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Ordförandens kommentar
Ordförandens kommentar

Våren 2010!
I bland är livet allt för kort. Som alla
vet förolyckades en kamrat och gestalt
inom sökhunds-verksamheten, Christer
Lundqvist, i en tragisk olycka på isen
utanför Göteborg. Vi beklagar djupt det
inträffade och Leif Carlsson har, längre
inne i tidningen, skrivit några rader om
Christer.

och Petra har fått till uppgift att planera
för ett läger under sommaren.

I övrigt blir det sparsamt med rader
i detta nummer eftersom förbundet
under hösten har varit sparsamma med
aktiviteter och planering med anledning
av det ovissa ekonomiska läget som rått
under 2009. Glädjande nog har läget
förbättrats avsevärt och vi kommer nu
att sätta fart på planeringen inför vår,
sommar och höst. Alla årets SM-tävlingar kommer att genomföras som planerat

Med förhoppning om en god vår med
bra förutsättningar för träning i skog
och mark (till och med här i Skåne sätter snömassorna käppar i hjulet för vissa
aktiviteter).

I Polishunden
1-2010
kan du läsa om:

Jag vill dock passa på att slå ett slag för
Nordiska Mästerskapen som i år går i
Sverige och då närmare bestämt Sundsvall, sista veckan i maj. Våra hjältar är
säkert tacksamma för ert stöd.

Lars Lindgren
Ordförande
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Till minne av Christer Lundqvist

Till en vän och
arbetskamrat
Text: Leif Carlsson - Hundförarpolisen Västra Götaland
Lördagen den 16 januari nåddes vi av ett chockartat
besked. En drunkningsolycka ändade Christer Lundqvists liv. Det telefonsamtal jag fick från polisens ledningscentral var ett av de tyngsta jag fått.
Som nybakad polis i Göteborg 1969
hamnade jag i Nordstaden i centrum.
Detta var en liten närpolisstation i de
ruffliga centrala delarna. En dag fick
jag besked från vår dåvarande chef att
jag skulle få en ny kollega att patrullera
tillsammans med.
När jag kom in på stationen satt där
en kille som jag uppfattade var en hel
meter bred mellan axlarna. Detta var
första mötet mellan mig och Christer.
Jag fick förklaringen till hans kroppskonstitution, Christers stora intresse
var styrketräning med inriktning mot
styrkelyft vilket han också tävlade i.
Eftersom vi båda var i 20:årsåldern och
ingen av oss hade något fast förhållande så kom vi att tillbringa mycket
fritid ihop. Jag blev introducerad i
styrketräningens värd och bad Christer
så småningom att skriva ett träningsprogram till mig. Han tittade skeptiskt
på min taniga kropp och hans blick sa
mig att han insåg det meningslösa med
detta men hjälpte mig ändå med råd
och tips.
De närmaste åren kom vi att tillbringa en hel del tid på Henry Bergströms Gym vilket var inrymt i Ullevi
Sportarena. Jag upptäckte också att
Christer hade många kamrater inom
denna värld och en del av dem kom
också att bli mina. Ibland hälsade jag
på Christer hos hans föräldrar och vid
dessa tillfällen bjöd alltid mamma
Birgit på rikligt med mat till hungriga
tränande grabbar.
Vid denna tid var polisen som yrkeskår kraftigt underbetald. De flesta
poliser hade någon form av extraarbete
vid sidan om ordinarie anställning, så
också vi. Genom Christers kontaktnät
fick vi ett antal extraknäck som garderobsvärdar på restauranger och klubbar,
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ett mycket vanligt extraarbete bland poliser. Ofta arbetade vi kväll på något av
Christer med sin första tjänstehund
ALI.
dessa ställen och fortsatte
med nattpass på polisen.
Detta var långt innan polisen
Efter något år blev han även instruksatte regler för olämpliga bisysslor.
törsutbildad och gick in som heltidsinArbetet i Nordstaden bjöd på många
struktör under en period.
överraskningar. Här fanns allt från spelNär projektet med brandhärdshundar
hålor till bordeller och gamla krogar
startade i Göteborg var Christer den
och matställen. När man patrullerade
ena av dessa två förare. Intresset att
tillsammans med denne man behövde
utvecklas inom sitt specialområde överman inte tänka på att retirera vid något
gav aldrig Christer, när han fick frågan
tillfälle. Efter ett par år som patrulom att utveckla en spermasökande
lerande poliser skildes våra vägar och
hund nappade han genast.
vi kom att hamna i 3:e vaktdistriktets
Tjänstehunden Xena blev den första
radiobilsverksamhet dock på olika
i världen på detta områden och var till
arbetsturer. På fritiden forsatte vi dock
och med tidigt omnämnd i Australisk
med olika aktiviteter tillsammans. Vi
press. Detta blev något av en succé
började rida på Göteborgs ridskola
och hans hunds arbete blev avgörande
med sikte på att söka in till rytteriet. Vi
för utgången av ett antal våldtäktsfall.
genomförde även en provridning viket
Jag har tillsammans med Christer gedock inte blev någon hit.
nomfört ett antal narkotikautbildningar
Vid denna tid bildade Christer familj,
för våra kombinationshundar. Det var
träffade sin dåvarande fru Randi och
en fröjd att arbeta tillsammans med
fick sonen Mikael och något år senare
denne man. Hans entusiasm för att lära
dottern Jenny.
ut sökarbetet till både elever och hunNågot som vi definitivt hade gemendar mattades aldrig.
samt var intresse för hundar. Christer
Vissa människor begåvas med en
införskaffade Schäfern Sammy och
unik fingertoppskänsla för sin verkjag själv en Basset vid namn Bess. Så
samhet, denne man var definitivt en
småningom gick våra drömmar i uppav dessa. Christer har under ett antal
fyllelse. Vi blev antagna till provtjänstår varit en naturlig ledargestalt för vår
göring på dåvarande hundsektionen.
sökhundsgrupp. Han har även haft utJag började 1975 medan Christer fick
landsuppdrag i FN:tjänst.
vänta till 1978 då det blev en tjänst
Den kunskap Christer tagit med sig
ledig i Kungälv men redan efter något
är en enorm förlust för oss. Något som
år flyttade han över till hundsektionen
är ännu större är dock förlusten av en
i Göteborg. Under en lång rad år förde
vän och arbetskamrat vilket vi delar
Christer patrullhund.
med hans närmaste.
Något som tidigt intresserade ChrisOm det finns något ovan molnen är
ter var specialsök med hund. Efter att
jag övertygad om att du redan är igång
ha avverkat ett antal tjänstehundar börmed att starta upp ett nytt projekt.
jade en ny bana som bombhundsförare.
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POLISHUND SM 2010
Göteborgspolisens Tjänstehundklubb vill hälsa alla hjärtligt välkomna
till Göteborg och 2010 års upplaga av Polishund-SM.
Tävlingarna går av stapeln den 16–19 september i Göteborg med tävlingsarena belägen vid Skatås motionscentral som ligger i Göteborgs
mest aktiva friluftsområde, Delsjöområdet. Arenan ligger ca 3 km från
Göteborgs centrum och boendet vi rekommenderar är Lisebergsbyn Kärralund som ligger inom gångavstånd från tävlingsarenan. Lisebergsbyn
är en toppmodern boendeanläggning med 408 bäddar och ca 200 campingplatser, frukostbuffé, gratis trådlöst Internet, m m. Här kommer vi
bl. a ha fri tillgång till en relaxavdelning där man kan socialisera på eftermiddagarna.
I Sveriges andra stad är det nära till allt. Oavsett om du vill uppleva stillheten på en skärgårdsö, ny spännande design eller en helkväll med mat
och nöjen, kan du vara säker på att Göteborg har något att erbjuda. I år
är det därför ett utmärkt tillfälle att ta med hela familjen till polishund
SM.
Tävlingen kommer att inledas med sedvanlig marsch och invigning.
Hundförarförbundets årsmöte kommer att avhandlas, vi kommer ordna
en kamratafton samt en bankett med god mat, dryck och underhållning.
Mer information och anmälningsformulär kommer att finnas i nästa
nummer av Polishunden samt på Hundförarförbundets hemsida.
Hjärtligt välkomna!
Göteborgspolisens tjänstehundklubb
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Polishundtjänsten i Karlsborg
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Polishundtjänsten
informerar
Text: Jerker Lawesson

