlingsledaren gör ﬁguranten, med höger
arm, ett överfall mot föraren. Hunden skall genom angrepp avvisa överfallet, varvid ﬁguranten blir passiv. Hunden skall därvid
upphöra med angreppet.
Momentet avslutas med en kort transport som inte bedöms.

Uppläggning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar iväg ﬁguranten.
Observeras bör att inga andra personer får tillåtas beﬁnna sig i
närheten av ﬁguranten.
Momentet är slut då föraren avvisiterat ﬁguranten och återvänt
till hunden.

Uppläggning:
Figurantens slag skall vara riktat mot förarens brösthöjd.
Bedömning:
Vikt skall läggas vid hundens snabbhet och kraft i avvärjandet,
samt att föraren snabbt får kontroll på hunden efter avvärjandet.
Mom 20-21
Modprov - Kommando ”stanna eller jag sänder hunden”,
”Revir” - Koeff Anrop 1, Modprov 6
Figuranten iförd synlig skyddsärm
Föraren beordras gå en anvisad väg med hunden fot. Vägen skall
vara markerad med 2 märken med 10 meters mellanrum. På ca
50 meters avstånd förﬂyttar sig en ﬁgurant gående. Föraren tillåts
starta mot första märket och ska innan han uppnått detta uppmana
ﬁguranten att ”stanna eller jag sänder hunden”.
Efter anropet som skall vara klart och tydligt, så att ﬁguranten
uppfattar anmaningen, börjar denne att springa. Hunden får inte
sändas förrän sista märket passerats av föraren. Föraren äger rätt
att springa efter. Då hunden beﬁnner sig halvvägs till ﬁguranten
vänder sig denne, på tecken av tävlingsledaren, mot hunden och
springande hotar denne med slag med spö (ﬁngerat), vilket ej får
träffa hunden. Hunden skall angripa ﬁguranten.
Mom 22
Släppande - Kommando ”stå stilla” - Koeff 3
Då ﬁguranten efter order av föraren är stilla skall hunden släppa
ﬁguranten. Släpper hunden innan föraren kommenderat ”stå
stilla”, skall ﬁguranten fortsätta att hota hunden tills föraren kommenderat ”stå stilla”, eller tävlingsledaren bryter momentet.
Hunden placeras för avvisitering av ﬁguranten.
Momentet är slut då visiteringen är gjord, ﬁguranten är avväpnad och föraren återvänt till hunden.
Bedömning: mom 20 - 21 - 22
Mom 20 slut då hunden sänts.
Hund som ej angriper kan ej godkännas i momentet.
Hund som ej godkänns i mom 20 får ej utföra mom 21-22.
Mom 22 påbörjas med att föraren kommenderar ﬁguranten ”stå
stilla”. Föraren får göra detta så fort hunden angripit ﬁguranten.
Hunden skall hålla i respektive bevaka ﬁguranten tills dess föraren kommit fram och tagit hand om hunden.
Mom 23
Sändande till stillastående - Kommando ”revir” - Koeff 4
Figuranten iförd dold skyddsärm. Figuranten skall anropas
innan hunden sänds.
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Bedömning:
Bevakningen ska ske i ﬁgurantens omedelbara närhet.
Mom 24
Fritagningsförsök - Kommando ”revir” - Koeff 3
Figuranten iförd synlig skyddsärm.
Under transporten av ﬁguranten från mom 23, överfalls föraren
av en ﬁgurant från ett dolt ställe snett framifrån. Hunden skall
avvärja överfallet genom att gå till angrepp.
Uppläggning:
Överfallet påbörjas från ca 10 meter på tävlingsledarens tecken.
Momentet är slut när föraren avvisiterat ﬁguranten och ställt upp
honom vid ﬁgurant nr 1 och därefter återvänt och har hunden i
utgångsställning för vidare transport.
Bedömning:
Vikt skall läggas vid att hunden snabbt och effektivt avvärjer
överfallet, samt att föraren snabbt får kontroll på hunden efter
avvärjandet.
Mom 25
