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Ett stort tack till Jämtlands hundförarförening för 
genomförandet av vinter-SM. Som vanligt var det 
spännande, utmanande och framför allt väldigt 
trevligt. Ett speciellt tack till Ulf Vedin för allt runt 
omkring. Som vanligt har jag valt att kommentera 
tävlingarna på annan plats i tidningen.
En annan sak som fi nns på annan plats i tidningen 
är Profi leringsartiklar. Titta på priserna (endast för 
medlemmar) de är minst sagt förmånliga.

Som jag tidigare nämnt går arbetet med att ta 
fram en ny FAP och därtill hörande utbildnings-
planer vidare. Vi har tillsatt en liten grupp som 
skall se över hur detta kan påverka vår verksamhet. 
Nordisk PolishundUnion (NPHU) vars huvudsak-
liga verksamhet är de Nordiska Mästerskapen och 
Nordiskt Polishundseminarium står också inför 
framtida förändringar. Som ett led i detta kommer 
ett antal möten att hållas kommande vecka (redan 
genomfört när denna tidning kommer i tryck). Vi 
har också för avsikt att övervaka de Norska mäs-
terskapen som i år kommer att genomföras på ett 
mer uppdragsbaserat sätt.

Foderlegan/kostnadsersättningen är under för-
handling från centralt håll. Resultatet får vi av-
vakta men jag tror att alla parter är överens om att 
den behöver korrigeras. Vårt eventuella deltagan-
de i SPT har också varit aktuellt framför allt med 
beaktande av att Sverige har ordförandeskapet 
2009. Efter möte i Karlsborg där även rytteriet var 
med har en slutrapport presenterats för MU-rådet. 
MU-rådet gick helt på vad rapporten säger och 
därmed är det troligt att de Polismyndigheter som 
har divisioner ska börja med att utbilda aktuella 
hundförare först i bastaktik och därefter i det 
mobila insatskonceptet samt en funktionsinriktad 
utbildning för de båda hund och häst i SPT.

Sommar-SM är inte långt borta och därmed närmar 
sig vårt årsmöte. Inga motioner eller ansökningar 
om stipendium har inkommit. Jag påminner om 
delegater till förbundsrådet.
Kallelse och dagordning fi nns i denna tidning och 
på hemsidan.

Lars Lindgren 
Ordförande

Ordförandens kommentar

Tack för
vinter-SM

Ordförandens kommentar
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Mot
toppen!
Varmt välkomna till Narkotika – SM 

för polishundar 6 – 9 oktober 2008 

på Södra Berget i Sundsvall

Narkotika - SM för polishundar 6-9 oktober 2008

Polismyndigheten i Västernorr-
lands län hälsar er välkomna till 
Södra Berget som ligger i ett fan-
tastiskt naturområde endast 3 km 
från centrum i Sundsvall. 

Sundsvall – en destination med 
många ansikten ! Shoppingsta-
den – spelstaden – kultur och 
nöjesstaden – idrottsstaden, som 
sagt här finns något för alla sma-
ker. Sundsvall är idag en modern 
storstad i ett behändigt format. 
Tillräckligt stor för att ha ett för-
bluffande rikt utbud av affärer, 
kultur och nöjen, tillräckligt liten 
för att vara charmig och lätt-
tillgänglig. Låt dig överraskas av 
mångfalden i Sundsvall och Väs-
ternorrlands län, varierande natur 
lockar stora skaror besökare till 
länet. Här finns djupa skogar, 
härliga kuststräckor utefter Höga 
Kusten och älvdalar med de spe-
ciella niporna som skapats av 

sand på många ställen. 
Polismyndigheten i Västernorr-

lands län med sju kommuner i 
landskapen Medelpad och Ång-
ermanland. Polismyndigheten är 
indelad i sju närpolisområden, ett 
i vardera kommunerna Sundsvall, 
Härnösand, Kramfors, Sollefteå, 
Örnsköldsvik, Timrå och Ånge. 
Till stöd för närpolisområdena 
finns fyra myndighetsgemen-
samma avdelningar som bedri-
ver polisverksamhet inom hela 
polismyndigheten, staben, läns-
kommunikationscentralen, kri-
minalpolisen och trafikpolisen. 
Polishundverksamheten bedrivs 
inom varje närpolisområde med 
ett länsgemensamt hundbefäl. 

Hunden är en ovärderlig till-
gång med sin förare för att lösa 
svåra uppgifter och i kampen 
mot narkotika. Hundförare och 
deras hundar hittar regelbundet 

narkotika vilket resulterar i att 
narkotikalangare blir lagförda. 
Därmed förhindras spridningen 
av narkotika och liv räddas. Ett 
fantastiskt arbete som ni preste-
rar varje dag i er yrkesutövning 
som hundförare och polis. 

Jag kommer att följa tävling-
arna med intresse och jag hoppas 
att det kommer många besökare 
som då får möjlighet att se er i 
arbete. Med stolthet kan jag kon-
statera att genom Per Lockner 
och hans hund ”Åbba” är Polis-
myndigheten i Västernorrlands 
län regerande Svenska Mästare i 
narkotikasök. Några riktigt spän-
nande dagar väntar oss på toppen 
av Södra Berget i Sundsvall. 

Välkommen till Sundsvall och 
Polismyndigheten i 

Västernorrland! 

av Per Silverliden, länspolismästare
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SVENSKA
MÄSTERSKAPEN

I NARKOTIKASÖK
FÖR POLISHUNDAR

INBJUDAN
Hundenheten i Västernorrland inbjuder till SM för polisens narkotikahundar.
Behörig startande är narkotika- eller kombinationshundar vid polisen.
Varje länsklubb äger rätt att anmäla ett ekipage för varje påbörjat tiotal utbildade narkotikahundar.

Tid: Måndag den 6 oktober- torsdag den 9 oktober
 Informationsmöte den 6 oktober kl. 18.00 på hotell Södra berget
Tävlingsplats: Södra berget, Sundsvall
Logi: Enkelrum på hotellet (självklart är hund på rummet tillåtet) 

Tävlingsbestämmelser: Enligt Polisens hundförarförbunds SM-regler för narkotikasök
Klädsel: För tjänst som hundförare
Anmälningsavgift: 0:-  Västernorrlands hundförarförening bjuder på startavgiften!
Boende med mat: Helpension. I priset ingår allt inkl. kamratafton/bankett på onsdagkväll.
 Hotellet, hundförarföreningen samt Halla hundfoder subventionerar priset
 till en totalkostnad på 2500 kr. Bokas via arrangören. 
Kamratafton/bankett: Västernorrlands hundförarförening tillsammans med Hotell Södra Berget
 bjuder på mat och underhållning under onsdagskvällen.

Betalning: På plats vid ankomsten
Anmälan: Via GW till Roger Björne 
 ELLER använd bifogad anmälningsblankett. Sänds till:
 Roger Björne,  Polisen Västernorrland, Box179, 891 24 Örnsköldsvik
 Senast datum för anmälan: 2008-09-01.