Vi har haft ett första möte i arbetsgruppen anskaffning. Namnet på gruppen kommer att förändras då det handlar om så
mycket mer än anskaffning.
Arbetet är igång och en massa hemuppgifter är utdelade.
Det gruppen skall arbeta med är bla rekrytering, provtjänstgöring, tjänstgöring (hur behåller vi kompetenta hundförare, arbetsuppgifter, utbildning mm) anskaffning hund, provperioder
etc. Mer information från gruppens arbete kommer att gå ut
till länshundbefälen efterhand.
Vi ser fram emot ett spännande år med många utmaningar
såsom ny FAP, kompetenshöjning inom genetik, förhoppningar om ett mer effektivt och nationellt datorstöd samt ett utvecklat internationellt samarbete. Verksamheten kan alltid bli
bättre och därför är vi alltid intresserade av en kritisk granskning som innebär att vi kan utvecklas (gärna tillsammans).
Vi hoppas också att vi finner tiden och möjligheten till
besök ut i landet. Denna planering pågår just nu. Personalförsörjning är och förblir en viktig del av vår verksamhet och i
den ambitionen är ni inbjudna för att påverka.
Polishundtjänsten har för avsikt att under innevarande
år fortsätta att investera. Som exempel kan nämnas att vi

förhandlar om utbyggnad av kontorsplatser för bl.a. ”inkommenderad personal”, och åtgärder som skall innebära att vi
terrängmässigt expanderar.
Beträffande ”tjänstehundsutredningen” kan nämnas att
utredningstiden är förlängd 3 månader, men med en känsla
av att utredaren i stort bestämt sig för förslag som inte revolutionerar förutsättningarna. Det är troligt att vi måste väcka
frågan om en intern analys och eventuell fortsatt utredning i
”egen regi”.

Utbildningar

Planeringen för vårens utbildningar är i full gång. Utbildningar som ska genomföras är grundutbildning 14 elever,
instruktörsutbildning 11 elever, fortbildning provledare sök,
fortbildning hundförare ca 10 elever, skyddsfigurant utbildning är skjuten på framtid enligt beslut på länshundbefälskonferensen.
Instruktörer på grundutbildning, Ronny Holmberg Blekinge,
Niklas Gripenblad Östergötaland samt Lisa Berglund Västerbotten.