Bevakning - Kommando ”pass på” - Koeff 3
På tävlingsledarens anvisning placeras hunden att bevaka ﬁgurant
nr. 2. Föraren avlägsnar sig därefter tillsammans med ﬁg. nr 1 ca
30 meter från ﬁg 2.
Då ﬁguranten efter ca 30 sekunders bevakning gående försöker
avlägsna sig, skall hunden utan kommando hindra detta genom
angrepp.
Efter angreppet är ﬁguranten aktiv tills föraren kommenderar
stå stilla. Därefter skall hunden fortsätta bevakningen i ytterligare
ca 30 sekunder och därefter avhämtas.
Uppläggning:
Momentet börjar då föraren lämnar hunden och är slut när föraren kommit tillbaka och har hunden i utgångsställning. Tävlingsledaren skall vara placerad så att han har uppsikt över både hund
och förare.
Bedömning:
Vikt skall läggas vid hundens kraft i angreppet samt förmåga att
upprätthålla en effektiv bevakning.
Skällande eller tyst hund bedöms lika.
Mom 26
Sändande och återkallande - Kommando ”revir, hit” Koeff 4
Figurant skall anropas innan hunden sänds
På ca 50 meters avstånd från den tävlande förﬂyttar sig en
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skyddsärmsförsedd ﬁgurant springande från sidan och korsar
hundens riktning. På tecken från tävlingsledaren sändes hunden
att ta fast den ﬂyende. Efter det att hunden passerat en på ca 10
meter utmärkt punkt återkallas hunden.
Figuranten stannar på tävlingsledarens tecken.
Uppläggning:
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse.
10 meters markeringen skall vara klart och tydligt markerad.
Figuranten skall beordras stanna om hunden ej åtlyder kommandon och når fram till denne.
Momentet är slut då hunden åter är i utgångsställning.
Bedömning:
Använder föraren mer än tre kommandon underkänns hunden.
Hund som ej upptar ett effektivt efterföljande utan t.ex. stannar
av sig själv underkänns.
Hund som återkallas före markering underkännes.
Mom 27-28
Fasttagande av ﬂyende (skottlossning) - Kommando ”stannar
eller jag sänder hunden”, revir” - Koeff Anrop 1, Fasttagande 5
Figuranten iförd dold skyddsärm
Föraren beordras gå en anvisad väg med hunden fot. Vägen skall
vara markerad med två märken med ca 15 meters mellanrum.
På ca 50 meters avstånd förﬂyttar sig en ﬁgurant gående
försedd med revolver. Föraren uppmanar ﬁguranten att stanna
genom tillrop ”stanna eller jag sänder hunden”. Detta skall ske
före första märket.
Efter anropet som skall vara klart och tydligt, ökar ﬁguranten
takten genom att börja springa.
Hunden får inte sändas förrän ekipaget passerat sista märket.
Då detta sker äger föraren rätt att springa efter.
Figuranten skall avlossa ett skott då anropet sker samt ett skott
då hunden beﬁnner sig ca 20 meter från ﬁguranten.
Skotten får ej riktas mot hunden.
Hunden skall anripa ﬁguranten.
Mom 29
Släppande - Kommando ”stå stilla” - Koeff 2
Figuranten skall avväpnas före släppandet, d.v.s. föraren skall ha
vapnet i sin hand.
Då ﬁguranten efter order av föraren är stilla skall hunden
släppa ﬁguranten.
Bedömning:
Mom 27 slut då hunden sänts. Hund som ej godkännes i mom 27
kan ej erhålla betyg i mom 28-29.
Stor hänsyn skall tas till hundens kraft i angreppet.
I mom skall särskilt beaktas att föraren inte påverkar hunden
på annat sätt än genom kommando.
Summa Koeff
360
Lydnad
Näsarbete 830
spår, saksök, räddningssök
Skydd
380
Totalt
1570
960 i spårhundsgruppen
I spårhundsgruppen
– Lydnad som i skyddshundsgrupp
– Sakstövning som i skyddshundsgrupp

