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Ett stort tack till hundenheten i Uppsala, Uppsala Läns Polishundför-
ening, för genomförandet av Nordiska Mästerskapen 2007. Givetvis 
även ett stort tack till alla som hjälpte till med att ro tävlingarna i 
”hamn”. Tävlingarna blev efter hand väldigt spännande där såväl 
de individuella patrull- och narkotikatitlarna som den viktiga lagtäv-
lingen avgjordes under de sista momenten. I år var det våra norska 
vänner som drog det längsta strået men de fick en kamp in på mål-
linjen av våra kämpar.
Finland representerades i år endast av en narkotikahundpatrull. Sam-
tidigt är det Finland som står som värdar för NM 2008 och farhågor 
finns kanske att de inte kommer att genomföra tävlingen. Jag har 
fått försäkran om att Finland kommer att arrangera NM 2008 och att 
anledningen till att de inte kom med några patrullhundar i år var en 
tillfällighet. Skulle Finland inte kunna anordna tävlingen står Dan-
mark som reserv.
Återigen vill jag påpeka att de Nordiska mästerskapen och reglerna 
för dessa inte  är en lätt sak. Vi skall ta hänsyn till alla länders in-
ställningar till såväl användningen av hundarna för tjänst som till 
tävlingsverksamhet. Min helt personliga uppfattning är att man kan 
hitta brister och kryphål i alla regler men att ständiga förändringar 
endast skapar förvirring. Vi kommer därför att under hösten lägga 
mycket krut på att fastställa de regler som skall gälla för 2008 och 
framåt. Reglerna kommer att stadfästas för en tid av 4 år.

NORDISKT POLISHUNDSEMINARIUM 2007
Inne i tidningen finns en inbjudan till seminariet. Jag förväntar och 
tror att programmet i år skall vara lockande och dra många delta-
gare. Dessa seminarier är unika tillfällen att knyta kontakter och 
faktiskt lära sig mer. Av någon konstig tradition brukar det inte vara 
många svenskar som deltar. Varför vet jag inte men i år hoppas jag 
att det blir ändring. Har vi tur kanske årsmötet beslutar att sponsra 
lite ekonomiskt.

SM 2008 i Södertälje närmar sig. Hundförarförbundet firar 40 år och 
vi ämnar uppmärksamma detta på något vis. I tidningen finns kal-
lelse till årsmötet där gällande val framgår. Till årsmötet har inga 
motioner inkommit.

Hemsidan har fått ny adress:  www.polishund.se

Med förhoppning om en god sommar
Lars Lindgren
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K A L L E L S E  T I L L  Å R S M Ö T E

Kallelse till

ÅRSMÖTE
ÅRSMÖTE I POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 2007

 I SAMBAND MED SM FÖR POLISHUNDAR
 I SÖDERTÄLJE 2007-09-07 KL 18.00

DAGORDNING

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD – UPP-
ROP 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 st justeringsmän tillika röst-
 räknare

§    7.  Årsberättelse

§    8.  Revisionsberättelse

§    9.  Fråga om ansvarsfrihet för den tid revi-
 sionen omfattar

§  10.  Fastställande av budget

§  11.  Fastställande av medlemsavgift

§  12.  Stadgeenliga val
           A)  Val av ordförande   1 år
           B)  Val av vice ordförande  2 år
           C)  Val av sekreterare   2 år
           D) Val av 1 suppleant   2 år
           E)  Val av 2 revisorer   1 år
           F)  Val av 2 revisorssuppleanter 1 år
           G)  Val av 2 representanter till NPHU 2 år
           H)  Val av 2 suppleanter till NPHU 2 år

§  13.  Behandling av inkomna motioner

§  14.  Årsmötets avslutande

Efter årsmötet följer ett informationsmöte.
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D O M A R U T B I L D N I N G

I samband med Narkotika-SM i oktober planeras 
en domarutbildning för narotikasök. Troligen kom-
mer utbildningen att hållas dagarna innan SM på 
samma plats.

För information och intresseanmälan – ring eller 
maila T. Wiman (GW går bra).

DOMAR-
UTBILDNING
NARKOTIKA
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INBJUDAN
Göteborgspolisens Tjänstehundklubb inbjuder till SM för Polisens narkotikahundar.

Behörig startande är narkotika- eller kombinationshund vid polisen.
Varje länsklubb äger rätt att anmäla ett ekipage för varje påbörjat tiotal utbildade narkotikahundar.

     Tid: Måndagen den 1 oktober – torsdagen den 4 oktober.
 Informationsmöte den 1 oktober kl. 18.00 på Skara Sommarland.

     Tävlingsplats: Skara Sommarland.

     Logi: Campingstugor Skara Sommarland.

     Tävlingsbestämmelser: Enligt Polisens hundförarförbunds SM-regler för narkotikasök.

     Klädsel: För tjänst som hundförare.

     Anmälningsavgift: 250:-

     Boende med mat: Helpension, måndag kväll till torsdag lunch. Pris 1500:-

     Betalning: Plusgiro 193452-0

     Anmälan: GPTK
 C-G Häljebo
 Polisen
 Box 2408
 531 02 Lidköping

     Förfrågan: C-G Häljebo 0702-13 21 07
 Jonny Berg 0702-13 80 84

    Senast datum för anmälan 2007-09-01. Använd bifogad anmälningsblankett.

 

SVENSKA
MÄSTERSKAPEN

I NARKOTIKASÖK
FÖR POLISHUNDAR

I N B J U D A N  –  S M  I  N A R K O T I K A S Ö K  F Ö R  P O L I S H U N D A R
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Anmälan till
Svenskt mästerskap för

polishundar i narkotikasök
    Förare
    Namn:  ........................................................................
    Polismyndighet:  ........................................................................
    Tjänstehundklubb: ...................................................................... 
    Telefon:  ........................................................................

    Hund
    Namn:  ........................................................................
    Kennel:  ........................................................................
    Ras:  ........................................................................

    Född:  ........................................................................

    Anmälan skickas till GPTK
 C-G Häljebo
 Polisen
 Box 2408
 531 02 LIDKÖPING

I N B J U D A N  –  S M  I  N A R K O T I K A S Ö K  F Ö R  P O L I S H U N D A R
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Sista natten
med gänget
Det är en situation vi hamnar i under stundom här i 
livet. Nu skall Lars-Erik Dahlberg bryta sin långa ge-
menskap med hundenheten. Pensionering väntar, så 
snart blir det den sista natten med gänget.

Han kommer från jämtländska 
Hoting, och tänkte egentligen bli 
skogsfaktor.
– Det verkade trevligt att få vandra 
i skogen, säger Lars-Erik som dock 
blev avrådd av sin släkting med detta 
jobb.
Istället bar vägen ned till Stockholm, 
där han genomgick ett års utbildning 
för att bli polis.

Pistol efter 18.00
– Det var andra tider där i Gamla 
Klara. Enda vapnet var en sabel, och 
pistol fick man bara lösa ut om tjänst-
göringen började efter klockan 18.00, 
minns Lars-Erik.
1968 flyttade han till radiobilsavdel-
ningen, innan han 1971 blev utbildad 
till hundförare. Två år senare fanns 
han på plats i Borlänge.
– Egentligen ville jag längre norrut. 
Jag sökte till Umeå och Vilhelmina, 
men i slutändan hade de ingen plats 
för mig.

Sex hundar
Och Borlänge har sedan denne nestor 
varit trogen. Lika trogna har hundarna 
varit, även om de inte klarat att arbeta 
lika länge: Rito, Rick Tarras, Vins, 
Roy och Rocky.
– Jag har haft tur med hundarna. De 
har varit kanon med barnen, berättar 
Lars-Erik som förutom en förstående 
fru också har två söner.
Fast allt har inte varit glädje. Lars-
Erik minns när en kollega blev ihjäl-

skjuten i Stockholm och han själv var 
på plats under dennes sista stund. Det 
var en tid när inte krishantering var så 
utvecklad.
– Värst var det nog för min fru. Mitt 
skift varade normalt till 04.00, och 
när jag inte kommit hem på morgonen 
och hon hörde på radion att en polis 
var död, så trodde hon att det kunde 
vara jag, säger Lars-Erik som sedan 
dess varit noga med att ringa om 
passet så bara blivit förlängt med en 
halvtimme.