031-44 68 42 • 031-44 69 21

Vi rekommenderar och säljer SPECIFIC,
Royal Canin och Hill’s diet och helfoder

HUND • KATT
och SMÅDJUR

Gamla Kronvägen 10, 433 33 PARTILLE, Fax 031-44 15 90
VACCINATION utan tidsbeställning onsdagar 14-20
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Polishundtjänsten i Karlsborg

Instruktörer på instruktörsutbilndingen är personalen här i
Karlsborg samt ett antal externa kompetenser från övriga delar av landet.
Instruktör fortbildning provledare sök är Leif Malmgren och
Fredrik Bergström.
Instruktör fortbildning hundförare kommer att vara personal
från Polishundtjänsten.

Anskaffning

Arbetet med att hitta lämpliga hundar för polistjänst fortsätter. Polisär besiktningsman kommer att närvara vid Försvarmaktens tester, då det finns ett meddelat behov. I övrigt är
vi hänvisade till det traditionella sätter att rekrytera hundar,
inköpsärende, mm.
Den ekonomiska situationen tillåter inte Polishundtjänsten
att i dagsläget åter starta upp det vi kallade en ambitionshöjning. Det var 2 st. hundförare som hade till uppgift att under
ca 6 veckor göra en grundlig utvärdering och dokumentation
(provperioden) av hundar som ansågs utvecklingsbara med
prognos mot polishund. Efter provperioden kunde hundarna
levereras ut till myndigheterna.

Datorstöd

Arbetet med ett nationellt återkopplingssystem för redovisning av lämplighetstester har inletts. För närvarande har alla
besiktningsmän tillgång till en gemensam mapp där L-tester
ska sparas. Det är en start på något som jag hoppas ska sluta
med ett system där man kan göra sökningar på tester, lägga in
dressyr/tjänstbarhetsprov samt kassationer av hundar.

att det ska vara en 14 månaders övergångsperiod. Det är vår
förhoppning att det ska bli en smidig övergång från den gamla
till den nya Fapen.

Frontex och EU

Arbetet med en gemensam manual för hundekipagé som ska
ingå i denna styrka går fortgår. Det är min uppfattning att
vi i Sverige ställer oss bakom en gemensam inriktning för
användning av hundar vid EU:s yttre gräns. Hur många/om
Sverige ska bidraga med hundekipagé är oklart.
I övrigt har Vägverket begärt biträde med hundkompetens i
en fråga angående användning av sprängämnessökande hundar i framförallt tunnelbanesystem.. Möte i Bryssel i slutet av
februari.

Administrativt ansvarig

Arbetet med att administrera handlingar som myndigheterna
skickar till oss har förändrats något och vi är för tillfället
endast i behov av protokoll gällande tjänstbarhetsprov 1 och
kassation av tjänstehund. Jag har sedan i oktober 2009 börjat skicka så kallade ”tack brev” till de personer alternativt
kennlar som säljer hundar till polisen. ”Tack brevet” skickas
ut till berörd person alternativt kennel när myndigheten har
skickat in en kopia på godkänt tjänstbarhetsprov 1. Mycket tid
går åt till att svara på frågor från allmänheten gällande polishundverksamheten per telefon eller som vanligt är via email.
Vi står i startgroparna för att starta en arbetsgrupp som ska
engagera sig i utrustningsfrågor, alltifrån fordon till uniform
och allt där emellan.

Fapen

Arbetet går vidare. Under den första veckan av februari var
kollegan Magnus Söderberg Västra Götaland inkommenderad
till oss. Han skulle sammanställa utbildningsplanen med kursplaner, dressyrnivåer tjänstbarhetsprov mm. Det senaste budet
är att den nya Fapen ska börja gälla 100401. Vi har begärt

Telefon 031-63 80 00
www.lansforsakringar.se/goteborg-bohus
Polishunden 1 2010
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Jerker Lawesson

Lawesson tar
ut riktningen
för 2010-talet

Text och foto: Catarina Håkansson
Jerker Lawesson är inte
mannen som yrkesmässigt
slår sig till ro och låter gräset
gro under Haglöfkängorna,
tvärt om. Han tar sig ständigt
an olika arbetsuppgifter och
går gärna i täten för att föra
verksamheter framåt.
Sedan årsskiftet är han på
plats i Karlsborg där nya
utmaningar som central utbildningsansvarig väntar.
6
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Men på det privata planet är han mindre
rörlig. Trots att det blir drygt 30 mil till
jobbet, enkel resa, stannar han orubbligt
kvar hemma på Ponnyvägen i skånska
Hästveda.
-Det stämmer, säger Jerker när vi
träffar honom i mitten av januari. Här
har jag min familj, mina civila träningskamrater och sist men inte minst min
bandyträning tillsammans med killkompisarna från högstadiet.

Veckopendlar

Ska man hitta honom en söndag klock-

an fem så är det i sporthallen, det är inte
mycket som kan rucka på det. Och det
långa avståndet till jobbet ser han inte
som ett hinder.
- Eftersom jag veckopendlar, blir det i
snitt faktiskt inte mer än sex mil till jobbet. Det är bara halva sträckan mot till
Revinge, säger han.
Att redan göra någon slags summering av Jerkers hundförarliv är förstås
alldeles för tidigt. Det får vänta i så
där 25 år till, när han är kvalificerar till
”Gubbe på stubbe”. Men det kan ändå
vara intressant att se lite var han har för
bakgrund.