Förfrågan: Roger Björne, tel.         073-0703411
 Roger Wiklander, tel.   070-3123375
 Per Lockner, tel.           073-0275988

Narkotika - SM för polishundar 6-9 oktober 2008
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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

Roger Björne
Polisen Västernorrland
Box 179, 891 24 Örnsköldsvik

Narkotika - SM för polishundar 6-9 oktober 2008
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SKYDDSLÄGER
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND

Inbjudan till skyddsläger i regi av Polisens Hundförarförbund

Vi har för avsikt att hålla ett skyddsläger i vecka 33. Lägret riktar sig i första hand mot tävling där kra-
vet är minst tjänstbarhetsnivå 2 och förhoppningsvis ett framtida startande på våra SM.
Lägret kommer, om möjligt, att till valda delar videofi lmas.

Lägerledare blir Petra Viklund med hjälp av extern fi gurant.

Tidpunkt: 13 – 16 augusti 2008
 Ankomst onsdag lunch och avslutas lördag lunch.

Plats: PHT, Karlsborg

Ekonomi: Hundförarförbundet står för boende - mat.

Anmälan SKALL ske via mail till p.edstrom@brevet.nu senast 25 juli. Vid frågor är ni välkomna att 
ringa 0736-182254
 
I anmälan skall förarens namn, adress, telefonnummer samt emailadress,  hundens namn och ålder, 
tjänstgöringsort, antal år som hundförare, tjänsbarhetsgrad, tävlingsmeriter både civila o polisiära, om 
ekipaget är anmält till årets Polishunds SM och vilken klass skall detta framgå. 

Max 10 deltagare
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Jack Johansson
Är på prao

Förra gången vi träffade Jack var det kallt 
och det låg fläckvis med snö i skogarna runt 
hundstugan. Då hade han precis fyllt fyra må-
nader och gjorde intryck, eller snarare avtryck, 
genom att bita reportern i underläppen så att 
rejält med blodvite uppstod. När vi sedan skulle 
plåta honom, var han inte det minsta sam-
arbetsvillig. Han envisades med att hoppa ut 
genom ett öppet fönster, inte bara en utan flera 
gånger,  så till sist gav vi upp.

Den här gången träffas vi under regional-
veckan vid Halens Camping i västra Blekinge. 
Solen skiner från en molnfri himmel och det är 
perfekta 17 grader varmt. Stora delar av hund-
gruppen sitter i gräset och fikar. Då brakar det 
till och kaffekoppar och termosar flyger åt alla 
håll. Jack, sex månader, kommer stormande.

Text och Foto:
Catarina Håkansson

Kaxigt, eller hur? Det är inte många valpar och långt ifrån 
alla vuxna hundar, som behärskar asfaltspår som Jack redan 
gör.
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Hur beskriver man bäst en halvårsgammal schäfer? En del val-
par är bara söta. Andra är mest mysiga, eller lite nyfikna, eller 
kanske rätt och slätt trevliga. Ingen av dessa beskrivningar 
passar riktigt bra in på Jack. Jo det är klart att han är både söt 
och mysig och nyfiken och trevlig. Men det finns ett bättre 
adjektiv som passar på pricken, nämligen kaxig.

Inte kaxig för att han glatt rusar fram och hälsar på folk han 
inte känner, det gör de flesta valpar

Inte kaxig för att han gärna busar med andra vuxna hundar, 
det gör många valpar 

Inte kaxig för att han morrar när någon försöker ta ”hans” 
skyddsärm. Det gör en del valpar.

Utan kaxig för att han utan problem spårar runt på en asfal-
terad skolgård, där en hel årskurs precis har varit på rast, det 
gör få valpar.

Det är onsdag eftermiddag och Jack har avverkat hälften 
av sin första regionalvecka, eller kanske man ska säga, prao-
vecka. Prao står för praktisk arbetslivs orientering och det är 
precis vad det handlar om. Jack får vara med på brorsan Uzaks 
och de andra polishundarnas övningar, på sina villkor. Han 
trivs som ”fisken i vattnet” och har givetvis för länge sedan 
charmat alla blivande kollegor, åtminstone de tvåbenta. Vad 
det gäller de fyrbenta är det mer tveksamt, speciellt som han 
är en riktig liten bolltjuv. 

Hur går spåret?
Vi klarar snabbt av hälsningsproceduren, den här gången utan 
hål i läppen. Jack tar gärna kontakt, men är inte så intresserad 
av att kramas och klappas. Speciellt inte när det finns skydds-
armar och andra roliga saker i närheten. Sen kommer den för-
sta frågan till husse Anders. Hur går spåret?

När vi träffades runt påsk, hade Jack redan hunnit spåra ett 
30-tal spår. Vi följde då med på ett par kortare skogsspår och 
kunde se att han redan fått ett stort intresse och en god teknik. 
Självklart är vi nyfikna på hur arbetet har framskridit och om 
Anders har kunnat hålla sig till sin plan, nämligen att låta Jack 

sköta sig själv och lägga sig i så lite som möjligt.
-Jag tycker nog att det har går ganska bra, säger Anders. 

Framförallt försöker jag vara noga med att inte fastna i några 
givna mönster. Jag tror många gånger att det är vi människor 
som, helt omedvetet, hämmar hundarnas utveckling. Vi tycker 
oss veta vad som är möjligt och omöjligt, lätt och svårt. Min 
uppfattning är att man måste våga prova, tänja på gränser och 
faktiskt våga låta även unga hundar misslyckas ibland.

Kaxig är ordet
För att mer i handling än med ord visa hur han menar, tar An-
ders oss med till en intilliggande låg- och mellanstadieskola. 
Skolgården består till stora delar av asfalt och här har säkert 
ett hundratal elever och även vuxna, rört sig under hela dagen. 
Nu är skoldagen slut och Polishundens medarbetare får i upp-
drag att lägga ett kanske 100 meter långt spår runt en jättestor 
sandlåda. Slutet består av en frolic.

Jack tar upp spåret, slår en liten ring på ett par meter och 
ger sig sedan målmedvetet i väg med stängd mun och sträckt 
lina. Två 90 gradiga vinklar och ett par, tre minuter senare tar 
han sitt ”byte”. Sen kör han näsan i backen igen och vill mer. 
Kaxig är ordet.

Men även om spårningen är nog så intressant så är det en 
hel del andra saker som man också är nyfiken på vad det gäl-
ler en valp i allmänhet och en blivande polishund i synnerhet. 
Hur fungerar han i miljöer ? Gillar han att kampa ? Är han 
självständig eller tar han mycket stöd av Anders ? Den sista 
frågan kan man utan att vara någon expert på unga hundar 
och mentalitet svara på själv. Första gången vi träffade Jack 
gav han intrycket av att vara en självsäker, trygg och tuff liten 



valp. Idag är han en mycket självsäker, trygg och tuff större 
valp. 

- Det stämmer, säger Anders, som ibland nästan tycker att 
det blir lite för mycket av det goda. 