Uppe med tuppen
Numera, sedan 1991, har han också 
befogenheter att vara instruktör. Och 
ofta på lägren sägs han vara sist i säng 
och först upp.
– Det stämmer nog. Jag är både 
kvälls- och morgonpigg, ler Lars-
Erik.
Mest är det fråga om kvällspass nu 
för tiden, och Lars-Erik Dahlberg bru-
kar se till att han får 3-4 timmars vila 
innan han går på.
Han trivs jättebra med kamraterna 
och sin chef, Roland Eriksson. Det 
kanske är därför sjukdagarna är få. 
Fast yrkesskador har han haft några, 
ett tungt askfat slaget i huvudet, en 
arm avslagen och en brusten hälsena.

Gott föredöme
2004 blev hans hund Rocky (He-
deforsens Lukas) utsedd till årets 
polishund. I fjol gjorde han ytterligare 
en fin insats.

– Först jagade han fatt en rånare i Sä-
ter, och sedan lyckades han hitta bytet 
på cirka 5500 kronor, säger Lars-Erik 
– faktiskt ändå lite belåtet trots att han 
normalt inte framhäver insatserna.
Lars-Erik är allmänt känd bland de 
äldre hundförarna i landet, och bland 
de yngre är han lite av en ikon.
Hans chef, Roland Eriksson, räknar 
gärna upp en del av de goda sidorna:
• gott handlag med hundar
• erfarenhet
• energi och fysisk status alltid på 
topp

Generationsbyte
Det sista leder in oss lite på fram-
tiden. När hundenheten sökte nya 
hundförare i vår noterades ett speciellt 
namn: Mikael Dahlberg. Jo då, det 
är en av sönerna som sökt dit utan att 
avslöja det för sin pappa. En ganska 
vältränad son, som efter en tränings-
tur med hunden pustande kom hem 
med frågan:
– Hur orkar du som är 65 år att 
springa efter en hund så här?
Den första september är den officiella 
dagen för pensionens början, men 
Lars-Erik drar sig tillbaka vid mid-
sommar. Nu kanske resor får en lite 
större del av hans tid, liksom barnbar-
nen nere i Småland.
Och det kan vi väl unna honom efter 
drygt 44 år hos Polisen.

Jörgen Lindblom

S I S T A  N A T T E N  M E D  G Ä N G E T
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N O R D I S K T  P O L I S H U N D S E M I N A R I U M  2 0 0 7

Nordiskt Polishundseminarium 2007

Politiets Hundeförerförening Danmark och NPHU inbjuder till nordiskt 
Polishundseminarium den 2–4 november på Hotel Scandic i Aalborg, 
Danmark.

PROGRAM

Fredag 07-11-02
14.00-17.30 Ankomst och inkvartering
18.30 Middag och kamratafton

Lördag 07-11-03
07.30-09.00 Frukost
09.00-09.45 Inledning
 KAFFE
10.00-10.30 Hundverksamheten Dan- 
 mark
10.30-12.00 Nedgrävningshundar
 LUNCH 
13.00-14.00 Polisskolorna i 
 Sverige – Norge – Dan- 
 mark
 KAFFE
14.15-15.30 Bombhundar
15.30-16.30 Vet. Bille Ruwald

19.00 Bankett

Söndag 07-11-04
07.30-09.00 Frukost
09.00-11.00 Insatsstyrkan Danmark
11.00-12.00 Terrorhotet i Norden
Ca 13.30 HEMRESA
KOSTNAD
Vid anmälan innan 1 september:
Danska kronor 1750:-
Vid anmälan efter 1 september:
Danska kronor 1850:-

Vid anmälan skall en deposition på 500 
Danska kronor betalas.

Bank/konto:
Nordea bank, Gothersgade 5, 7000 Frederi-
cia
SWIFT:  NDEADKKK
IBAN:  DK6320004376922982

Ange land, namn, tjänstgöringsort.

VÄLKOMNA!



R E S U LT A T  D R A G H U N D S L Ä G R E T  I  L Å N G B E R G E T   •   S E G W AYK R I M I N A L S Ö K H U N D A R  I  Ö S T E R S U N D

Regional
vecka med
landets
kriminal-
sökhundar
Vecka 22 var det dags för den 

årliga regveckan som denna 
gång skulle hållas i Östersund 

där Jörgen Modin var vår värd. Jag 
och kollegan Jörgen Altervall som var 
två av de fyra rookisarna gav oss iväg 
upp till Jämtland för att sammanstråla 
med de övriga gänget.

Väl framme på plats (Jörgen och jag 
var sist upp) satt de övriga och myste 
mot ett av husen i stugbyn där vi skul-
le bo. Efter sedvanlig handskakning 
med de erfarna försökte Jörgen och 

jag att lägga namnen på minnet.
Det var Jörgen Clöve, Dagge 

Hedestedt, Lars-Göran Eriksson och 
Marcus Ridby från Stockholm, Leif 
Bergqvist och Leif Lönn från Skåne, 
Ingvar Lauri och Mikael Christiansen 
från Göteborg samt Jörgen Modin 
från Östersund.

Stämningen var på topp och en av 
de mest snacksaliga (och det vill inte 
säga lite) Ridby tystnade plötsligt och 
efter lite kontrollräkning på fing-
rarna kom han fram till att det var tre 

stycken som hette Jörgen Hmmmmm.
Ridby sken snart upp och döpte i 

tur och ordning Clöve till J1, Modin 
till J2 och Altervall till J3. Jag själv 
blev döpt till B1 av någon konstig an-
ledning. Nåja, måndagen började lida 
mot sitt slut och alla gick och la sig.

Tisdagmorgon började med frukost 
på ett mysigt ställe som hette Stocke 
Titt och där åt vi även luncherna och 
middagarna. Därefter bar det iväg ner 
till F4 på Frösön där hundenheten har 
sitt eget ställe. En kort genomgång av 

8
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B R A N D H U N D  –  V A D  Ä R  D E T  O C H  H U R  K A N  V I  N Y T T J A  D E N N A ?K R I M I N A L S Ö K H U N D A R  I  Ö S T E R S U N D

dagens kommande aktiviteter genom-
fördes och det skulle visa sig att det 
var helt otroligt förberett med diverse 
övningar.

J2 (Modin) hade tillsammans med 
sina hundförarkollegor Thomas An-
dersson, Mimmi Brissler och Fredrik 
Johansson lagt ner ett jättejobb som 
gjorde veckan väldigt effektiv. Upp-
lägget som J2 och hans kollegor hade 
tänkt sig var ett antal olika stationer 
i form av vattensök, utomhussök, 
inomhussök, fordonssök samt även 
sök i fjällterräng.

Vid vattensöket hade vi tre stycken 
båtar som kunde nyttjas, varför det 
blev bra snurr på övningarna.

Vid inomhussöket mötte Mimmi 
upp och där hade man ”laddat” en 
mängd olika rum och lokaler med lik-
fläckar, blod, sperma och molekyler.

Likaså vid utomhussöket så var 
det bara att ta ut hunden och söka på 
olika platser efter diverse kroppsväts-
kor och likgömmor. Thomas Anders-
son for som en tätting och visade på 
var de olika sökrutorna fanns.

Fordonssöket genomfördes på en 
bilskrot med ett flertal ”döda” bilar. 



10

K R I M I N A L S Ö K H U N D A R  I  Ö S T E R S U N D

J2 som höll i den delen hade fullt upp 
att leta i pärmen där han hade facit på 
var gömman fanns i respektive bil.

Gällande fjällsöket så var tanken 
den att hundarna skulle flygas upp 

med polishelikoptern till respektive 
sökområde. Tyvärr var det tekniskt 
fel på flygdonet så denna övning fick 
ställas in.