Jerker Lawesson
Hundförarkarriären inleds, som den väl gör för alla,
med en grundkurs 1992. Redan efter ett par år hemma
i Hässleholm går han instruktörsutbildning och blir sedermera hundbefäl i dåvarande polisområde nord-östra
Skåne. 2001 tackar han ja till tjänsten som utbildningsledare för den regionala hundorganisationen i Revinge.
Fem år senare tar han också över ansvaret för anskaffningen för verksamheten som nu heter Polishundtjänsten i Skåne.

Utbildningsansvarig

När det blir viss omorganisation och Pelle Karlsson väljer att uteslutande syssla med administrativa uppgifter,
får Jerker en möjlighet att vidga sina vyer ytterligare.
Vad står det då på hans agenda och vilka visioner tar
han med sig in i 2010-talet ?
-Som utbildningsansvarig ska jag planera och förbereda alla de centrala utbildningar som bedrivs här i
Karsborg, berättar Jerker. Dit hör grundkurserna och
instruktörskurserna, men också provledarutbildningar,

besiktningsmannautbildningar samt en rad olika specialkurser i tillexempel spår, sök och skydds.
Eftersom vi är ett ganska litet fast team, fem personer
allt som allt, är det naturligt att man också blir involverade i de andras område och på något sätt hänger ju allt
i slutändan ihop.

Ökad tjänstbarhet

Jag tycker att vi har en bred och bra utbildning, redan idag, fortsätter han. Det blir absolut inte helt om
marsch. Vad som alltid är viktigt när man sysslar med
utbildning och fortbildning, är att lyssna på dom som
jobbar ute på fältet. Vilka behov finns det ? Hur ska vi
tillsammans, centralt och lokalt ute i myndigheterna,
jobba för att få fram dugliga polishundar ?
Jerker poängterar att som han ser det är det mycket
viktigt att öka tjänstbarheten bland hundarna. Helt
enkelt uttryckt se till att hundarna är väl lämpade och
tränade för att fungera under verkliga förhållanden.
Samhället ställs idag inför en alltmer grov och organiserad brottslighet, vilket givetvis ställer allt högra krav på
såväl hundar som förare. Utbildningen måste styras av
verkligheten, inte tvärt om

Tillämpade övningar

Ett led i detta är de nya tjänstbarhetsproven, som bland
annat Jerker varit med och utformat. Polishunden hoppas att få återkomma kring dessa längre fram.
- Det är viktigt att man ser en tydlig skillnad mellan
inlärning och operativ tjänst, fortsätter Jerker, som efterlyser fler tillämpade övningar i samband med ordinarie hundträningar.
Han tänker också se till att få tillfälle att komma ut
och ”hälsa på” ute på fältet så mycket som möjligt.
Det är viktigt att inte hamna bakom ett skrivbord och
glömma bort hur det är att själva vara där ute och hålla i
kopplet, avslutar han.

Polishunden 1 2010
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Nyrekrytering Stockholm

Tuffa tag när sto ckholmarna
nyrekryterar

Text och foto: Catarina Håkansson
”Man rappar på!” ”Begåvning och intelligens
är snarare en belastning.” ”Gör något. Gör
det nu och gör det med kraft”. ”Spårlinan ska
ALLTID med”.
Stämningen runt fikabordet är hög och
praktiska råd varvas med skämt, goda skratt
8
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och nybryggt kaffe. Samtidigt finns det en
stor portion allvar i luften. Att rekrytera nya
hundförare är inget som görs lättvindigt,
tvärt om. Det är många faktorer som ska
stämma och kännas rätt.

Nyrekrytering Stockholm

Tuffa tag när sto ckholmarna

Det är mitt i smällkalla januari när Polishunden hälsar på
ute vid stockholmarnas dressyrplats i Tullinge. Det är fredag
eftermiddag och den första av två, ska man kalla det introduktionsveckor, för de tilltänkta nya hundförarna drar sig mot sitt
slut. Tanken är att tidningen ska följa Andreas Dahlin, Martin
Holmgren, Åsa Rehn, Daniel Risberg och Carl Mikael Stetz
under det kommande året. Men det är en lång resa och mycket
kan hända. Kanske är det någon som faller ifrån och någon
annan som kommer till. Vi får se.

Thomas, Fredrik och Petra

Redan nu pågår arbetet med att rekrytera elever till höstens
grundkurs. Hur detta går till ser olika ut från myndighet till
myndighet. I Stockholm är det yttre befäl, Thomas Gutenlöv,
som tillsammans med instruktör Fredrik Andreasson och
hundförare Petra Viklund, är ansvarig.
- Tack vare god förståelse och stor uppbackning från ledningen har vi fått goda resurser, berättar Thomas. Därför
kommer vi förhoppningsvis att kunna rekrytera de personer
som har uthållighet, intresse, fallenhet, ja helt enkelt rätt personlighet för jobbet som hundförare.
Det första Thomas, Fredrik och Petra gör är att bjuda in till
en informationsdag. Därefter kallas de sökande till tuffa fysprov som följs av personliga intervjuer.
När vi är på besök är man alltså redan en bit in i processen.
Av från början 27 intresserade kandidater återstår fem personer. Det är fyra killar och en tjej som är kvar i matchen. Under den här och nästkommande vecka avgörs vem eller vilka
som är fortfarande är aktuella.