Har synpunkter
Jack kan redan ha synpunkter på om någon vill ta hans saker 
ifrån honom. De andra i hundgruppen tar alla chanser att 
kampa, retas och busa. När Jack morrar och visar tänderna ger 
de sig förstås genast.

En förbaskat trevlig valp den där, säger äldre kollegan Thor-
kelsson med glimten i ögat. När Anders inte ”redar” honom 

längre, så tar jag över direkt.
Vad det gäller olika miljöer så hoppas och tror Anders 

inte det  ska ställa till några problem. Han haft med Jack på 
olika platser och hitintills har han inte visat några som helst 
betänkligheter varken vad det gäller trappor, höjder eller hala 
underlag. Hans nuvarande tjänstehund är brandhund och för-
hoppningsvis ska Jack på sikt också kunna ta över den arbets-
uppgiften. 

Tanken var egentligen att det här numret av Polishunden 
skulle fokusera mest på just det här, men nu kom som bekant 
ett asfaltspår i vägen. Det tänker vi inte be om ursäkt för, men 
lovar att återkomma kring miljöträning längre fram.

Full kamp om skyddsärmen.  Frågan är om det är Jack, eller ”gammelkollegan” Thorkelsson som tycker det är roligast.

Jack trivs som fisken i vattnet på sin prao. 
Jack är utan tvekan en ung herre som tar för sig i livet. Husse 
Anders är förstås helnöjd så här långt.
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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

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

Svenska mästare 
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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

Svenska mästare
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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

Skydd
 Spår 
2007 Glenn Andersson Skåne Blackneck's Garbo Södertälje

Patrik Malmberg Skåne Mallekraft's Nikita

Svenska mästare

Georg Philips från Meredian, Mississippi 
skulle gå och lägga sig på övervåningen när 
hans fru sade till honom att han hade lämnat 
ljuset på i garaget, vilket hon kunde se från 
sovrumsfönstret. Georg öppnade bakdörren 
för att släcka ljuset men han såg att det var 
människor i garaget som stal grejor.
Han ringde polisen som frågade om någon 
hade gått in i huset.
Han sa nej. Polisen sade då att alla polisbi-
larna var upptagna och rådde honom att låsa 
alla dörrarna så skulle de skicka en bil när nå-
gon blev ledig.
Georg sade okey och lade på telefonen samt 

räknade till trettio. Sedan ringde han polisen 
igen.
Hej, jag ringde alldeles nyss för att det var 
folk som stal saker ut mitt garage. Nu behö-
ver ni inte komma för jag sköt dom nyss, var-
efter han lade på telefonen.
Inom några minuter kom sex polisbilar, ett 
SWAT team, en helikopter, en brandbil samt 
två ambulanser. De grep tjuvarna på bar gär-
ning.
En av polismännen sade till George, ” jag 
tyckte du sade att du hade skjutit dom”.
Georg svarade ”jag tyckte du sade att det 
inte fanns några lediga bilar”.

Hur man får polisen att komma när man behöver dom.
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Kallelse till årsmöte

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 1 ÅR

 B/ VAL AV KASSÖR 2 ÅR

 C/ VAL AV LEDAMOT 2 ÅR

 D/ VAL AV 1 SUPPLEANT 2 ÅR

 E/ VAL AV 2 REVISORER 1 ÅR

 F/ VAL AV 2 REVISORSSUPPLEANTER 1 ÅR

§ 13. BEHANDLING AV MOTIONER

§ 14. ÅRSMÖTETS AVSLUTANDE

EFTER ÅRSMÖTET FÖLJER ETT INFORMATIONSMÖTE

ÅRSMÖTE I POLISENS
HUNDFÖRARFÖRBUND 2008
I SAMBAND MED SM FÖR POLISHUNDAR
I KARLSTAD 2008-09-05 KL 18.00.
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Kriminalsöksgrisen
Carmen

Du ska ha klart för Dig att Jag har
haft med större svin än Dig att göra.

Veckans hårdaste dag på tekniska roteln en vårdag i april 2008

Carmen är en utrotningshotad gris som 
kallas Linderödsgris. Matte köpte gri-
sen då den inte var speciellt stor. Matte 
hade tänkt att använda grisen till att 
söka tryffel.

Anledningen till polisens intresse för 
Carmen är att hon tillsammans med 
sin matte en dag i augusti månad 2007, 
var ute och vandrade i skogen. Vid ett 
ställe skyggade Carmen och matte upp-
täckte då en plastsäck som var delvis 
nergrävd. Matte kunde också märka 
en obehaglig lukt. Som en ansvarskän-
nande medborgare ringde hon polisens 
tipstelefon. Men ingen polis hörde av 
sig. I samband med Englaärendet kom 
matte åter att tänka på plastsäcken. 
Hon tog kontakt med någon av poli-
sens informatörer och ärendet hamnade 
så småningom på tekniska roteln i 
Kristianstad.

Det blev stor utryckning till Tjörnarp 
med två kriminaltekniker en hundfö-
rare och en lokus (fotograf). 

Tony Andersson chef för tekniska 
roteln i Kristianstad, tillika inbiten jä-
gare.

Alf  Sedin tekniker på tekniska ro-
teln. En mycket godhjärtad kollega 
som ofta använder mer svordomar än 
svenska ord i sin meningsbyggnad.

Leif Bergqvist med krimhunden 
Arko. Lokus och hundförare.

Thorwald Simonsson lokus och en 
skämtare i den högre klassen.

Framme på platsen blev vi alla foto-

Du är inte släkt med Alf
Sedin eller?

Nähä du. Jag har mina
rötter i Linderöd.
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graferade tillsammans med Carmen. Däref-
ter skulle vi utröna vilket brott som kunde 
ligga bakom den illaluktande säcken. Arko 
skickades på sök men nonchalerade totalt 
den illaluktande säcken. Jag överlämnade 
ärendet med varm hand till de två kompeten-
ta tekniker som fanns på plats. Det grävdes, 
det luktades, det tittades, det analyserades. 
Vi lokusar kunde bara njuta med vilken fre-
nesi teknikerna gick in för uppgiften. Efter 
en stund kunde konstateras att inget fanns i 
säcken. Som en blixt från ovan kom resulta-
tet av teknikernas arbete. En bil hade fastnat 
på en sten och med hjälp av plastsäcken un-
der ett hjul hade bilen kommit loss. Säcken 
hade då delvis hamnat under jord. Vi lokusar 
var djupt imponerade av resultatet. Matte till 
Carmen erkände också att fantasin kanske 
hade skenat iväg.

Tyvärr finns inte Carmen mer. Hon avled 
i helgen efter en kort tids sjukdom. Om det 
var besvikelsen över hennes insats i skogen 
vet vi inte. 

Lokusen Thorwald satte ihop ett litet bild-
kollage över händelse. Jag hoppas det kan 
roa någon.

Lars Bergqvist

Hur fan kan du tro att vi är släkt
vi är ju inte ens lika. Jag har ju

för j....n inte ens hälften så
mycket hår på hjässan, du vet.