Under veckans gång fick vi även 

en genomgång och förevisning av 
kriminalteknikerna. Även en lokal 
förening som ägnar sig åt avance-
rad dykning ”dök” upp och visade 
vad dessa kunde hjälpa till med vid 



K R I M I N A L S Ö K H U N D A R  I  Ö S T E R S U N D

aktuella vattensök. Några ur våran 
grupp fick chansen att själva prova på 
att dyka med utrustning. Vi som stod 
kvar på land fick oss ett gott skratt 
när vi kunde konstatera att det kanske 
hade räckt med en simpel snorkel och 
cyklop.

På torsdagskvällen hade vi en 
väldigt trevlig avslutningsmiddag 
där ägaren för Stocke Titt bjöd på en 
väldigt god vildsteksgryta. Solen sken 
och det var en underbar utsikt över 
Storsjön och de ännu snöklädda fjäl-
len med bl.a. Åre i bakgrunden.

Den här veckan har varit mycket 
givande med ett effektivt upplägg och 
ett stort engagemang. De olika söksta-
tionernas skiftande svårighetsgrad har 
gjort att både hundar och förare har 
utvecklats i rätt riktning.

Jag, J3 och övriga inbjudna krimi-
nalsökhundförare vill tacka J2 (Mo-
din) och  hans kollegor på hundenhe-
ten i Östersund för en toppenvecka.

Vid pennan 
Björn B1 Thorsell

Hundenheten Östergötlands län

Foto: Leif Lönn
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F N - T J Ä N S T  I  K O N G O

Hej, jag heter Janne Gustavsson 
och arbetar i Västmanland, jag 
skall berätta om min hundförar-
kollega Tobbe Skantz som någon 
månad innan nyårsskiftet gjorde 
sig av med sin hund för att han 
skulle göra FN-tjänst i Kongo.

Det dröjde dock innan något 
besked om avfärd kom. Tobbe 
fick då åka hundbil utan hund 
och det förstår man ju att det inte 
är så roligt. Tobbe började nu att 
kasta lystna blickar på min hund 
Arkas, (Lindjax Ante) till sist 
frågade han om han inte kunde 
låna honom då inte jag jobbade. 
Sagt och gjort, Tobbe körde upp 
Arkas i ”ettan” och lånade hun-
den då vi inte jobbade samtidigt. 
Det skall erkännas att även om 
man vet att hunden är i goda 
händer så känns det i varje fall i 
hjärteroten att lämna bort honom 
då  man är hemma, men som 
hundförare är man ju hård.

Till slut så räckte det bara 
att ta fys så var hunden borta, 
Tobbe hade tagit honom. Nåja, 
jag skulle åka till Glasgow med 
hundförarförbundet, (där vi 
diskuterade hur vi skulle få fler 
berättelser till tidningen.) Jag 
skulle vara borta i tre dagar, nu 
hade Tobbe chansen.

Tobbe jobbade natt och åkte 
tillsammans med en kollega från 
ordningen. LKC larmade ut att 
en troligen berusad man var och 
bankade på dörren till en villa i 
Hallstahammar. Det var ett äldre 
par som bodde där och vågade 
inte öppna. På väg till Hallsta 
får patrullen veta att några andra 

kollegor stoppat en ”busbil” och 
ville ha hjälp. Det blev om-
prioritering, de åkte och hjälpte 
kollegorna. Det jobbet drog ut 
på tiden, paret i villan ringde 
till LKC och sa att polisen inte 
behövde komma, den berusade 
mannen hade gått sin väg.

Efter drygt en timme så var 
kontrollen av busbilen klar och 
eftersom patrullen ändå var i 
närheten av Hallsta såg Tobbe 
sin chans till ett spår. Sagt och 
gjort Tobbe åkte till villan i Hall-
sta, selade på Arkas och släppte 
på spår. Hunden fick upp ett spår 
som gick på baksidan av huset, 
genom hallonhäcken och över 
tomter ner mot kanalen. Vid ka-
nalen viker spåret av och går lite 
fram och tillbaka längs kanal-
kanten. Efter några hundra meter 
så blev hunden ivrig (tokig) 
Tobbe förstår att det finns någon 
där, eftersom det är mörkt så är 
sikten inte den bästa. Arkas får 
till slut vittring på något som lig-
ger i vattnet, när Tobbe lyser på 
det så ser han en äldre man som 
ligger i kanalen med vatten upp 
till hakan, mannen håller sig fast 
i en gren. Hunden blir alldeles 
vild, jag hävdade att han ville ta 
tag i gubben och dra upp honom 
innan han flöt iväg. Kollegan 
som Tobbe haft med sig träder 
nu in för att hjälpa till, han böjer 
sig ner för att dra upp mannen. 
Arkas ser återigen sin chans att 
hjälpa till så han biter i kollegans 
bak för att han inte skall trilla 
i. Då Tobbe fått loss hunden 
från ändalykten så beslutar han 

sig för att gå tillbaka och sätta 
in hunden i bilen. Men när han 
kommer fram till bilen märker 
han att det är kollegan som har 
bilnycklarna. Då Tobbe är en 
rådig polis så går han och ringer 
på hos det äldre paret och frågar 
om de inte kan vara hundvakt 
en stund, det hade de givetvis 
inget emot, de hade ju själva haft 
hund.

Med gemensamma krafter drog 
de upp den kraftigt nedkylda 
mannen och fick fram honom till 
väntande ambulans. Det visade 
sig vid kontroll att mannen var 
efterlyst, anmäld försvunnen 
sedan några dagar, från ett 
grannlän.

Det kan bara konstateras att 
mannen haft en otrolig tur att en 
spårtokig hundförare jobbade 
den natten. Detta var mitt lilla 
bidrag om en hundhistoria. Ha 
det gott i sommar.

Vid pennan
Janne Gustavsson

FN-tjänst i Kongo
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O J Ä M N  M A T C H  N Ä R  E R A X  G Å R  I  N Ä R K A M P

De kommer smygande från havet. 
Gör ett blixtsnabbt strandhugg och 
lämnar lika kvickt och obemärkt 
området med sitt byte. De kan sitt 
jobb och har gjort det många, många 
gånger. De är proffs och har ett jobb 
att sköta. Den här torsdagsnatten är 
en i raden och ska inte utgöra något 
undantag. Till en början går allt enligt 
planerna. Men den här natten måste 
manus skrivas om, för det kommer 
två nya aktörer in i handlingen. Det 
är polishunden Jebas Erax och hans 
förare Ronny Holmberg.

Klockan var strax före fyra på fre-
dagsmorgonen och passet för Ronny 
och Erax börjar så smått närma sig 
sitt slut. Natten har inte bjudit på 
några direkta överraskningar utan har 
flutit på lugnt i sydsvenska Blekinge. 
De gångna timmarna har framför allt 
ägnats åt att köra runt till olika båt-
platser i länet, där antalet stölder av 
båtar och båtmotorer ökat lavinartat.

Ronny har precis kommit in till po-
lisstationen i Karlshamn för en välbe-
hövlig kaffepaus när mobiltelefonen 
ringer i fickan. Det är yttre befäl som 
berättar att ligan med all sannolikhet 
har slagit till mot en mindre båthamn 

i Nättraby. 
Ronnys kaffe får stå odrucket kvar 

på bordet, för nu är det bråttom. Det 
är nästan sex mil till platsen och 
ingen tid ska gå förlorad.

Vittne på plats
En dryg halvtimme senare anländer 
han till båthamnen och får medan han 
tar ut Erax ur bilen snabbt läget klart 
för sig. 

En man som rastar sin hund vid 
båtplatsen har mer eller mindre tagit 
två personer på bar gärning när de är 
i färd med att montera loss en motor 
från en av båtarna i vattnet. Mannen 
skrämmer tjuvarna på flykten och 
larmar polisen.

- Uppskattningsvis har de cirka 
trekvarts försprång, berättar Ronny 
som arbetat som hundförare sedan 
1998, de senaste sju åren tillsammans 
med Erax. 