Passa in i gänget

-Under dessa båda veckorna ska vi försöka visa vad hundförarjobbet går ut på, säger Fredrik. Det blir en del teori,
man framför allt praktik, där rekryterna ska få prova på olika
moment. Det blir allt från spårning till klickerträning och
Polishunden 1 2010
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Nyrekrytering Stockholm
skyddsfigurantarbete. Samtidigt skapar vi oss en bild av vad
det är för människor vi har framför oss. Vilken fallenhet verkar de ha för att handskas med olika hundar? Hur passar de in
i gänget?
Därefter ska de under fyra veckor placeras ut i de sex olika
turlag av hundförare som jobbar i myndigheten. På så sätt
kommer de direkt ut i verkligheten och kan få mycket ”kött på
benen”.
-Det betyder förstås att de tas ut från sina ordinarie tjänster
och bryter sina scheman, förklarar Thomas.

Karlsborg nästa

Sen är det dags att komma tillbaka till Tullinges dressyrplats
för att under inte mindre än åtta veckor drillas vidare. En av
dessa veckor blir dessutom en regionalvecka, då Polishunden
för övrigt hoppas på att kunna hälsa på igen.
-Lite beroende på hur semestrarna ligger, vill vi kunna föra
över dom till hundenheten i början av sommaren, fortsätter
Thomas, som hoppas att det här ska ge en riktigt bra förberedelse inför den grundkurs i Karlsborg som väntar till hösten.
Som det åtminstone har varit tidigare, kommer en del till
kursen med för dåliga förkunskaper, tror Thomas. Det gör att
de inte kan få ut maximalt av utbildningen.
-Vår tanke är också att våra deltagare ska ha med sig en
hund som de redan har en nära och fungerande relation till.
Hur lätt är det att påbörja en grundkurs med en hund man
kanske bara haft i några dagar?

10
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Polishunden önskar Åsa, Martin, Daniel, Andreas och Carl
Mikael lycka till under de kommande månaderna. Säkert
kommer det att bli både med- och motgångar innan det hela
är klart. Vi ser fram mot att träffas igen i början av maj och
hoppas då att den kungliga huvudstaden kan bjuda på ett lite
varmare väder.

Nyrekrytering Stockholm

Polishunden 1 2010
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Andreas och Scar

Holländsk herdehund
- Halländsk hjälte
Text: Catarina Håkansson • Foto: Linda Pettersson
Vad kan vara bättre än att som hundförare
få uppleva känslan av att hitta en försvunnen, person, som mot alla odds faktiskt lever?
Vad kan vara roligare än att få lämna det
Om man till äventyrs ska förirra sig
i de Halländska skogarna en kall och
mörk vinterkväll, ja då är det inte fel
att passa på när Andreas Ljungkvist
och hans Scar är i tjänst. De har onekligen en hel del att komma med när
det gäller den sortens uppdrag. Men
det är knappast någon tillfällighet att
deras insatser ger sådan suverän utdelning. En välutbildad och arbetsvillig hund med en duktig och ambitiös
förare är facit.
Scar är 3,5 år gammal och av rasen
holländsk herdehund. I beskrivningen
av denna relativt ovanliga ras, som i
mångt och mycket för övrigt påminner om malinoisen, kan man bland
annat läsa följande:
Den är livlig och glad, intelligent
och läraktig samt mycket uthållig.
Den har inte bara en god vallinstinkt
utan den även vaktar sin hjord och
skyddar sin förare.
Holländaren är en väldigt trofast
och tillgiven hund, följsam och lydig
mot sin förare.
Denna ras är ganska krävande, den
måste få jobba regelbundet, året om.

I grevens tid

- Det är en bra sammanfattning av min
hund, säger Andreas, som hämtar Scar
från Havrevingens kennel som valp. Ett
år senare, hösten -07, gör Scar ett bra Ltest i Göteborg och i september bär det
av mot Karlsborg och grundkurs.

Men nu backar vi bandet till de
12
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positiva beskedet till kollegor och oroliga anhöriga. Ja det kan i så fall vara att få göra
om samma sak igen, bara en månad senare.

båda aktuella kvällarna i slutet av
november respektive slutet av december. Med några få veckors mellanrum
räddar Andreas och Scar livet på två
personer. Åtminstone i det första fallet
kommer de verkligen fram ”i grevens
tid”.
- Det är en novemberkväll, minns
Andreas, klockan kan nog vara strax
innan nio. Jag befinner mig i Halmstad då vi får larmet om att en kvinna
försvunnit från sin bostad i norra
delen av länet. När jag efter cirka en
timme kommer fram till
det avsides belägna huset,
kan jag till min positiva
förvåning konstatera att de
anhöriga inte själva gett sig
ut för att leta. Det underlättar självklart vårt arbete
och Scar får direkt fäste i
ett spår som leder rakt ut i
den mörka och otillgängliga skogen.

Kraftigt nedkyld

Det är inte så farligt kallt
den här kvällen. Temperaturen ligger på några få
plusgrader, men det regnar.
Att kvinnan för årstiden är
väldigt lättklädd, är också
en omständighet som gör att
Andreas vet att det är viktigt
att hitta henne så fort som
möjligt.

-Efter bara kanske 100

meter är vi framme, säger Andreas
som fortfarande i detalj kan berätta
hur hon ligger, delvis under vatten
i en lerig bäck. Han känner pulsen,
men hon är medvetslös.
Ambulanspersonalen kan först inte
heller få kontakt med kvinnan som är
kraftigt nedkyld och mycket medtagen.
Men marginalerna är på rätt sida och
tack vare Andreas och Scar kan hon
efter sjukhusvistelse återvända till sin
tacksamma familj.