Uppletande av spår - Kommando ”sök spår” Koeff 5
Spårets utgångspunkt skall ligga utmed en ca 150 meter lång
baslinje.
Föraren anvisas var utmed linjen hunden skall påbörja spårsöket. Hunden skall arbeta självständigt och föras i en ca 15 meter
lång lina. Föraren skall meddela domaren när hunden har hittat
spåret, och får lämna området på klartecken från domaren.
Kan hunden ej ﬁnna spåret inom 5 min avbryts momentet spår.
Uppläggning:
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse och är slut då
ekipaget på domarens tecken lämnar upptagsområdet. Domaren
skall ha tillgång till skiss på spårutgången.
Upptagslinjen skall vara synligt utmärkt.
Bedömning:
Hund som bakspårar eller tar upp fel spår återkallas till linjen
utan betygsneddrag.
Hund som går över spåret utan upptag erhåller betygsneddrag
var gång.
Dock erhålles godkänt betyg vid spårupptag inom 5 min.
Förare som meddelat spår 3 gånger och ej fått klartecken från
domaren underkänns i mom 14 och 15.
För att erhålla poäng i moment upptag krävs att slutföremålet
är funnet enligt moment spårning.
Spårning
Spårning på ett ca 1500 meter långt och ca 120 minuter gammalt
spår.
Spåret skall läggas i omväxlande terräng. Spåret skall innehålla
två stycken spetsvinklar. Spårläggaren utlägger 7 föremål, och
slutföremål, på spåret varav tre (3) skall vara av metall och fyra
(4) av annat material. Fyra av apporterna skall vara ”ej uppenbart
synliga” och övriga öppna. Dolda föremål skall ha koefﬁcient
fyra (4) och öppna tre (3). Två av apporterna skall placeras i vinkel, dock ej spetsvinklarna. Slutföremålet skall ligga väl synligt
och vara minst femton (15) cm.
Spårningen är avslutad när hunden funnit slutföremålet. Föremålen redovisas till funktionär, vilken även antecknar sluttid.
Spårtid 40 min. inklusive upptagstid.
Uppläggning:
Spåren bör ej ligga närmare varandra än 300 meter vid samma
utgångsriktning. Föremålen skall vara max 5 cm stora och vara
märkta med spårnummer. Första föremålet bör ej ligga närmare
än 100 meter från upptaget. Spårmottagaren får ej uppehålla sig i
vindriktning mot spårslutsområdet.
Bedömning:
= 50 p
Upptag koeff 5
Föremål 1-4 à 40 poäng
= 160 p
Föremål 5-7 à 30 poäng
= 90 p
Föremål 8 à 100 poäng
= 100 p
Summa 400 p

Spår spårhundsgruppen
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Projektet ”Schämall”

Smidighet och kvickhet
mixas med tyngd och kraft
Text: Catarina Håkansson
Foto: Alex Siggelin

Ett antal bra tjänstehundar där malinoisens smidighet och kvickhet kombineras med schäferns tyngd och kraft. Det är målsättningen med projektet ”Schämall”. I mitten av februari parades schäfertiken Kustmarkens
Jazy med mallehanen Lei-Anns Åskar. 60 dygn senare föddes 10 valpar,
sex tikar och fyra hanar på Bockegårdens kennel på Gotland. Lagom till
midsommar lämnar dom ön. Om ett och ett halvt år ska de, om allt går
enligt planerna, L-testas för att sedan så småningom tas i tjänst.

-Man började faktiskt korsa de här båda raserna i Holland
redan på 60-talet, berättar Leif Carlsson, polismyndigheten
i Västra Götaland. Det hela slog väl ut och har under årens
lopp gett många bra tjänstehundar på kontinenten.
-Tanken på att göra liknande försök i Sverige har funnit
under många år. Efter flera givande diskussioner med kollegor, framför allt inom instruktörsleden, togs kontakt med
Tommy Hydfors, dåvarande chef på Rikskriminalpolisen,
fortsätter han.