Vittnet som väntar kvar på plasten 
kan peka ut i vilken riktning de båda 
männen sprungit. Ronny och Erax 
tjänar på så sätt några värdefulla 
minuter på att slippa leta efter något 
spårupptag. Det är ingen tvekan om 

att hunden har en relativt färsk löpa i 
näsan och det bränner iväg.

Första biten går över en allmänning 
för att fortsätta in bland några vil-
latomter. Underlaget skiftar från gräs 
till grus och asfalt, något som ibland 
kan ställa till det för hundarna. Men 
Erax har fått bra fäste och har inga 
problem med att klara övergångarna. 

Stickspår och simtur
Spåret fortsätter över stock och 
sten, eller kanske rättare sagt genom 
törnbuskar och sankmarker. Detta stör 
inte heller Erax som tvärt om har en 
tendens att bli lite extra taggad när det 
tar emot. 

- Terrängen är på sina ställen riktigt 
otillgänglig, säger Ronny och beskri-
ver att han och medlöparen bitvis är 
tvungen att krypa på alla fyra för att 
överhuvudtaget ta sig fram.

Ett par kilometer och några avle-
dande stickspår senare kommer de 
fram till havsvattenkanal med en 
bredd av fyra, fem meter. Det är ingen 
tvekan om att spåret fortsätter på 
andra sidan. Erax som älskar att bada 
kastade sig glatt i vattnet och simmar 

Ojämn match
när Erax går
i närkamp
med jättetjuvar

Text och bild:

Catarina Håkansson
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över, men husse är inte lika intres-
serad av ett dopp i det kalla gyttjiga 
vattnet. Han mäter vattendjupet med 
en lång pinne och kan konstatera att 
det är minst en och en halv meter 
djupt och därtill mycket dyig botten. 
Då tar han det säkra före det osäkra 
och tar sig över kanalen längre bort. 
Under tiden ligger Erax plats på sin 
sida. 

Jakten fortsätter i en stor cirkel och 
Erax är intensivare och intensivare. 
Efter ytterligare någon kilometer 
får Ronny en skymt av de flyende 
männen för första gången. Detta 
gör självklart att adrenalinhalten i 
blodet skjuter i höjden. Segheten och 
tröttheten efter nattens långa timmar 
är som bortblåst och nu är det bara en 
sak som gäller. Tjuvarna ska fångas 
till varje pris.

- Vi springer nu parallellt men 
kanalen och är tillbaka på den plats 
där Erax tidigare simmade över, be-
skriver Ronny, som inte håller det för 
otänkbart att de båda männen vet hur 
man ska göra för att ställa till det för 
en spårande hund.

Bjässe till sjukhus
Men den här hunden är det ingen som 
dribblar med, tvärt om. Jakten går 

snabbt vidare över ett stort fält för att 
sedan ta tvärt slut då Erax angriper en 
av de båda männen. 

En del schäferhanar är rejäla stöd-
diga grabbar på en mankhöjd av 
nästan 70 cm och med en matchvikt 
på runt 40 kilo. Erax är inte en av 
dem. Busen i sin tur visar sig vara en 
riktig bjässe på modiga 130-140 kilo. 
När en anslutande patrull senare ska 
handfängsla, visar det sig att hand-
klovarna inte räcker runt. På något 
sätt löser man i alla fall detta problem 
och jätten förs till häktet via akutmot-
tagningen, där han plåstras om efter 
ronden mot polishunden.

För Ronny och Erax är jobbet ändå 
inte slutfört då det finns en misstänkt 
kvar i området. Någonstans har det 
båda gärningsmännen delat på sig 
och det är bar att gå tillbaka för att 
leta efter en ny utgång. Erax är med 
på noterna och snart har han fått fäste 
i ett nytt spår som leder tillbaka ner 
mot kanalen.

- Vi kommer fram till kanten och 
först tror jag ju att spåret även denna 
gången går rakt över vattnet, menar 
Ronny.

Amerikansk aktion
Men den här gången är Erax inte alls 

lika intresserad av att hoppa i. Istället 
vinklar han uppströms och höjer upp 
näsan. Sen går allt snabbt. Plötsligt 
kastar han sig huvudstupa rakt ut i 
vattnen och landar ovanpå en förvå-
nad och vid det här laget uppgiven 
båtmotortjuv.

- Jag tror knappt mina ögon, säger 
Ronny som till sin stora förvåning 
ser hur en från topp till tå dyngsur 
och helt lerig man kravlar sig upp ur 
vattnet där han legat gömd under ytan 
där han andats genom ett vassrör.

- Det var som värsta amerikanska 
aktionfilmen, fortsätter han.

Men den här gången är det inte skå-
despelare som Sylvester Stallone eller 
Harrison Ford som spelar huvud- och 
hjälterollen. Överst på rollistan står 
polishunden Jebas Erax, som framåt 
sjusnåret på fredagsmorgonen till 
sist kan få åka hem till hundgården i 
Jämshög. Manus från ett från början 
lugnt och rutinmässigt nattskift, har 
då skrivits om rejält.

De båda gripna misstänks tillhöra 
en östlandsliga och har tack vare en 
duktig polishund och hans förare 
rättsliga efterspel att vänta. För deras 
förklaring med att de bara motione-
rade i området, det är det nog ingen 
som tror på.

Nattens rutinjobb förändrades snabbt och efter tre kilometers
spårarbete kunde tjuvarna gripas.

Erax och husse Ronny är ett väl inarbetat team som 
inte låter några busar komma undan i första taget.
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Död kvinna
funnen
i damm

Trettio minuters sökande
av kriminalsökhund från båt räckte

Efter mindre än en halv timmes sök hade hunden lokaliserat 
den försvunna kvinnan. Då skällde hunden. Kvinnan hittades 
på mindre än en halv meters djup. 
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TRELLEBORG
Den 68-åriga kvinna som 
varit försvunnen i två 
veckor hittades död på 
måndagen. Efter mindre 
än en halv timmes sök 
med en kriminalsökhund 
hittades hon i dammen i 
Flaningen.

Kvinnan var på permission från en 
sjukhusbehandling när hon gick 
hemifrån den 21 maj med beskedet 
att hon bara skulle gå en promenad. 
Sedan var hon borta.

Efter två veckors sökande utan 
resultat hade två kriminalsökhun-
dar kallats in. De kom från Lund 
respektive Kristianstad.

– Det har i förhör med de anhö-
riga framkommit att den försvunna 
kvinnan vistades vid Flaningen. Vi 
beslutade därför att rekvirera myn-
dighetens två specialutbildade hun-
dar för att få hjälp i eftersökningen, 

säger kommissarie Michael Matts-
son, närpolisområde Söderslätt.

Låg i vattnet
De två polishundförarna sjösatte 
gummibåten, hunden hoppade om-
bord och redan efter en liten stund 
började hunden visa intresse för 
dofter över vattnet. Hunden sma-
kade också på vattnet i dammen. 
Ytterligare ett tecken på att hunden 
kände de dofter den sökte efter.

Efter en liten stund började hun-
den att skälla, ett säkert tecken på 
att den hittat vad den sökte. Hund-
förarna rodde in till vasskanten och 
kunde konstatera att en kropp låg i 
vattnet.

Kriminalsökhundarna tränas att 
söka efter doften av kläder som 
burits av lik.

Räddningstjänsten kallades till 
platsen och efter en liten stund 
vadade brandmän ut i vassen för att 
hämta in kvinnan. Hon fördes sedan 
till sjukhus för formell identifiering 
och obduktion.

Markerade inte
Kvinnan försvann hemifrån på 
förmiddagen den 21 maj. Redan två 
dagar senare sökte polisen genom 
Flaningen för att hitta spår efter 
kvinnan, spår som kunde tyda på 
att hon gått i vattnet. Men hundarna 
hittade inget och sökandet fortsatte.

Christer Hansson
0410-545 42

christer.hansson@allehandasyd.se

HÄMTAT UR

Trelleborgs Allehanda

BILDER TAGNA AV

Claes Nyberg

Kriminalsökhunden hoppade ombord, ivrig att komma igång med 
arbetet. Efter en kort stund syntes det att hunden hittat något.
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Sökträning
med polishundar

och en skånsk hård-
rocksskinnskalle.