Andreas och Scar

Ungefär en månad senare, några dagar efter julafton, är det dags igen. Även
den här gången är det en person som
försvunnit från sin bostad i norra delen
av länet. Den här kvällen är det kallare,
tre till fyra minusgrader. Den försvunne
mannen är i 80-årsåldern lätt dement
och allmänt ganska skröplig. Dessutom
är han diabetiker, vilket gör det hela
extra allvarligt.

Många timmar

Det är hans fru som kontaktar polisen
och hon vet egentligen inte riktigt när
han gått ut. När hon åker hemifrån ska
mannen ta en promenad och det är först
när hon kommer hem till ett tomt hus
fyra timmar senare, som hon inser att
något gått snett.

-Hon letar själv i ungefär en timme,
förklarar Andreas, som liksom vid
förra tillfället har en timmes resa innan han som första patrull är på plats.
Vädret, i kombination med att hans
höga ålder, att han varit ute i många
timmar och med tanke på hans dia-

betes, gör tyvärr att utsikterna för att
hitta honom vid liv är ganska små.
Med tanke på att hustrun varit ute
och letat är Andreas lite tveksam om
han ska börja med att leta spår, eller
om han ska inleda med ett närsök. Så
det får bli lite både och.
-Jag sätter på honom sele och lina,
men ger samtidigt ett sökkommando
för att få honom att börja vinda, berättar Andreas. Scar väljer direkt en
nord-västlig riktning ut i skogen. Jag
är lite tveksam men har inte mycket
att välja på, så jag följer med. Man
kan nog säga att huvuddelen av spåret
följer en stig.

Fastkilad

-Efter kanske 800 meter tvärstannar
Scar och visar med en tydlig vindmarkering vinkelrätt mot stigen att han har
fått något i näsan. Ett mantra man har
som hundförare är ju ”lita på hunden”,
men terrängen är så eländig att jag
tänker att det måste vara vilt. Jag ropar
ändå ”hallå”, och tror nästan jag hör i

syne när jag får ett svar tillbaka.

Ett 20 tal meter in i terrängen hittar
Andreas mannen som mer eller mindre sitter fastkilad mellan en bergsknalle och ett träd. Tur är väl det, för
bara några meter längre fram finns en
rejäl brant och om han trillat ner där
kunde utgången ha blivit en helt annan. Mannen har halkat i mossan och
tappat både vantar och glasögon.
En sak som gör att mannen trots allt
befinner sig i ett bra skick, är att han
haft med sig druvsockertabletter. Han
är faktiskt i så bra kondition att han,
efter att glasögon och vantar letats upp,
själv kan gå tillbaka hem med stöttning
av Andreas. Fast det går inte fort.
-Känslan när jag kan ”återlämna”
honom till den oroliga frun är fantastisk, avslutar Andreas. Visst är det
kul att fånga busar, men det här går
utanpå det mesta.
Polishunden lyfter på hatten och
ställer sig först i kön till att få gratulera Andreas och hans duktiga polishund. Vi önskar dom också lycka till
med framtida arbetsuppgifter.
Polishunden 1 2010
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Dubbel Gubbe på stubbe
Text och foto: Catarina Håkansson
Illustration: Robban Carlsson

Den ena är storebror och den andra är lillebror. Den ena bor
i Norrköping och den andra bor i Linköping. Den ena har en
schäferhane och den andra har en malletik.
Den ena kör svenskt och den andra kör koreanskt. Den ena
är ansvarig för kansliet och den andra tävlar.
Men båda inleder sina karriärer som civilanställda radioexpeditörer och båda ser till att busarna i Östergötland har
ett besvärligare liv. Båda tar sig också gärna tid och låter sig
villigt fotografteras på samma stubbe under SM:ets hektiska
söndagseftermiddag.
Förra året hade de varit hundförare i 24 respektive 26 år,
tillsammans ett halvt sekel, 50 år! Hundintresset kommer från
mamma och pappa men polisblodet har de ärvt från morfar.
Denna gång bjuder vi på en ”dubbel-gubbe”, Kenneth och
Stefan Lönnvik. För att det inte ska bli allt för rörigt låter vi
dom komma till tals en i taget.