Nä, jag tycker hon är mer lik den
lille Lokusaj....n du vet.

Det tycker
han säkert
bara för att
min jacka är
gjord av
svinmocka.

PO L I S H U N D E N 3 2008
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Gubbe på stubbe

Det här är väl för ungefär åtta år sedan tror jag. Jag är sä-
ker på att det var på sommaren och att det hela börjar med 
att vi vid ett snåret på natten, får ett larm om ett pågående 
inbrott. Vi åker till klubbstugan vid en motocrossklubb ett 
par mil utanför Kristianstad. Väl framme är det bara att 
konstatera att det redan finns ett 20-tal medlemmar på plats 
och att det nog blir svårt för Arko att hitta något spår.

 Men hur det nu är så får han fäste och vi spårar ut i 
mörkret. Spåret lämnar klubbområdet och fortsätter vidare 
över de angränsande vallarna. Arko håller ett behagligt 
tempo och går med släpande lina. Plötsligt ger han ifrån sig 
ett riktigt tjut och springer i väg som skjuten ur en kanon. 
När jag kommer fram ser jag att han gått emot ett el-staket 
och fått sig en rejäl pärla. 

På den här tiden är jag yngre och spänstigare och rullar 
under staketet och in i hagen där jag till min förskräckelse 
förstår att det finns betande djur. Nu ska man veta att jag 
är livrädd, verkligen skräckslagen för både hästar och 
kor. Men adrenalinhalten är i det här läget något högre än 
förståndet, så jag fortsätter. Efter lite om och men kan jag 
kalla till mig Arko och han tar upp spåret igen. Efter ett par 
hundra meter är det dags för nästa elkyss. Den här gången 
blir han inte lika upprörd och jag är glad över att vi är utan-
för häst- eller kohagen. 

Glädjen förbyts snart till en del missnöje när jag märker 
att det blir blötare och blötare. Nu räcker vattnet långt 
över kängskaften och Arko får bitvis simma. Framför mig 

hör jag att det plaskar och jag fattar ju att tjyven är inom 
räckhåll. Men när vattnet når en bit ovanför låren inser jag 
att det är idiotiskt och farligt att fortsätta så jag bestämmer 
mig för att gå tillbaka igen. 

Problemet är bara att nu håller inte underlaget längre och 
jag står plötsligen med vatten upp till midjan. Som tur är 
lyckas jag rädda mig och hunden upp på en tuva och jag 
ringer till kollegan. Tyvärr kan han inte lokalisera mig och 
komma till undsättning, så efter lite dividerande bestäm-
mer vi oss för att begära hjälp från F17 och en räddnings-
helikopter. Men dom är underbemannade och har svårt för 
att rycka ut.

Då ringer vi till räddningstjänsten som långt om länge 
tar sig fram och kan undsätta mig. Upplysningsvis har 
jag då sett soluppgången från min lilla tuva. Till sist kan 
jag i alla fall åka hem, trött, hungrig och dyblöt. Det enda 
som kan få mig på lite bättre humör är vetskapen om att 
tjyven med all sannolikhet är både tröttare, hungrigare och 
dyblötare. Vid utsättningen på morgonen visar det sig att 
min fru Kristina, som också är polis, finns på plats. Hon får 
givetvis höra talas om mitt lilla äventyr och hennes första 
oroliga kommentar blir till kollegornas förtjusning:

-Hur gick det med hunden?
Sen tar Leif en rejäl klunk kaffe och levererar nästa be-

rättelse, även denna med en stor portion humor.  
Arko är som sagt kriminalsökhund och det betyder ju 

att vi med jämna mellanrum tränar vattensök. Det här är 
någon gång på höstkanten för ett par tre år sedan. Tanken 

Eftersom tidigare gubbar på stubbar utan un-
dantag finns i Blekinge, undrar man ju så klart 
om det bara är där som det händer tokroliga 
historier. Så träffar vi Leif Bergquist, som visser-
ligen faktiskt också är, just det, bleking, eftersom 
han numera är bosatt i den lilla kuststaden Söl-
vesborg. Men Leif tillhör Skånes Polismyndighet 
och det är också där han fortfarande arbetar, 
som tekniker och med kriminalsökhunden Arko. 
Vi slår oss ner vid köksbordet och tanken är att 
vi ska fika samtidigt som vi pratar. Fast frallan 
blir bara halväten och kaffet kallnar i muggen. 
För när Leif börjar berätta glömmer man allt 
annat. När han avslutar sin suveräna berättelse 
tar han sats och fortsätter med nästa, som är om 
möjligt ännu bättre. Vi kunde inte välja vilken vi 
skulle publicera, så varsågod, här kommer båda. 

Leif Bergquist
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är att jag ska förbereda en övning genom 
att placera ut ”gömmor” i en sjö som 
heter Tydingesjön. Nu är det ju inte 
så tacksamt att myndigheten tillhan-
dahåller en stor fin båt med inom-
bordsmotor, tyvärr. 

Men Jerker Lavesson, som också 
han sysslar med vattensök har en 
båt, eller rättare sagt hans fru har 
en båt, och den drar jag ner till sjön. 
Plastbåten med ett specialbyggt litet 
däck i fören sjösatts och jag ger mig 
iväg ut. Lursjön är inte jättestor, kanske 
tre kilometer i diameter och jag kör 
över mot andra sidan för att där placera 
ut det jag ska. När de är klart är det 
bara att starta utombordaren och puttra 
tillbaka. 

Men glöm det. Jag drar i snöret till 
utombordaren, men inget liv. Jag 
drar igen, likadant. Efter ytterligare 
misslyckade försök ger jag upp, 
fiskar upp mobilen och ringer till 
Jerker. Nu ska ju det här gå i tryck, 
så jag ska kanske inte ordagrant 
berätta vad jag säger till ho-
nom. De som känner Jerker 
vet hur han är, så givetvis 
tycker han att det är hur 
kul som helst. Ingen hjälp att vänta från det hållet 
alltså. 

Jag avslutar samtalet och då är jag liiite irriterad. Men 

man är väl en handlingskraftig man så jag plockar upp de 
båda årorna från durken på båten, sätter dom i tullarna och 

börjar ro. Vid första årtaget knakar det oroväckande i 
vänstra åran, vid andra taget knäcks den rakt av. Nu blir 

jag heligt förbannad och inte blir det bättre av att det 
börjar blåsa upp rejält.

Jag kan inget annat göra än att låta båten driva 
iväg vind för våg och som tur är hamnar vi till 
sist på landbacken. Eftersom jag troligtvis be-
finner mig på en ö ser jag ingen annan utväg 
än att larma räddningstjänsten. Att göra ett nytt 

försök med Lavesson är helt otänkbart. 
Nu visar det sig senare att det i själva ver-

ket är en halvö, men det kunde ju inte 
jag veta. Efter lång och kall väntan 
dyker äntligen räddningen upp och 

deras första fråga är:
-Har du varit ute och fiskat?
Till sist blir jag äntligen bog-

serad tillbaka till stranden där 
bilen med trailern står parkerad. När 

jag fortfarande ganska uppretad, 
många långa timmar senare än 

jag tänkt mig, kör in på Jerkers 
uppfart är han så klart hemma. 
Han går fram till motorn och 

säger:
-Man gör bara så här.