När man ska träna sök måste man 
ha bra legor, alltså gömställen. Jag 
bara älskar bra legor. En del legor 
är riktigt dåliga faktiskt. Det är dom 
som syns på jättelångt håll. Det kan 
t.ex. vara ett leksaksindiantält eller en 
upp- och nervänd kompostbur med 
en gulblommig vaxduk över. Sen 
finns det halvbra legor. Det kan t.ex. 
vara en nergrävd trälåda eller en liten 

hopsnickrad skogskoja med pålagt 
granristak.

Dåliga och  halvbra legor finns det 
massor av. Men riktigt, riktigt bra 
legor, de är sällsynta. När man hittar 
en sådan lega är det som att vinna på 
lotto. Ja, nu vet jag ju ärligt talat inte 
hur det är att vinna på lotto. Men jag 
har vunnit fina priser på vanliga lotter 
i gröna små tunnor ni vet. En gång 

vann jag en skurborste med handtag 
på torget i Bromölla och strax innan 
jul vann jag en påse tomteskum utan-
för affären här hemma i byn.

Så när som min man uttrycker det, 
normala människor, ägnar lördagsför-
middagar åt shopping, förberedelser 
inför kvällens middag eller andra 
helgbestyr, då brukar jag leta legor. 
Om jag får säga det själv så är jag 

S Ö K T R Ä N I N G  M E D  P O L I S H U N D A R

En strålande sommardag för ett år 
sedan gick jag mot bättre vetande 
med på att vara med när tränings-
kamraten, tillika polishundföraren, 
(phf:n) och några av hans kollegor 
skulle träna räddningssök. Som jag 
berättat vid något tidigare tillfälle 
ser jag det hela som en sorts sam-
hällstjänst. Jag offrar några timmar 
och behöver sen inte ha det minsta 
dåliga samvete för att jag varken 
har ett fadderbarn i Sri Lanka el-
ler ibland kastar äppelskrabban i 
den röda soppåsen, för brännbara 
sopor, istället för i den gröna sop-
påsen, för komposterbara sopor.

Det är klart att jag blev besviken när det visade sig att den 
tatuerade hårdrocksskinnskallen visade sig vara en vanlig 
polis.



X X X X X X X X X X X X X X X

18

S Ö K T R Ä N I N G  M E D  P O L I S H U N D A R

rent jäklig på att hitta klippskrevor, 
grottor, jordhålor och andra trevlighe-
ter som Moder Jord själv har skapat. 
En riktigt bra lega ska gärna vara 
trång, mörk och framför allt nästan 
omöjlig att upptäcka.

Just en sådan lega finns det i ett 
skogsområde några hundra meter 
nord-nord-västlig riktning från vårt 
hönshus. Nedanför bokbacken med 
den tänkta stigen finns en parkerings-
ficka och det var här vi samlades för 
att förbereda, planera och lägga upp 
den aktuella dagens övningar.

Upplägg, förberedelser och pla-
nering i hundförarkårens värld, kan 
inte jämföras samma årtionde, med 
upplägg, förberedelser och planering 
i lärarkårens värld. I den sistnämnda 
har vi måldokument, styrdokument 
och betygskriterier i tre steg att ta 
hänsyn till. Vad det gäller polisens 

hundtränarutbildning gäller det bara 
att bestämma hur många hundar man 
hinner ”köra” innan fikat.

I alla fall blev det så att jag blev 
kvar nere vid samlingsplatsen, medan 
de andra gick upp till den tänkta ru-
tan. Plötsligt började marken vibrera, 
träden skaka och vattnet i den intillig-
gande Lillån stiga. Om jag blev rädd 
och misstänkte jordskalv, tsunami 
eller någon liknande naturkatastrof? 
Inte en chans. Med en hårdrocksdot-
ter i familjen visste jag genast vad det 
var frågan om. Metallica, uppskruvad 
till maxvolym.

En kombibil av märket Volvo rul-
lade upp för sista branta backen och 
ut klev en livs levande skinnskalle! 
Ja, ni läste helt rätt. Jag förstod direkt 
att det här var ett skinhead med stort 
S. ”Varelsen” hade svarta byxor, 
bar överkropp, svarta höga kängor 

och inte ett hårstrå på huvudet. Som 
pricken över i:et hade han stora 
tatueringar i nacken och på armarna. 
Jag brukar vanligtvis inte gripas av 
tunghäfta, men nu blev jag fullstän-
digt mållös. Vad sjutton gjorde ett 
ensamt skinnhuvud mitt ute i skogen? 
Vem var han? Varifrån kom han? Var 
han farlig? Tänkte han kasta gatste-
nar? Och varför i helv... höll han en 
korvpåse i handen!

Just då kom de andra tillbaka längs 
stigen och en del frågetecken kunde 
rätas ut. Han var också polishundfö-
rare. Han kom, åtminstone ursprung-
ligen, från Skåne. Nej han var inte 
så jättefarlig. Han tänkte absolut inte 
kasta några gatstenar, bara bollar eller 
möjligen brandslangar. Korvpåsen var 
till hunden.

Först blev jag oerhört lättad. Sen 
blev jag aningen besviken. Vanligtvis 
står jag mig ganska slätt när kollegiet 
på måndagsmorgnarna ska redogöra 
för hur den gångna helgen varit. Ett 
trevligt spår eller ett bra uppletande 
är inte mycket att skryta med jämfört 
med fyrarättersbjudningar, 70 pro-
centiga realisationer på H&M eller en 
weekend i London. Ett äkta kroppsta-
tuerat skinhead hade onekligen samlat 
några poäng.

Så kom vi äntligen igång med söket 
som till en början gick ganska bra. 
Ganska bra är förstås relativt, men 
tillsammans med hundförarpoliser 
innebär ganska följande:

1. När övningen är slut är alla män-
 niskor återfunna.
2. När övningen är slut är alla hundar
 återfunna.
3. När övningen är slut behöver 
 ingen tejpas eller sys.

Sen var det ”Metallicas” tur. Ef-
tersom han pratade värsta skånskan, 
hade kört med falsk varudeklaration 
(Skinheadlooken) och dessutom var 
hårdrockare, bestämde jag mig för att 
bjuda på en riktig värstinglega. För att 
ni ska förstå måste jag beskriva legan, 
som är en klar nia, på en tiogradig 
skala. I sökområdet som till största 

Jycken hittade fram till legan hyfsat snabbt, men sen var det tvärstopp.
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delen består av kuperad bokskog, 
finns ett mindre bergparti. Uppe på 
toppen finns en spricka i berget. Via 
sprickan kan man ta sig vidare ner i 
en liten grotta som i sin tur leder ner 
till ytterligare en ännu mindre grotta.

När jag vid ett tidigare tränings-
tillfälle krupit ner där allra första 
gången, påstod faktiskat phf:n att det 
var stört omöjligt att ta sig ner där. 
Grottan var för liten alternativt jag 
var för stor, påstod han. Tänk så fel 
han hade. Det gick visst att krypa ner, 
däremot fanns det inte en chans att ta 
sig upp igen. Den gången slutade det 
med att jag fick halas upp med hjälp 
av en spårlina. 
Redan dagen 
efter bestämde 
jag mig för att 
gå ner i vikt. 
En del bantar 
för att komma i 
sommargarde-
roben andra för 
att ”komma i” 
favoritlegan.

Så när de 
andra gick neråt 
för att hämta 
”Metallicas” 
hund, skyn-
dade jag mig i 
motsatt rikt-
ning. Efter en 
del akrobatiska 
övningar kunde 
jag slå mig till ro i mitt lilla gömställe 
och sedan var det bara att vänta på 
”räddningen”. Och nog fick jag vänta 
alltid. Normalt sett har jag ingenting 
alls emot att sitta en stund på egen 
hand i skogen, tvärtom är det ganska 
avkopplande och trevligt. Men det 
finns ju gränser för allt.