Storebror Kenneth

Jag börjar på polisskolan i Stockholm 1977 och efter utbildningen flyttar jag hem till Östergötland eller närmare bestämt
Norrköping. Här jobbar jag i nästan tio år som patrullerande
ordningspolis. Under den här tiden skaffar jag en schäfer
och går med i Brukshundklubben. Själva hundintresset har
jag hemifrån och redan ett par år innan jag går grundkursen,
1986, är åker jag med myndighetens hundförare. På så sätt har
jag en hel del förkunskaper när jag kommer till Sollefteå.
Väl där uppe kommer jag genast i lag med Thomas Pettersson och hans kollega Anders Skenberg. Första kvällen smyger
vi ut i hundstallarna för att ta oss en titt.
Gösta Lind är bas och morgonen därpå fördelas hundarna
efter en mycket enkel metod – lottning. Först har jag och
Thomas lite planer på att försöka byta hund, men så blir det
nu inte och jag åker hem igen efter kursen med en egensinnig
schäferhane i bilen. Han är 18 månader, född på hundskolan
och heter egentligen Per, men kallas för Jack. Det är en hård
hund med en stor portion skärpa.
Ett av våra allra första hundjobb sker en höstnatt bara en
kort tid efter att Jack tagits i tjänst. Turlaget sitter inne på stationen och dricker kaffe när vi får ett larm från Sparbanken i
Valdemarsvik som ligger cirka fyra mil söder om Norrköping.
Väl på plats kan vi konstatera att det är vad vi tror, ett falsklarm. Ungefär halvvägs tillbaka får vi syn på en Mercedes
som står vid väggrenen.
Vi stannar polisbilen och när vi kikar in genom rutan ser vi
att det ligger en brännvinsflaska i baksätet. Jag är ju så sugen
på att få prova Jack så jag selar på honom och han spårar iväg
längs asfaltsvägen. Efter kanske 500 meter i riktning tillbaka
mot Valdemarsvik vinklar han av ner på en mindre gräsbeväxt
väg som ledar rakt fram till en stuga.
Då ser vi att någon lyser med en ficklampa där inne. Vi
konstaterar också att rutan till dörren är trasig. Vi ropar vilka
vi är och förklarar att de ska öppna dörren, annars kommer vi
att skicka in hunden. Nu är ju inte Jack alls tränad för den här
sortens uppdrag, men jag lyckas i alla fall få honom att skälla
på kommando.
14
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Plötsligt krossas en fönsterruta och ut hoppar en man. Jag
skickar Jack som kanske inte direkt angriper utan snarare
springer omkull honom. När han är omhändertagen ropar
vi på nytt in i stugan och nu har Jack kommit upp i varv
och för en hel del oväsen. Då kommer ytterligare en man ut
genom dörren och vi kan handfängsla honom helt odramatiskt.
En kollega går nu in i huset och möts av en äldre man i 85
–års åldern som är knivskuren och alldeles blodig. Tydligen
är han känd för att ha gott om pengar hemma och man kan väl
säga att vi kommer i grevens tid. Jack blir känd i massmedia
på kuppen och den ena av de båda männen släpps ut från
fängelset samma år som Jack dör i cancer 1991.
Då står jag utan hund och under ett par år i början av 90-talet har jag otur med hundar som av en eller annan anledning
inte håller måttet. Via Thomas nere i Blekinge får jag vid ett
tillfälle tag i en hund från flygvapnet. Men då lämnar hustrun
in sitt veto och jag måste välja, henne eller hunden.
1992 får jag genom Gösta HS Basar. Han är lite mjukare än
Jack, men har även han stor kamplust och en hel del skärpa.

Dubbel Gubbe på stubbe
Lillebror Stefan

Tyvärr drabbas han av sammanväxningar i ryggraden och bara
två år senare står jag utan hund igen.
Det är nu Lindholmens Ånkel alias Zeb gör entré. För mig
är han nog den optimala hunden. Han har skärpa, kamplust,
temperament och en outsinlig arbetslust. Men honom är jag
100 procent trygg i alla lägen. Han är tre år när jag får honom
och han hänger till min glädje med ända fram till han är tio.
Nästa och sista hund är en utbildad brukshund som jag tar
över eftersom han visar sig vara en bättre tjänstehund än en
tävlingshund. Han heter Ajax och är tre år när jag får honom
2002. När han går ur tiden förra året tar jag också beslutet
att sluta som hundförare för att istället jobba som narkotika
utredare.
Här kommer förresten min fru med ett glas fredagswhiskey,
där ser man. Då valde jag ju rätt den där gången…

Jag är tre år yngre än Kenneth så jag börjar inte på polisskolan förrän 1979. Sen får jag först tjänst i polismyndigheten
i Södermanland och på så vis blir jag faktiskt hundförare ett
par år innan brorsan, närmare bestämt 1984. På den tiden
är grundkursen uppdelad i två delar, en på våren och en på
hösten. Min hund, en svart långhårig schäferhane slås ut
däremellan eftersom han visar sig ha problem med skotten.
Jag kommer alltså tillbaka till Sollefteå utan hund och det är
förstås inte så kul.
Sen följer ett par trista år med fler hundbyte. Jag tror det
beror på att testerna på den tiden är mycket sämre än i dag.
Man testade helt enkelt in för dåliga hundar som sedan inte
höll måttet.
1986 blir det som tur är rätt och jag får Zerr. Han är mycket
rejäl, har massor av ”drivmedel” och är allmänt svårstyrd. Jag
saknar ju dressyrerfarenhet, men det finns duktigt folk att ta
hjälp av och det blir bra till slut. Han blir 12 år gammal och
jag hinner fint möta upp med en unghund, Vintermarkens
Clay. Han är en trevlig grå schäferhane och även honom får
jag behålla till han är nästan 12 år.
Någon gång under senare halvan av 90-talet får jag kontakt
med en holländsk hundförare och vi är några stycken som blir
ditbjudna. Då kommer jag för första gången i kontakt med
korsningar mellan schäfer och malle. Det ena leder till det
andra och när det föds en mallekull hemma hos Leif Carlsson
1998, så beställer jag en hanvalp, Lei-Anns Sune. Samtidigt
får jag kontakt med Pia Ceder, som tar en tik i samma kull,
Sallie.
Sune är en mycket trevlig hund som är oerhört arbetsvillig
men samtidigt balanserad. Han har de egenskaper jag vill att
en hund ska ha. Med honom tävlar jag två civila SM i skyddshundgruppen. Tyvärr blir han sjuk och jag måste till min stora
sorg ta bort honom alldeles för tidigt, bara drygt sex år gammal.
Men till stor tur och lycka finns det ytterligare en hund i familjen, syrran Sallie som är L-testad
och mer eller mindre färdigutbildad av sambon Pia. Så henne
nyper jag och Pia skaffar istället
valp.
När Sallie med ålderns rätt
går i pension gör jag på sätt
och vis om samma sak igen och
tar över Pias Lindjax Bus, som
idag är sex år gammal. Jämfört
med Sune och Sallie är Bus en helt
annan typ av malle. Ibland tror jag
hon har en släng av ADHD. Men
arbetslusten är det inget fel på och
förutom att hon är patrullhund är
hon också godkänd kriminalsökhund.
Hur det blir när hon inte kan
hänga med längre vet jag inte,
men Pia har ju en ny trevlig
ungtik…