Så drar han ett tag i det förbannade snöret, och mo-
torn går igång.

Text och bild: Catarina Håkansson
Illustration: Robban Carlsson

Gubbe på stubbe
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Återigen har jag ”deltagit” på vinter-SM 
(kallar det fortsatt för draget). Jag brukar 
skriva några rader om mina upplevelser. 
Det blir kanske lite tjatigt men jag kan inte 
låta bli. Det fi nns enormt mycket att skriva 
om, arrangemanget, engagemanget, natu-

ren, fi na prestationer från både hundar och 
förare. Jag väljer ändå att skriva om mina 
och mina vänner från söders förehavande 
eftersom det måste ses som unikt att Skåne 
var det län som hade fl est deltagare.

Av Lars Lindgren

Vinter-SM 2008Vinter-SM 2008
Sett i ett Skåneperspektiv

Prolog
Min tik (Occy) brukar ju ha för 
vana att ha någon ”åkomma” vid 
dessa äventyr men så här i efter-
hand kan jag konstatera att hon 
varken var skadad, löpte eller nå-
got annat. Jag har haft mina miss-
tankar om att hennes ”åkommor” 
varit ett sätt att tala om för mig 
att hon helst ville stanna hemma. 

Jag är dock övertygad om att hon 
tycker det är toppen att få vara 
med husse dygnet om, få lite extra 
mat, bli stretchad och omhänder-
tagen samt få springa omkring i 
spåret och lukta på kissefl äckar 
och annat (bara hon inte behöver 
dra omkring på sin f—de husse).

Nåväl i vilket fall som helst så 
hade vi (läs jag) bestämt oss för att 

starta även i år och natten till mån-
dagen den 14:e april startade jag 
och två kamrater resan till Bruks-
vallarna tillsammans med våra 
hundar. I Markaryd sammanstötte 
vi med två skåningar till (ytterli-
gare två anslöt under kommande 
förmiddag). Inför draget i år var vi 
otroligt nog 7 anmälda från Skå-
neland. 



(Undertecknad-Patrik Malmberg-
Fredrik Boije-Mikael Svalenius-
Sussi Sunila och Åsa Lindström). 
Detta var enastående och jag tror 
att det var många i vårt avlånga 
land som höjde ett och annat 
ögonbryn.

Söndag 14 april
Resan upp gick bra och vid lunch-
tid anlände vi till Bruksvallsliden. 
Vår avsikt var att hyra utrustning 
för att under eftermiddagen ””köra 
in”” hundarna. Så här sent på 
säsongen förväntade vi oss en lugn 
och nästan folktom plats men vil-
ken syn möttes oss. Hela området 
var belamrat med skidfantomer i 
alla åldrar. Det var allt från Svens-
ka och Norska landslagsåkare till 
10-åringar som åkte sprintlopp. De 
sistnämnda susade fram i spåret 
med en fart som inte jag kommer 
upp i ens i nedförbackar (dom jag 
vågar åka i). Imponerande.
Vår uppvärmning fi ck vänta lite i 
avvaktan på att proffsen lämnade. 
Detta berodde inte på att det inte 
fanns lediga spår utan snarare att 
vi inte ville avslöja vår form i fall 
det fanns värvare. 

Senare under eftermiddagen gav 
vi oss ut i spåren. I början fick 
vi ”äta” lite snö när hundarna for 
fram fortare än vad våra ben bar 
(inte min hund förstås). Efter hand 
gick det faktiskt förvånansvärt bra 
för dom andra Skåningarna och 
Occy lullade också fram i spåret 
även om hon inte brydde sig om 
att dra mer än i nedförsbackarna 
(enda stället där jag tycker att hon 
inte ska dra).

Måndag 15 april
Dagen började med ett kortare 
skidpass. Övriga Skåningar blev 
allt mer hemtama på skidorna och 
dragviljan var god hos hundarna. 
Vedin (lokalpolisen) hade fi xat en 
guidad skotertur till stor glädje för 
oss som inte har denna möjlighet. 
Vi blev ett digert gäng som gav 
oss ut över nejderna. Naturupp-

levelsen var tagande och i fem 
timmar susade vi fram (givetvis 
i stilla mak) med en stor gul sol 
lysande på oss. Det är väl inte 
överraskande att den enda incident 
som uppstod var att jag var på väg 
in i ett träd, släppte gasen och fi ck 
skotern över mig. Jag klarade mig 
turligt nog utan större skada. Lite 
ont i ena handen och axeln. Jag 
vill dock påpeka att detta inte var 
anledningen till min kommande 
prestation.
På kvällen var det samling med 
information och lottdragning. 
Konstigt nog ”drog” jag även detta 
år spiken. 

Tisdag 16 april
Äntligen var det tid för tävling. 
Vädret var fortsatt strålande och i 
nypreparerade spår susade de täv-
lande fram. Jag och Occy startade 
faktiskt ganska bra men efter en 
stund insåg vi båda att vi kunde 
ha varit i bättre form. För övriga 
Skåningar gick det riktigt bra för 
att vara första gången (även om 
vissa envisades med att köra åt fel 
håll). Resultatlista fi nns på annan 
plats i denna tidning.

På eftermiddagen var det dags 
för den traditionella utflykten till 
toppstugan tolkandes efter skoter. 
Jag känner platsen nu och inser 
att jag definitivt inte skall åka ned 
därifrån. Vänliga som alla är under 
dessa tävlingar fick jag i stället 
låna en skoter. Att dom vågade 

efter gårdagen. På väg upp ville 
Sussis skidor gå en annan väg och 
plötsligt blev det stopp och Sussi 
rent vit i huvudet. Jag tycker det 
är ganska kul med skoter och pas-
sade på att åka upp och ned några 
gånger, utan att välta. Efter en 
stund kom helikoptern på besök 
och det var kul att träffa Tomas 
igen. 

På kvällen var det middag 
med efterföljande prisutdelning. 
Alla fick pris. Efter detta var det 
dags att anmäla stafettlag. Skåne 
bildade ett linlag bestående av 
Patrik- Fredrik och Mikael. Sussi 
fick plats i ”Lady och Lufsarna” 
och otroligt nog blev jag återigen 
tillfrågad att starta med norrbot-
ten i ”norrhanarna”. Kalle tjatade 
på mig att jag skulle prova på att 
skaita och (kanske på grund av 
ölintag) lät jag mig övertalas. Eva 
avstod efter en tidigare incident 
och Åsa var nog lite trött i benen. 
Som om inte jag var det.

Onsdag 17 april
Återigen en strålande dag. Jag 
och Occy åkte ut med Martti och 
rastade. Vi gav oss ned till start 
och parkerade vid sidan om start-
platsen. 