För polisiärt bruk
Det bestämdes att projektet formellt skulle ledas av ett enskilt polisdistrikt, Västra Götaland, men med fullt stöd av
RKP i Karlsborg. För att inte hamna i blåsväder har man
också sökt och fått dispens från Kennelklubben som normalt sett inte är positiva till blandrasavel.
Meningen med det hela är alltså uteslutande att försöka
få fram ett antal individer som lämpar sig för polisiärt
bruk. Ingen, vilket ingår i avtalet med Kennelklubben,
kommer att säljas som tävlings- eller familjehund.
- Tyvärr är det idag svårt att rekrytera bra polishundämne, menar Leif och dementerar att det skulle bero på

att alla schäfrar och eller mallar, har brister som måste
kompenseras. Förklaringen är helt enkelt att det till antalet
finns för få lämpliga hundar. Idag har aveln av dessa båda
raser riktats mer och mer mot utställnings- och så kallade
sporthundar. Dessa saknar många gånger egenskaper som
behövs vad det gäller tjänstesidan. Därför har utbudet för
vår del minskat successivt under åren.
Alex Siggelin på Bockegårdens kennel ser med spänning fram mot att få följa de tio valparna som kommer att
hamna runt om i Sverige, bland annat i Västra Götaland,
Stockholm, Blekinge och Jämtland.
- En av målsättningarna med vår verksamhet är att föda
upp schäfrar som är lämpliga för tjänstebruk, fortsätter
han. När vi först började diskutera att vara delaktiga, kom
jag genast att tänka på just Jazy. Flera av hennes tidigare
avkommor fungerar idag som polishundar. Vi har med
andra ord inte valt en tik på måfå, tvärt om.
Så gott som samtliga valpar är tingade och kommer
alltså att lämna kenneln och Gotland kring midsommar.
Polishunden vill önska lycka till med livet på fastlandet
och finner det inte för otroligt att återkomma med en uppföljning längre fram.
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Svenska mästare