Först förlorade jag rörelseförmå-
gan i högerarmen. Sen förlorade jag 
känseln i vänstra benet. Sen förlorade 
jag medvetandet, tror jag i alla fall. 
Minuterna blev till timmar och tim-
marna blev till… Ja, ja, jag överdriver 
en aning, men länge var det i alla fall, 
jättelänge. Till sist tyckte jag mig 
ändå kunna höra det avlägsna ljudet 

av en flåsande hund. Flåsandet tilltog 
i styrka, men skallet uteblev.

Strax därpå hörde jag phf:n långt 
däruppe ovan jord.

– Han har lite svårt att komma i 
anskällning, förklarade han.

Alltså, man kan inte annat än 
beundra polisen för deras fantastiska 
uppmärksamhet och slutlednings-
förmåga. Det är faktiskt lite svårt att 
förstå att det finns någon brottslighet 
alls i vårt land.

Under normala omständigheter 
måste man vara absolut knäpptyst om 
man ligger figurant, man får knappt 
andas. Men vid det här laget hade jag 

för länge sedan tröttnat på att ligga 
hopvikt som en fällkniv fyra meter 
under marken.

SKALL! vrålade jag därför så 
högt jag bara kunde från mitt under-
jordiska fängelse. SKALL! Till sist 
kom det ett litet ynkligt gläfsande 
och jag kunde äntligen betraktas som 
återfunnen. Jag kravlade mig ilsket ut 
och möttes av en fullständigt förkros-
sad hundförare som inte nog kunde 
beklaga att jag fått vänta så orimligt 
länge.

Han bad tusen gånger om ursäkt 
och undrade om jag var hungrig och 
törstig. Kaffe hade han i en termos i 
bilen och några korvabitar fanns det 

kvar i påsen, påstod han. Då veknade 
jag och istället för att påtala att jag nu 
säkert skulle drabbas av både klaus-
trofobi och en släng av nackspärr, så 
beslöt jag mig för att storsint släta 
över med att:

– Det gör inget. Jag har hunnit 
planera en hel veckas lektioner.

Detta tyckte de andra i gruppen var 
alldeles hysteriskt roligt. De fattade 
inte alls att jag hade sagt det jag sa 
för att lugna den stackaren med att 
jag självklart haft förstånd att ta vara 
på tiden på ett smart sätt. Här ser man 
förresten en tydlig skillnad mellan 
olika yrkesgrupper. Man förstår ju 

direkt att när 
jag pluggade 
etik och med-
mänsklighet på 
Lärarhögskolan, 
ja då stod det 
väl pepparsprej-
ning, bötesut-
skrivning eller 
något annat 
viktigare på 
Polisakademins 
schema.

Tyvärr visade 
det sig att den 
skallhårige, 
hårdrocksdig-
gande skå-
ningen fick en 
negativ, ja man 
kan faktiskt 

säga närmast traumatisk upplevelse 
av den här händelsen. Inte ens när det 
kunde konstateras att hundens marke-
ringsproblem berodde på en fästing-
sjukdom, som jag inte kan stava till, 
blev det bättre. Trots flera profes-
sionella stödsamtal. valde han till sist 
att lämna sin hundförartjänst för att 
istället bli utomhuschef av något slag. 
Exakt vad det innebär har jag ingen 
aning om, men jag hoppas att han får 
chans att bestämma riktigt elaka saker 
över sina gamla hundförarkollegor.

Fröken H
PS. Lycka till med nya jobbet A!

Sökträning med polishundar måste anses lyckad om såväl hundar som männis-
kor är återfunna efter avslutat träningspass.
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Det svenska laget bestod av:
Thomas Pettersson med Spex
Susanne Lindblom med Isa
Bengt Ljunglöf med Wiggo
Lars Ekström med narkotikahunden Almanza 
Kenzo
Reservpatrull, Tony Johansson med Köttorps Faxe
Reserv narkotika, Mattias Jönsson med Black-
necks Hex
Lagledare Manne Johansson

Övriga funktionärer
Domare/patrull: Göran Lundström
Domare/narkotika: Thomas Wiman
Överdomare: Leif Malmgren
NPHU, Lars Lindgren och Martti Källmalm
Polishundtjänsten, Sven Nyberg
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Som styrelsemedlem blev jag hedrad 
med uppdraget att anföra det svenska 
landslaget i Nordiska mästerskapen 
2007. Tävlingen genomfördes på 
svensk hemmaplan i Uppsala. Min 
erfarenhet i tävlingssammanhang kan 
väl anses som begränsad med endast 
ett SM i ryggsäcken varför jag fick 
förlita mig helt på de mycket mer 
rutinerade tävlande och deras rutin.

I patrullhundklassen hade Sverige 
med sig Bengt Ljunglöf, Thomas Pet-
tersson och Susanne Lindblom, där 
Susanne debuterade i Nordiska mäs-
terskapen. Om någon av dessa skulle 
falla ifrån av någon anledning fanns 
stabile Tony Johansson med som 
reserv och redo att hoppa in. Sverige 
representerades i Narkotikahundklas-
sen av Lars Ekström som också har 
stor erfarenhet av dessa tävlingar 
och han backades upp av sin reserv 
Mattias Jönsson. De svenska do-
marna Göran Lundström och Thomas 
Wiman övervakades av överdomaren 
Leif Malmgren.

Uppsala tjänstehundklubb som 
arrangerade tävlingarna hade inackor-

derat oss på hotell Viktoria. Hotel-
let låg inne på Räddningstjänstens 
utbildningsområde och var gediget 
inhägnat med stängsel och kodlås. 
Arrangörerna försäkrade att det var 
för att förhindra att människor tog sig 
in på området och inte för att hindra 
förvirrade hundförare att irra ut och ta 
kontakt med omvärlden.

Sist att checka in på hotellet var 
givetvis undertecknad (lagledaren) 
som ville föregå med gott exempel 
och vara i god tid.

Som lagledare är det upp till mig att 
besluta om klädsel till invigningsmar-
schen. Eftersom det var 9-10 grader 
och en fuktig rå dimma, alltså svensk 
högsommarvärme, beslutade jag att 
laget skulle gå i pikétröja. Beslutet 
emottogs med jubel och spontana 
tillrop.

Efter ett kort möte bussades de täv-
lande lagen ner till centrala Uppsala 
för en kort marsch och sedan första 
momentet, platsliggning.

Tävlingarna invigdes vid Uppsala 
slott med tal av LPME och NPHU’s 
ordförande från Finland som förkla-

rade varför de finska patrullhundarna 
inte kunde närvara vid tävlingarna. 
Platsliggningen genomfördes i parken 
intill utan några incidenter och de 
svenska hundarna låg bra.

På kvällen blev det middag på 
hotellet och sedan samlades laget 
på mitt hotellrum för att lägga upp 
taktiken och vätska upp inför de kom-
mande påfrestningarna.

Dagen därpå hade patrullhun-
darna personsök där Bengt Ljunglöf 
fick inleda med första söket. Efter 
regeländringar inför i år var båda 
figuranterna dolda och oåtkomliga. 
De tre svenska hundarna gick jämt 
och bra med undantag för lite nerdrag 
för något skrammel med korg i lådan 
där figuranten låg och beteende vid 
föremålet, som var en läderväska.

Narkotikahundarna körde under 
dagen lägenhets- och lagersök. Lä-
genheten hade under natten bebotts av 
en person för att få lite störande vitt-
ringar. Den var också preparerad med 
smutstvätt och intorkad mat i disken 
för att få en mer autentisk miljö. Jag 
kunde själv inte se söken men Lars 
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Ekström berättade att han var nöjd 
med dagen. I lagersöket hade alla eki-
page missat en högt placerad gömma 
som var fastsatt på ett ventilationsrör, 
vilket grämde Ekström något därför 
att han tyckt att hunden markerat 
något men inte fullföljt markeringen. 
Vid dagens slut hade Sverige tagit 
ledningen och hade övertag med ett 
hundratal poäng. Jag och Tony var 
efter en dags tävlande övertygade att 
tävlingen nu var avgjord och att Sve-
rige lätt kunde ta hem guldet.