Ute på plan var det en impone-
rande syn. 11 startande lag inom 
och utom tävlan. Vi måste nog gå 
tillbaka många år för en sådan till-
strömning på vårt drag.

Starten gick utan större inter-

Vinter-SM 2008

Vinter-SM 2008
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messon. Patrik körde första sträck-
an för Skåne och kom in på tredje 
plats knappt efter Kalle och Roger 
Björne. Micke körde andra sträckan 
för Skåne och Roger Markberg för 
”mitt” lag. Vid sista växlingen kom 
dessa in med Roger något före. Jag 
och Occy startade. Vad tror ni att 
hon hade spanat in. Den för…. bi-
len som stod strax intill. Hon drog 
direkt vänster och jag rakt fram 
och var givetvis nära att gå omkull 
men redde ut det. Samtidigt hade 
Fredrik (siste startande i Skånela-
get) passat på att gå om. Jag kom 
i alla fall iväg. När vi passerade 
första kurvan hade Fredrik plötsligt 
bestämt sig för att lägga sig ner. 
Varför skulle han vila så tidigt? 
Jag fick stanna och det ”störde min 
rytm”. Skämt åsido så kom vi alla 
iväg igen och nu hade Fredrik satt 
upp farten. Han och hans hund bara 
försvann. Jag och Occy lullade på 
som vanligt och vår sluttid blev väl 
inte så imponerande. Skånelaget 
blev bästa linlag vilket förhopp-
ningsvis ger blodad tand för nästa 
år. Redan efter stafetten blev jag 
tillfrågad om att köpa in en pulka. 
Ska den gå på hjul då svarade jag. 
Mitt lag fick inte så framskjuten 
placering men kul var det. Efter 
loppet hade jag ont i smalbenen 
och insåg att det där med skaiting 
nog är något man skall träna på. 

Sammanfattning
Återigen var det ett mycket bra 
arrangemang där många la ned ett 
digert arbete. Ett speciellt tack till 
Vedin för mycket men främst för 
skoterfärden.

Det gjordes många bra prestatio-
ner under tävlingarna. Skåningarna 
stod för vissa men det var många 
fler. Förhoppningsvis blir det ännu 
fler startande nästa år. Jag har då 
planer på att starta med min Labbe 
(Leo) och då tror jag att det kom-
mer att gå undan. Jag har en kon-
stig föraning som blandas mellan 
bävan och förväntan.

Med förhoppning om att vi ses 2009.

Vinter-SM 2008
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ST.NR NAMN/HUND HUND/RAS/NAMN KLASS STARTTID MÅLTID SLUTTID 