SVENSKA
MÄSTARE
År
1963

Grupp
Skydd
Spår

Namn
Sven Gustafsson
Sune Johansson

Distrikt
Trollhättan
Boden

Hund
Arro
Pilot

Tävlingsort
Göteborg

1964

Kombinerad

Sven Gustafsson

Trollhättan

Arro

Gävle

1965

Skydd
Spår

Inge Oskar Andersson
Jan Erik Hansson

Stockholm
Stockholm

Tino
Nero

Stockholm

1966

Skydd
Spår

Tommy Stolt
Torsten Jansson

Stockholm
Västerås

Lester
Devil

Arboga

1967

Skydd
Spår

Ramon Nordin
Bengt Nilsson

Stockholm
Stockholm

Garron
Fax

Sollefteå

1968

Skydd
Spår

Ramon Nordin
Bengt Nilsson

Stockholm
Stockholm

Garron
Fax

Sollefteå

1969

Skydd
Spår

Tommy Stolt
Lars Brauer

Stockholm
Stockholm

Lester
Ajax

Jönköping

1970

Skydd
Spår

Tommy Stolt
Bengt Nilsson

Stockholm
Stockholm

Lester
Fax

Norrköping

1971

Skydd
Spår

Jan Kempe
Bror Eriksson

Eskilstuna
Köping

Kalif
Sarek

Sollefteå

1972

Skydd
Spår

Tore Forssén
Ingvar Kempe

Härnösand
Stockholm

Kleber
Zorro

Malmö

1973

Skydd
Spår

Tore Forssén
Morgan Joansson

Härnösand
Göteborg

Kleber
Poker

Göteborg
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Svenska mästare

År
1974

Grupp
Skydd
Spår

Namn
Frank Pettersson
Hans Andersson

Distrikt
Göteborg
Nyköping

Hund
Sickel
Vexo

Tävlingsort
Uppsala

1975

Skydd
Spår

Bror Eriksson
Gunnar Sköld

Köping
Stockholm

Brindo
Vambo

Umeå

1976

Skydd
Spår

Jan Kempe
Rolf Back

Eskilstuna
Falun

Zocko
Chabo

Sollefteå

1977

Skydd
Spår

Jan Kempe
Toivo Voutilainen

Eskilstuna
Handen

Zocko
Irak

Skövde

1978

Skydd
Spår

Kjell Zetterlund
Bernt Nyberg

Göteborg
Örebro

Ymer
Cesar

Örebro

1979

Skydd
Spår

Kjell Wiklund
Olle Thulin

Gävle
Uppsala

Hanko
Curo

Haninge

1980

Skydd
Spår

Sven-Olof Sundberg
Inställd

Göteborg

Besk

Göteborg

1981

Skydd
Spår

Sven-Olof Sundberg
Hans Dominicus

Göteborg
Stockholm

Besk
Ädel

Gävle

1982

SKydd
SPår

Leif Gustafsson
Hans Dominicus

Göteborg
Stockholm

Ringo
Ädel

Stockholm

1983

Skydd
Spår

Lars-Göran Nilsson
Hans Dominicus

Stockholm
Stockholm

Nicko
Ädel

Göteborg

1984

Skydd
Spår

Jan Kempe
L-G Martinsson

Eskilstuna
Lund

Zacko
Quattro

Malmö

1985

Skydd
Spår

Sten Billerud
Hans Dominicus

Handen
Stockholm

Idol
Quando

Halmstad

1986

Skydd
Spår

Sten Billerud
Hans Dominicus

Handen
Handen

Idol
Quando

Södertälje

1987

Skydd
Spår

Leif Carlsson
Bengt Engwall

Göteborg
Örebro

Apache
Sarro

Stockholm

1988

Skydd
Spår

Lars-Göran Nilsson
Sten Billerud

Stockholm
Handen

Tarras
Idol

Trollhättan
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Svenska mästare

År
1989

Grupp
Skydd
Spår

Namn
Lars-Göran Eriksson
Bengt-Erik Ljunglöv

Distrikt
Märsta
Södertälje

Hund
Quido
Hagge

Tävlingsort
Mora

1990

Skydd
Spår

Per Granath
Lars Öster

Huddinge
Örebro

Bero
Tazz

Norrtälje

1991

Skydd
Spår

Leif Carlsson
Ronny Adolfsson

Göteborg
Handen

Passats Ali
Kärrets Crai

Västerås

1992

Skydd
Spår

Jan-Henrik Oskarsson
Roger Wiklander

Umeå

Passats Hasso
Tarras

Härnösand

1993

Skydd
Spår

Leif Carlsson
Per Berggren

Göteborg
Örebro

Passats Ali
Triumphs Bamse

Göteborg

1994

Skydd
Spår

Leif Carlsson
Jan-Henrik Oskarsson

Göteborg
Umeå

Passats Ali
Passats Hasso

Malmö

1995

Skydd
Spår

Zijad Taslaman
Lars H. Öster

Malmö
Örebro

Eftas Irko
HS Tazz

Karlstad

1996

Skydd
Spår

Bengt-Erik Ljunglöv
Thomas Pettersson

Östersund
Karlshamn

Alphagårdens Nine
Passats Gino

Uppsala

1997

Skydd
Spår

Bengt-Erik Ljunglöv
Mats Redefalk

Östersund
Uppsala

Quanto
Atenagårdens Odin

Stockholm

1998

Skydd
Spår

Leif Simlund
Eva Simonsson

Halland
Uppsala

Zagals Åkky
Frisco

Kalmar

1999

Skydd
Spår

Lennart Gustavsson
Jan Karlsson

Stockholm
Södermanland

Lei-Anns Nitro
HS Dukat

Linköping

2000

Skydd
Spår