På fredagen inledde patrullhundar-
na med saksök på förmiddagen. Det 
var förlagt till ett fält där varje eki-
page fick varsin ruta. Förhållandena 
var mycket jämlika. Ljunglöf inledde 
med att nolla momentet då Wiggo 
inte funnit någon av apporterna. 
Thomas Petterssons Spex har påvi-
sande markering och var framme och 
tydligt markerade två föremål men 
kom aldrig igång i anskällningen, 
således noll även där. Susanne som 
nervöst fått vänta länge gick in och 
var bäste svenska då Isa apporterade 
in ett föremål. Eftersom norrmännen 

gått bättre i saksöket knappade de in 
poäng i detta moment. Värt att nämna 
var ett danskt ekipage som använde 
påvisande markering som efter 5 min 
40 sek tagit alla fyra apporterna. Det 
var vackert att se.

På lunchuppehållet fick jag höra att 
alla narkotikahundar nollat i spåret. 
Tre hundar hade missat gömman i 
slutet och Ekströms hund hade bitit i 
gömman, något som han var bekym-
rad över. Det visade sig dock att spår-
läggarna lagt fel preparat i gömman, 
enligt reglerna skulle det vara can-
nabis eller pulver men det var utlagt 
råopium. Därför blev det omspårning 
för alla narkotikahundarna.

På eftermiddagen följde jag med 
narkotikahundarna ut till fältsöket. 
Ekström fick gå ut som sista ekipage 
och han såg påtagligt nervös ut. Han 
hade med sig i bakhuvudet att Kenzo 
bitit i gömman i spåret och var orolig 
att hunden skulle göra om detta nu. 
Ekström var på Kenzo som en hök 
vilket verkat ha stört hunden för den-
ne blindmarkerade vid två tillfällen. 
De hittade ändå narkotika och kunde 

åka till spåret för att göra om detta. 
Det enda finska ekipaget i tävlingarna 
gjorde ett vackert fältsök där samtliga 
gömmor hittades och där förare och 
hund samarbetade effektivt.

Samtliga narkotikahundar klarade 
sedan de nya spåren utan bekymmer.

I patrullhundsklassen hade Susanne 
och Thomas gått bra i spåren men 
Ljunglöf hade stött på problem. Han 
fick någon typ av störning efter sjätte 
apporten och hamnade en bra bit bort 
från spåret. Han och Wiggo hittade 
sedan tillbaka och kom till slutfigu-
ranten men då hade tiden redan tagit 
slut. Laget förlorade under dagen vik-
tiga poäng och det började se kärvare 
ut. På kvällen var det middag i IPA’s 
pub inne i Uppsala med het chili, 
bönor och hemlagad kaka.

Lördag morgon sken solen och det 
lovades ett strålande väder. Som lag-
ledare fick jag nöjet att vara skrivbi-
träde åt den svenska domaren, Göran 
Lundström, i lydnaden och skyddet. 
Dessa moment samt narkotikasök i 
fordon och bagage genomfördes på 
Studenternas IP där publiken började 
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samlas efter hand. Inför denna dags 
tävlingar fick jag höra att Norge bara 
hade några poängs försprång och det 
kändes som vi kunde ta igen en del.

I brännande sol på den stora grus-
planen stod jag ett halvt steg bakom 
Lundström och försökte höra hans 
bedömningar som han rabblade upp. 
Efter ett par timmar förstod jag att det 
finns förkortningar för kommenta-
rerna till betygen vilket underlättade 
betydligt.

Narkotikahundarna rev av sin 
lydnad för att sedan gå bort och börja 

med fordonssöken samtidigt som pa-
trullhundarna genomförde sin lydnad.

Inför skyddet hade solen stigit och 
publiken strömmat till. En av figuran-
terna var försedd med helkroppsskydd 
och påminde mer om en fotboll än en 
gärningsman. Hundarna verkade inte 
bry sig om vilket utan angrep ändå. 
Två av dem lyckades fälla honom till 
marken så grus och damm yrde.

Vi fick se många bra skyddsarbeten 
där norrmannen Lars Moe med sin 
hund nog var extra bra.

Den sista danska hunden, en äldre 

herre, fick ont efter ett av angreppen 
och föraren beslutade att inte fortsätta 
till förmån för hundens hälsa. Helt 
rätt beslut.

Efter skyddet togs figuranterna 
av banan och in ställdes ett tjugotal 
resväskor för det var dags för narko-
tikahundarnas bagagesök. I väskorna 
fanns olika föremål och några var 
preparerade med mat och kläder. Nå-
gon av hundarna prioriterade maten 
istället för narkotikan, vilket i sig är 
en sund restriktiv inställning, men det  
gav dock inga poäng.
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Efter att poängen räknats ihop blev 
det en prisutdelning för de individuel-
la ekipagen och sedan var det bara att 
packa ihop för att dra sig tillbaka till 
hotellet. Där blev det en kort samling 
innan avfärd till banketten och pris-
utdelning på restaurang Flustret inne 
i Uppsala. Stämningen på banketten 
var högljudd och glad. De danska och 
norska lagen tävlade i vem som sjöng 
högst och längst. Vi svenskar var lite 
mer lagom moderat återhållsamma. 
De rödbrända ansiktena i rummet 

gjorde sig bra mot de vita dukarna 
vilka stämningsfullt reflekterade ett 
rosarött ljus i lokalen.

Norge hade detta år lyckats skrapa 
ihop tillräckligt med poäng för att ta 
segern. Därefter följde Sverige och 
sedan Danmark.

De norska deltagarna emottog sina 
priser och ytterligare ett par spontana 
sånger bröt ut.

Sammanfattningsvis har de Nord-
iska Mästerskapen 2007 genomförts 
i sann kamratanda där tävlande och 

arrangörer samarbetat för att täv-
lingarna ska ha kunnat flyta på utan 
problem. En kamratskap som gör det 
lättare att utbyta kunskaper och erfa-
renheter mellan de nordiska länderna 
och föra hundverksamheten framåt.

Jag vill avsluta med att tacka 
Uppsala tjänstehundklubb för ett väl 
genomfört arrangemang och en trev-
lig vistelse i Uppsala.

Manne Johansson
Lagledare

Foto: Lars Lindgren
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SU
LTAT

 FRÅN NM I UPPSALA 2007

NORDISKA
MÄSTERSKAPEN 2007
RESULTAT

Lag:
1. Norge 2706 p
2. Sverige 2617 p
3. Danmark 1978 p
4. Finland (bara en tävlande) 435 p

Patrull/individuellt:
1. Arnfinn Storkås, Norge 822 p
2. Lars Moe, Norge 772 p
3. Susanne Lindblom, Sverige 771 p

Narkotika/individuellt:
1. Harald Husum, Norge 555 p
2. Lars Ekström, Sverige 531 p
3. Pauli Sved, Finland 435 p
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År Grupp Namn Distrikt Hund Tävlingsort
1963 Skydd Sven Gustafsson Trollhättan Arro Göteborg
 Spår Sune Johansson Boden Pilot

1964 Kombinerad Sven Gustafsson Trollhättan Arro Gävle

1965 Skydd Inge Oskar Andersson Stockholm Tino Stockholm
 Spår Jan Erik Hansson Stockholm Nero

1966 Skydd Tommy Stolt Stockholm Lester Arboga
 Spår Torsten Jansson Västerås Devil

1967 Skydd Ramon Nordin Stockholm Garron Sollefteå
 Spår Bengt Nilsson Stockholm Fax

1968 Skydd Ramon Nordin Stockholm Garron Sollefteå
 Spår Bengt Nilsson Stockholm Fax

1969 Skydd Tommy Stolt Stockholm Lester Jönköping
 Spår Lars Brauer Stockholm Ajax

1970 Skydd Tommy Stolt Stockholm Lester Norrköping
 Spår Bengt Nilsson Stockholm Fax

1971 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Kalif Sollefteå
 Spår Bror Eriksson Köping Sarek