1 Jörgen Modin Izor  Pulka10km 09.00.00 09.32.32 00.32.32 

2 Lars Bergström Zeke  Pulka10km 09.01.00 09.40.03 00.39.03 

3 Henrik Sterner Slugger  Pulka10km 09.02.00 09.49.11 00.47.11 

4 Roger björne   Pulka10km 09.03.00 09.31.16 00.28.16 

5 Lars Lindgren Occy  Öppen10km 09.10.00 10.12.20 01.02.20 

6 Gustav Andersson Figo  Linkör10km 09.11.00 09.58.31 00.47.31 

7 Bengt Ljunglöf Wiggo  Linkör10km 09.12.00 09.37.09 00.25.09 

8 Lars S-Ställ Garro  Linkör10km 09.13.00 00.00.00  

9 Michael Toft Kurt  Linkör10km 09.14.00 09.51.07 00.37.07 

10 Josefi na Harrysson Tiger  Linkör10km 09.15.00 09.50.59 00.35.59 

11 Peter Granström Kano  Linkör10km 09.16.00 09.56.07 00.40.07 

12 Andreas Tengqvist Åke  Linkör10km 09.17.00 09.50.52 00.33.52 

13 Johan Ededal Boss  Linkör10km 09.18.00 09.50.53 00.32.53 

14 Tomas Sandsten Usco  Linkör10km 09.19.00 09.50.57 00.31.57 

15 Manne Johansson Boss  Linkör10km 09.20.00 09.50.56 00.30.56 

16 Johan Walfridsson   Linkör10km 09.21.00 09.55.39 00.34.39 

17 Leif Malmgren Lina  Linkör10km 09.22.00 10.05.42 00.43.42 

18 Åsa Söderkvist Phantom  Linkör10km 09.23.00 09.51.41 00.28.41 

19 Eva Roos Fanny  Linkör10km 09.24.00 09.59.46 00.35.46 

20 Magdalena Öst Joker  Linkör10km 09.25.00 09.51.55 00.26.55 

21 Patrik Malmberg Nikita  Linkör10km 09.26.00 10.04.09 00.38.09 

22 Pär Lindgren Gross  Linkör10km 09.27.00 10.02.33 00.35.33 

23 Anders Olsson Max  Linkör10km 09.28.00 10.02.00 00.34.00 

24 Anders Röscall Nisse  Linkör10km 09.29.00 10.02.03 00.33.03 

25 Annie Edström Malle  Linkör10km 09.30.00 10.06.34 00.36.34 

26 Fredrik Johansson Nemo  Linkör10km 09.31.00 10.03.51 00.32.51 

27 Ulf Lambert Kayo  Linkör10km 09.32.00 10.14.38 00.42.38 

28 Åsa Lindström Dixon  Linkör10km 09.33.00 10.23.58 00.50.58 

29 Roger Markaberg Baxtr  Linkör10km 09.34.00 10.03.59 00.29.59 

30 Fredrik Boije Luca  Linkör10km 09.35.00 10.14.20 00.39.20 

31 Svante Dalemo Dessan  Linkör10km 09.36.00 10.12.36 00.36.36 

32 Susanne Lindblom Iza  Linkör10km 09.37.00 10.13.32 00.36.32 

33 Lennart Eriksson Diesel  Linkör10km 09.38.00 10.20.55 00.42.55 

34 Kalle Alatalo Puck  Linkör10km 09.39.00 10.04.56 00.25.56 

35 Susanna Sunilla Bosco  Linkör10km 09.40.00 10.18.39 00.38.39 

36 Malin Palmqvist Arrak  Linkör10km 09.41.00 10.14.14 00.33.14 

37 Michael Svalenius Zero  Linkör10km 09.42.00 10.29.47 00.47.47 

38 Roger Björne Prinsessan  Öppen10km 09.43.00 10.15.33 00.32.33

DRAGHUNDS SM FÖR POLISHUNDAR 2008
BRUKSVALLARNA 2008-03-14--15 RESULTATLISTA Tisdag 08-04-15

Vinter-SM 2008
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ST.NR NAMN/HUND LAG STARTTID MÅLTID SLUTTID
PLAC:  Lagtider: Tid Tävling Ej tävling
1 Johan Ededal Uppsala 10.00.00 10.21.07 00.21.07
2 Annie Edström Uppsala 10.21.07 10.43.22 00.22.15
3 Josefi na Harrysson Uppsala 10.43.22 11.09.11 00.25.49
  Lagtid 10.00.00 11.09.11 01.09.11
4 Roger Björne Västernorrland 10.00.00 10.15.32 00.15.32
5 Andreas Tengqvist Västernorrland 10.15.32 10.36.12 00.20.40
6 Magdalena Öst Västernorrland 10.36.12 10.52.48 00.16.36
  Lagtid 10.00.00 10.52.48 00.52.48
7 Jörgen Modin Jämtland 10.00.00 10.16.37 00.16.37
8 Fredrik Johansson Jämtland 10.16.37 10.36.17 00.19.40
9 Åsa Söderqvist Jämtland 10.36.17 10.54.08 00.17.51
  Lagtid 10.00.00 10.54.08 00.54.08
20 Ulf Lambert Stockholm 10.00.00 10.24.09 00.24.09
21 Malin Palmkvist Stockholm 10.24.09 10.42.34 00.18.25
22 Mikael Toft Stockholm 10.42.34 11.06.48 00.24.14
  Lagtid 10.00.00 11.06.48 01.06.48
23 Anders Olsson Dalarna 10.00.00 10.21.30 00.21.30
24 Lennart Eriksson Dalarna 10.21.30 10.43.31 00.22.01
25 Peter Granström Dalarna 10.43.31 11.09.04 00.25.33
  Lagtid 10.00.00 11.09.04 01.09.04
26 Tomas Sandsten V.Götaland Blå 10.00.00 10.21.03 00.21.03
27 Lars Bergström V.Götaland Blå 10.21.03 10.40.42 00.19.39
28 Anders Rösvall V.Götaland Blå 10.40.42 11.04.33 00.23.51
   10.00.00 11.04.33 01.04.33

ST.NR NAMN/HUND LAG STARTTID MÅLTID SLUTTID
29 Henrik Sterner V.Götaland Gul 10.00.00 10.29.42 00.29.42
30 Susanne Lindblom V.Götaland Gul 10.29.42 10.52.01 00.22.19
31 Svante Dalemo V.Götaland Gul 10.52.01 11.17.42 00.25.41
  Lagtid 10.00.00 11.17.42 01.17.42
32 Patrik Malmberg Skåne 10.00.00 10.15.58 00.15.58
33 Fredrik Boije Skåne 10.15.58 10.36.23 00.20.25
34 Michael Svalenius Skåne 10.36.23 10.54.46 00.18.23
  Lagtid 10.00.00 10.54.46 00.54.46
35 Kalle Alatalo Norrhanarna 10.00.00 10.14.58 00.14.58
36 Roger Markaberg Norrhanarna 10.14.58 10.36.16 00.21.18
37 Lasse Lindgren Norrhanarna 10.36.16 11.13.49 00.37.33
  Lagtid 10.00.00 11.13.49 01.13.49
38 Manne Johansson Lady & Lufsarna 10.00.00 10.19.03 00.19.03
39 Susanna Sunilla Lady & Lufsarna 10.19.03 10.44.23 00.25.20
40 Pär Lindgren Lady & Lufsarna 10.44.23 11.06.42 00.22.19
  Lagtid 10.00.00 11.06.42 01.06.42
41 Mimmi Brissler X-Games 10.00.00 10.16.10 00.16.10
42 Johan Walfridsson X-Games 10.16.10 10.36.26 00.20.16
43 Eva Roos X-Games 10.36.26 10.54.48 00.18.22
  Lagtid 10.00.00 10.54.48 00.54.48

DRAGHUNDS SM FÖR POLISHUNDAR 2008
BRUKSVALLARNA 2008-03-14--15 RESULTATLISTA Stafett onsdag 08-04-16

Vinter-SM 2008
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PLAC:  Lagtider: Tid Tävling Ej tävling
1 Västernorrland 00.52.48 x 
2 Jämtland 00.54.08 x 
3 V.Götaland Blå 01.04.33 x 
4 Stockholm 01.06.48 x 
5 Dalarna 01.09.04 x 
6 Uppsala 01.09.11 x 
7 V.Götaland Gul 01.17.42 x 
1 Skåne 00.54.46  x
2 X-Games 00.54.48  x
3 Lady & Lufsarna 01.06.42  x
4 Norrhanarna 01.13.49  x
    

DRAGHUNDS SM FÖR POLISHUNDAR 2008
BRUKSVALLARNA 2008-03-14--15 RESULTATLISTA Stafett onsdag 08-04-16

Vinter-SM 2008



24 PO L I S H U N D E N 3 2008

PROFILKLÄDER
Plaggen fi nns vid vår föreningslokal på Polishundtjänsten/RKP i 
Karlsborg. Vi erbjuder nu en möjlighet att beställa varor från Pe-
ter Matthijs som vi sedan kan leverera i samband med sommar-
SM. 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.

För att se bilderna i större format besök vår
hemsida www.polishund.se.
OBS! Kläderna är endast till försäljning för medlemmar!!!

75:-

Funktions 
T-shirt från 
Craft.

T-shirt med 
text K-9 
Sweden på 
ärmen.

50:-
Fleece-jacka.

SoftShell 
jacka från 
Craft.

150:-:-
500:-:-

För medlemmar i förbundet fi nns nu ett antal plagg till försäljning
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Hasse Norberg med Sazka

När andra hundar börjar
krokna i sommarvärmen
Då har dobermanntiken
Sazka bara värmt upp

För lite drygt ett halvår sedan står 
Hasse Norberg inför fullbordat 
faktum. Han behöver en ny polis-
hund och han behöver det NU. Att 
byta ut en 10 – årig hund är illa 
nog, att tvingas ta en bara hälften 
så gammal ur tjänst är förstås 
riktigt tråkigt.

Som tur är löser sig ändå snabbt 
till det allra bästa. Räddningen fi nns 
bokstavligt talat runt hörnet. Torbjörn 
Eriksson, träningskamrat, problemlö-
sare och bollplank sedan fl era år till-
baka, erbjuder Hasse en vuxen hane 
som han själv fött upp. Eftersom ken-
neln i frågan vare sig föder upp schä-
fer eller malle, utan dobermann, är 
det säkert så att de allra fl esta skulle 
svara:
-Tack, men nej tack! 

Hasse och Sazka är ett redan ett sammansvetsat team. Det 
är utan tvekan husses hund.

Av: Catarina Håkansson
Foto: Ronny Holmberg
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Flera trevliga hundar
Men inte Hasse. Han åker dit, tar sig 
en ordentlig titt och konstaterar att 
där faktiskt finns flera riktigt trevliga 
hundar, en svart tik och en brun hane. 
Nu är inte tiken till salu och eftersom 
det är en hanhund han har tänkt sig, är 
valet inte så svårt. Efter några turer och 
en del förhandlingar (tjat från Hasse) 
är det ändå till slut den 2,5 år gamla 
tiken, Dobfancier´s Sazka, som får åka 
med hem och påbörja utbildningen till 
polishund. 