Leif Simlund
Ronny Holmberg

Halland
Blekinge

Zagals Åkky
Jebas Erax

Göteborg

2001

Skydd
Spår

Bengt-Erik Ljunglöv
Jan Gyllensten

Jämtland
Skåne

Alf
Kurants Dilo

Borås

2002

Skydd
Spår

Ronny Holmberg
Tony Johansson

Blekinge
Kronoberg

Jebas Erax
Bödavindens Arras

Östersund

2003

Skydd
Spår

Ann Berg
Sten Billerud

Skåne
Stockholm

Memorix Gino
Triumphs Jordan

Ronneby
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Svenska mästare

År
2004

Grupp
Skydd
Spår

Namn
Glenn Andersson
Thomas Wiman

Distrikt
Skåne
V:a Götaland

Hund
Blackneck’s Garbo
Vårhufvud Fax

Tävlingsort
Malmö

2005

Skydd
Spår

Peter Sverdfält
Dan Pellas

Stockholm
Stockholm

Lei-Ann’s Ville
Jurassic Eros

Karlsborg

2006

Skydd
Spår

Bengt Ljunglöv
Jessica Solner

Stockholm
Stockholm

Wiggo
Sajkés Svullo

Örebro

2007

Skydd
Spår

Glenn Andersson
Patrik Malmberg

Skåne
Skåne

Blackneck's Garbo
Mallekraft's Nikita

Södertälje

2008

Skydd
Spår

Patrik Malmberg
Jessica Solner

Skåne
Stockholm

Mallekraft's Nikita
Sajkés Svullo

Karlstad

E D A > H = J C 9 : C ('%% .

37

Trevlig Sommar
önskar Redaktionen
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Ordförande
Stockholms län

Kassör

Sekreterare

Magnus Ryygard

Uppsala län
Södermanlands län

Jens Gustafsson

Manne Johansson

Fredrik Landin

Östergötlands län

Patrik Karlsson

Henrik Olsson

Niklas Gripenblad

Jönköpings län

Tomas Pellnor

Roger Karlsson

Roger Jonsson

Kronobergs län

Christer Karlsson

Kalmar län

Joakim Bodin

Roger Irebring

Gotlands län

Mattias Södergren

Göran Hägg

Ida Pawal

Blekinge län

Anders Johansson

Thomas Pettersson

Ronny Holmberg

Skåne län

Daniel Undenmark

Pontus Lönn

Sussie Sunila

Hallands län

Johan Sjödén

Jens Lagerqvist

Mikael Hennix

Västra Götaland

Tobias Stenström

Peter Nordgren

Värmlands län

Stefan Haster

Torbjörn Olsson

Fredrik von Bahr

Örebro län

Ulf Backman

Richard Hedling

Ewa Drugge

Västmanlands län

Joakim Berlin

Mikael Liljemark

Torbjörn Skantz

Dalarnas län

Lars Ställ

Peter Granström

Roger Svensson

Gävleborgslän

Jörgen Mattsson

Daniel Högosta

Stefan Englund

Västernorrlands län

Jan Lidén

Sven-Åke Byström

Magdalena Öst

Jämtlands län

Fredrik Johansson

Åsa Söderqvist

Mats Milling

Västerbottens län

André Jonsson

Maria Johansson

Tobias Lundberg

Norrbottens län

Ingemar Gustavsson

Christer Österstedt

Mikael Nilsson
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Ordförande

V. Ordförande

Kassör

Sekreterare

Lars Lindgren

Thomas Wiman

Manne Johansson

Martti Källmalm

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

Bost.: Brattlyckev. 5, 448 33 Floda
Tel. 0302-307 10
Mobiltel. 0705-16 70 02, 0733-86 21 80
E-mail: tomas.wiman@telia.com

Bost.: Kärstalöt Rosenlund,
610 50 Jönåker
Mobiltel. 070-520 45 53
Polismyndigheten i Södermanlands län
E-mail: johansson.manne@gmail.com

Bost.: Ope 2608, 831 92 Östersund
Tel. 063-354 36
E-mail: martti.kallmalm@telia.com
Polismyndigheten i Örebro län
Tel. 0768-19 85 59

Valberedning
PHF 2009
Sammankallande:
Roberto Viscovich, Jönköping
Roger Ivebring, Kalmar
Ulf Backman, Örebro
Ledamot

Suppleant

Peter Matthijs

Petra Viklund

Peter Lindberg

Bost.: Fredriksbergsvägen 9,
523 31 Ulricehamn
Tel. 0321-103 85 bost.
Mobiltel. 0702-16 77 61
E-mail: matthijs@ueab.net

Bost.: Granskogsvägen 15,
161 75 Hässelby
Mobiltel. 0736-18 22 54
E-mail: p.edstrom@brevet.nu

Bost.: Lövnäsberg, 155 94 Nykvarn
Tel. 08-55 24 56 58
Mobiltel. 0733-53 93 40
E-mail: peterlindberg66@telia.com

Suppleant

Polisens Hundförarförbunds adr.:
Ope 2608
831 92 Östersund
Polisens
Hundförarförbunds
Postgiro: 693015-0
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