1972 Skydd Tore Forssén Härnösand Kleber Malmö
 Spår Ingvar Kempe Stockholm Zorro

1973 Skydd Tore Forssén Härnösand Kleber Göteborg
 Spår Morgan Joansson Göteborg Poker

SVENSKA
MÄSTARE
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År Grupp Namn Distrikt Hund Tävlingsort
1974 Skydd Frank Pettersson Göteborg Sickel Uppsala
 Spår Hans Andersson Nyköping Vexo

1975 Skydd Bror Eriksson Köping Brindo Umeå
 Spår Gunnar Sköld Stockholm Vambo

1976 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Zocko Sollefteå
 Spår Rolf Back Falun Chabo 

1977 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Zocko Skövde
 Spår Toivo Voutilainen Handen Irak

1978 Skydd Kjell Zetterlund Göteborg Ymer Örebro
 Spår Bernt Nyberg Örebro Cesar

1979 Skydd Kjell Wiklund Gävle Hanko Haninge
 Spår Olle Thulin Uppsala Curo

1980 Skydd Sven-Olof Sundberg Göteborg Besk Göteborg
 Spår Inställd

1981 Skydd Sven-Olof Sundberg Göteborg Besk Gävle
 Spår Hans Dominicus Stockholm Ädel

1982 SKydd Leif Gustafsson Göteborg Ringo Stockholm
 SPår Hans Dominicus Stockholm Ädel

1983 Skydd Lars-Göran Nilsson Stockholm Nicko Göteborg
 Spår Hans Dominicus Stockholm Ädel 

1984 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Zacko Malmö
 Spår L-G Martinsson Lund Quattro 

1985 Skydd Sten Billerud Handen Idol Halmstad
 Spår Hans Dominicus Stockholm Quando

1986 Skydd Sten Billerud Handen Idol Södertälje
 Spår Hans Dominicus Handen Quando 

1987 Skydd Leif Carlsson Göteborg Apache Stockholm
 Spår Bengt Engwall Örebro Sarro

1988 Skydd Lars-Göran Nilsson Stockholm Tarras Trollhättan
 Spår Sten Billerud Handen Idol
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År Grupp Namn Distrikt Hund Tävlingsort
1989 Skydd Lars-Göran Eriksson Märsta Quido Mora
 Spår Bengt-Erik Ljunglöv Södertälje Hagge

1990 Skydd Per Granath Huddinge Bero Norrtälje
 Spår Lars Öster Örebro Tazz

1991 Skydd Leif Carlsson Göteborg Passats Ali Västerås
 Spår Ronny Adolfsson Handen Kärrets Crai

1992 Skydd Jan-Henrik Oskarsson Umeå Passats Hasso Härnösand
 Spår Roger Wiklander  Tarras

1993 Skydd Leif Carlsson Göteborg Passats Ali Göteborg
 Spår Per Berggren Örebro Triumphs Bamse

1994 Skydd Leif Carlsson Göteborg Passats Ali Malmö
 Spår Jan-Henrik Oskarsson Umeå Passats Hasso

1995 Skydd Zijad Taslaman Malmö Eftas Irko Karlstad
 Spår Lars H. Öster Örebro HS Tazz

1996 Skydd Bengt-Erik Ljunglöv Östersund Alphagårdens Nine Uppsala
 Spår Thomas Pettersson Karlshamn Passats Gino

1997 Skydd Bengt-Erik Ljunglöv Östersund Quanto Stockholm
 Spår Mats Redefalk Uppsala Atenagårdens Odin

1998 Skydd Leif Simlund Halland Zagals Åkky Kalmar
 Spår Eva Simonsson Uppsala Frisco

1999 Skydd Lennart Gustavsson Stockholm Lei-Anns Nitro Linköping
 Spår Jan Karlsson Södermanland HS Dukat

2000 Skydd Leif Simlund Halland Zagals Åkky Göteborg
 Spår Ronny Holmberg Blekinge Jebas Erax 

2001 Skydd Bengt-Erik Ljunglöv Jämtland Alf Borås
 Spår Jan Gyllensten Skåne Kurants Dilo 

2002 Skydd Ronny Holmberg Blekinge Jebas Erax Östersund
 Spår Tony Johansson Kronoberg Bödavindens Arras

2003 Skydd Ann Berg Skåne Memorix Gino Ronneby
 Spår Sten Billerud Stockholm Triumphs Jordan
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År Grupp Namn Distrikt Hund Tävlingsort
2004 Skydd Glenn Andersson Skåne Blackneck’s Garbo Malmö
 Spår Thomas Wiman V:a Götaland Vårhufvud Fax

2005 Skydd Peter Sverdfält Stockholm Lei-Ann’s Ville Karlsborg
 Spår Dan Pellas Stockholm Jurassic Eros

2006 Skydd Bengt Ljunglöv Stockholm Wiggo Örebro
 Spår Jessica Solner Stockholm Svullo
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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 kom-
mandon 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 respek-
tive 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 utfö-

rande 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 gnäl-
ler högljutt, gläfser eller morrar. Bedömningen påbörjas efter 
tävlingsledarens anvisning.

Alla betyg under 9 skall skriftligen motiveras. Hund som i mo-
ment 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.

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 kom-
mando ”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 under-
känns.

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.

REGLER
FÖR SOMMAR-SM
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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 tävlings-
ledarens 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 hun-
den 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 hun-
den 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 hun-
den.

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 männis-
kor. 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 grup-
pen med ca 5 meter kallas hunden in. Detta sker i båda riktning-
arna.

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 auto-

matiskt 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 tävlings-
ledaren 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 föremå-
let 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- respek-
tive 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”.

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

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.

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 upp-
höra med skallet. Skallgivningen bör pågå ca 10 sekunder.

Uppläggning:
Hunden i utgångsställning. Momentet börjar och slutar på täv-
lingsledarens 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 hun-
den i utgångsställning.

Bedömning:
Hund som vidrör hindret kan ej ges högre betyg än 8. Sker åter-
hoppet 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.

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

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 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:
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:
4 föremål Koeff 3 max 120 poäng
Skadat föremål/vidrört föremål (markerande hund) medför po-
ängavdrag, trasigt föremål/hunden tagit upp föremålet i munnen 
(markerande hund) får ej tillgodoräknas. Hund som blindmarke-
rar 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 längs-
riktning. 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 stånd-
skall tills föraren kommit fram.

Föraren får lämna mittlinjen först på tecken från domare.
Figuranten transporteras efter omhändertagande till mitt-

linjen.

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 mun-
korgen 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 föremå-
let kan högst få godkänt betyg. Lättare beröring medför betygs-
neddrag. 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 an-
visningar, 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 pla-
cerad strax före moment 19 kan domare avbryta mo-
mentet.
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Bedömning:
Vikt skall läggas vid att föraren följer tävlingsledarens anvis-
ningar 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.

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 av-
visa överfallet, varvid figuranten blir passiv. Hunden skall därvid 
upphöra med angreppet.

Momentet avslutas med en kort transport som inte bedöms.

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 kom-
menderat ”stå stilla”, eller tävlingsledaren bryter momentet.

Hunden placeras för avvisitering av figuranten.
Momentet är slut då visiteringen är gjord, figuranten är avväp-

nad 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 föra-
ren 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.

På ca 50 meter från hunden och med i huvudsak bibehållet 
avstånd förflyttar sig en figurant gående. På tecken från tävlings-
ledaren 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.

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.

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 föra-
ren kommit tillbaka och har hunden i utgångsställning. Tävlings-
ledaren 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 kom-
mandon 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, Fast-
tagande 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
Lydnad 360
Näsarbete 830 spår, saksök, räddningssök
Skydd 380
Totalt 1570 960 i spårhundsgruppen
I spårhundsgruppen
– Lydnad som i skyddshundsgrupp
– Sakstövning som i skyddshundsgrupp

Spår spårhundsgruppen

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 spårsö-
ket. 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 vin-
kel, dock ej spetsvinklarna. Slutföremålet skall ligga väl synligt 
och vara minst femton (15) cm.

Spårningen är avslutad när hunden funnit slutföremålet. Före-
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 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:
Upptag koeff 5 = 50 p
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
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