- Sazka är väldigt samarbetsvillig och 
lättlärd, förklarar Hasse. Eftersom hon 
dessutom är ordentligt genomarbetad 
inte minst i lydnad, kan vi klara tjänst-
barhetsprov redan under prövotiden. Det 
hade vi ju inte gjort, om inte alla grun-
der varit lagda redan hos uppfödaren.

- Helt klart är det en hel del kollegor 
som höjer på ögonbrynen och rynkar på 
näsorna, när de först får se att jag valt en 

dobermann, säger Hasse. Men idag är 
det förhoppningsvis få som ifrågasätter 
Sazkas kvaliteter. 

Hennes goda nerver, rejäla kamplust, 
naturliga spårförmåga och sist men de-
finitivt inte minst, hennes aldrig sinande 
arbetslust, gör henne till en alldeles ut-
märkt polishund. 

Stor arbetskapacitet 
Vad var det då som fick Hasse att välja 
en i dessa sammanhang så pass ovanlig 
ras?

- Egentligen valde jag ju inte ras, utan 
individ, poängterar han. En bra hund är 
ju en bra hund. Ibland tycker jag kanske 
att man är lite enkelspårig i sitt synsätt. 
Genom att redan i utgångsläget välja 
bort en del raser, minskas ju också utbu-
det av hundar som faktiskt kan passa för 
polisiärt ändamål. 

Samtidigt är Hasse medveten om att 
Sazka säkert är ett riktigt bra exempel 

på hur en dobermann är när den är 
som bäst. Tyvärr har oseriös avel och 
avel riktad mot exteriör, nästan helt 
lyckats förstöra en i grunden utmärkt 
brukshund. I detta sammanhang pas-
sar han också på att ge uppfödarna på 
Dobfancier´s, en eloge för det gedigna 
avelsarbete de lägger ner på att få fram 
trevliga och bra dobermann.

- Om jag ska välja ut hennes, och 
kanske då också rasens, allra främst 
egenskap så får det nog bli den otroliga 
arbetskapaciteten, avslutar Hasse. När 
de flesta andra hundar börjar krokna 
efter ett långspår, ett rejält sök eller ett 
tufft skyddspass i sommarvärmen, ja då 
har en dobermann bara värmt upp.  

Polishunden ber att få önska Hasse 
och Sazka lycka till framöver och håller 
inte för otroligt att ekipaget återkommer 
inom en snar framtid. Vi tar gärna del av 
såväl lyckade arbetsinsatser som fram-
tida tävlingsframgångar.

Hasse Norberg med Sazka

Sazka har många goda 
kvaliteter, inte minst en 
rejäl kamplust.

Dobfancier´s Sazka, en ung dam som vi ska hålla ögonen på 
framöver. Kanske dyker hon upp på ett framtida SM?
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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

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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Då hälsar vi 
er välkomna 
igen…

Då hälsar vi er välkomna igen….. till Po-
lishund-SM 2008 i Karlstad, Värmland. Vi 
jobbar intensivt med förberedelserna och har 
kommit långt med dessa. Spår och föremål 
till saksök är redan utlagda, men vi har 
vissa svårigheter att få fi guranterna i rädd-
ningssöket att ligga kvar i terrängen. 

Beklagar tidigare tekniska problem på vår 
hemsida, men vi gläds samtidigt åt initia-
tivförmågan bland många hundförare som 
hittat en annan väg till anmälan. 

Vi hoppas att ni som inte har möjlighet att 
delta som tävlande, istället kommer med till 
Karlstad och bidrar till en trevlig stämning 
vid tävlingsarenan och banketten. Enbart 
bankettanmälan kan göras på samma 
blankett som för de tävlande. Till banketten 
välkomnar vi även gamla hundförare som 
kan bidra till att hålla liv i alla gamla sal-
tade hundförarhistorier och traditioner, som 
t.ex. hundförarvisan som vi tillsammans ska 
framföra på banketten.

Fredrik von Bahr och Lei-Ann’s Öhman. Foto: Lars Hedelin
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Hundförarvisan
Text: tonsättaren Musik: textförfattaren

Å mora hon sade till dotera sin
en snickare får du ta till make din

Nej mor, nej mor en snickare vill jag ej ha.
På dagen så snickrar han fl iser på fl iser,
på nätterna ligger han hos mej och fi ser,

Nej mor, nej mor, en snickare vill jag ej ha.

Men då sa mora till dotera sin, en
bagare får du ta till make din,

Nej mor, nej mor, en bagare vill jag ej ha.
På dagarna bakar han bullar på bullar,

på nätterna ligger han hos mej och … sover,
Nej mor, nej mor, en bagare vill jag ej ha.

Men då sa mora till dotera sin,
en sotare får du ta till make din,

Nej mor, nej mor, en sotare vill jag ej ha.
På dagarna sotar han skorstenen ren, 

på nätterna ligger han mellan mina … lakan,
Nej mor, nej mor, en sotare vill jag ej ha.

Men då sade mora till dotera sin,
en hundförare får du ta till make din,

Ja mor, ja mor, en hundförare vill jag ha.
På dagen så går han med hunden och drar,
på nätterna ligger han hos mej som en karl,
Ja mor, ja mor, en hundförare vill jag ha.

Vi ses den
4-7 september!

Hundenheten 
Värmland

Annika Uulas och Birro. Foto: Lars Hedelin

Svenska polishundsmästerskapen 2008 
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Svenska polishundsmästerskapen 2008

Förare: Namn .............................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

 Ras: ..................................................  Född:  ................................................................

Hundpatrullens tidigare tävlingsmeriter:

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

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

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

Förarens tidigare tävlingsmeriet polisiärt (ange med vilken hund):

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

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

......................................................................................................................................... Tävlingsorganisation

Anmälan
Till Svenska Mästerskapen för polishundar
4 - 7 september 2008 i Karlstad

Anmälningsavgift:  300 kr

Bankettavgift: 350 kr per person  OBS! Banketten bindande anmälan!!

God mat, gott dricka, underhållning och dans! Kan inte bli bättre!!

Anmälan skickas till: Vämlands Polishundklubb          Märk kuvertet ”SM-anmälan”

 Box 157, 651 05 KARLSTAD

Anmälnings- och eventuell bankettavgift inbetalas till Värmlands Polishundklubb

Plusgiro konto nr 497 66 07 - 4. Senast den 7 juli 2008.

Samtycke enligt personuppgiftslagen:

I och med att jag skickar in anmälan lämnar jag mitt samtycke till att de uppgifter jag angett i anmälan 

får användas på Värmlands Polishundklubbs hemsida i syfte att beskriva tävlingsdeltagarna och deras 

resultat. Obs! Uppgifterna i fält märkta med * kommer inte att anges.

❒ Nej, nej, nej!!! Jag samtycker absolut inte till ovanstående!!!!!

Underskrift: ……………………………………………………………….

Jag vill deltaga i:

❒ Skyddshundgrupp ....❒ Spårhundsgrupp ... ❒ Bankett _____ personer
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