Illustrationen till ”Gubbe på stubbe” är gjord av Robban Carlsson som avslutat sin utbildning i grafisk
design och kommunikation vid Linköpings Universitet� Är ni intresserade av att se mer av Robbans
alster så besök hans fina hemsida� www�robbancarlsson�com
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på Långberget

Draghundsläger på Långberget 2010
– ur en nybörjares perspektiv

Text & Foto: Anna Jerkvall & Paulina Forsberg, Lop/Hund Gbg
För de aldra flesta av deltagarna är träningslägret på Långberget ett kärt återseende
av kollegor, härlig skidåkning och ett tillfälle
att träna med sin hund under lite annorlunda former. För de som är nybörjare och
övertalade av någon entusiastisk kollega var

bara själva resan till Långberget påfrestande
för nerverna.
De flesta deltagarna anlände redan på söndagskvällen. Middagen var beställd och därefter höll Lars Bergström, leader of the pack,
välkomsttal i Bävern.

Polishunden 1 2010
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Träningsveckan började på måndagen, frukost 7.30 och samling i skidspåren 9.00. Gruppindelning från OBS-klass, nästan-ELIT och ELIT. OBS-klassens elever konstaterade snabbt
att steget till nästan ELIT är lååååååååångt, skate är svårt!
Nästa gemensamma träningspass var klockan 14.00 och då
med hund, förutom Paulina (OBS-klass-elev) som 13.55 låste
in både hund och nycklar på sitt rum. Detta löste sig dock
smidigt genom att alla andra fick stå och frysa en bra stund
vid spårstarten medans extranyckel fixades fram.
Första draghundpasset var en upplevelse av skräckblandad
förtjusning, total brist på kontroll och självinsikt. Oklart om
hunden flydde eller drog och skönt att snön var mjuk… Konstigt nog hade man ändock fått blodad tand.
På tisdagen hade vi samma upplägg med två träningspass
ett individuellt och ett med hund. Individuellt åkte många
flera mil medans andra stod och stampade på start/målrakan
för att öva den obefintliga tekniken.
Onsdagen började med hundträning i spåret och vi i OBSklassen kände nu att skräcken började avta något i takt med
att träningsvärken tilltog lavinartat. Som grädde på moset
hade den fiffiga Lars Bergström planerat in den årliga slalomtävlingen som start på eftermiddagens träningspass. Tävlingen
innebar att man skulle ta sig uppför slalombacken, utan lift,
valfri stil. Att ta sig ner kunde ju verka enkelt men här beskriver Anna Jerkvall sin upplevelse ur en nybörjares perspektiv:
Jag tänkte innan att ”hur svårt kan det va å ta sig ner?”,
bara jag tar mig upp. Oj vad fel jag hade! Redan efter första
porten såg jag dödsriket öppna sig… Att svänga var en omöjlighet vilket gjorde att riktningen blev mer horisontell å avslutades med ett fall strax innan varje port. C-G Häljebo hade
dock ett riktigt bra tips ”Försök vända skidorna åt andra
hållet Anna”, alltså uppåt..?, vilket gjorde att jag istället åkte
18
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bakåt! Jag hade inga gener från Stenmark och jag började
misströsta då Tessan och Tobbe kom som räddande änglar
och guidade mig ner för resten av backen. Kändes nästan
overkligt när jag ( i och för sig typ 10 min efter alla andra)
åkte över mållinjen utan några brutna ben ackompanjerad av
de andras glada hejarop!
Den som ändock visade på att han hade gener från Sten-

Draghundsläger på Långberget

mark var fysfenomenet Fredrik Landin som vann tävlingen.
Tätt följd av Torbjörn Skantz. Grattis!

Torsdag, KM i draghund 2010

Upp till bevis, KM, 5 km draghundsbatalj över Långbergets
vidder. Visserligen fanns det rivaler i toppen, de som ville
försvara sin vinst och de som ville bättra på sin placering från
förra årets KM. Lite längre bak i leden fanns vi som hade
målsättningen ”under en timme borde man klara”. Starterna
gick med en minuts mellanrum och sen va det bara att ge järnet. Alla kämpade tappert och först i mål, på bästa tid 15.24
gick Fredrik Landin med sin malinois Chili. Värt att nämnas
var tiden för våran föråkare(hare) C-G Häljebo på tiden 16.08
med hundspannet Serro och Bitsi!
Som nybörjare trodde man att tävling betydde allvar, konkurrens och prestige. Men icke, KM:et kändes som en seger

även för oss som tog oss i ”mål under en timme”, tack för all
stöttning i spåret! Blev faktiskt under en halvtimme.
Träning och tävlingar i all ära. Kvällarnas totala tystnad
ofta innan klockan 22 talade själv sitt tydliga språk om vilken
nivå kvällsaktiviteterna höll. Några kvällar, eller innan 22,
lyckades ändå gänget ägna sig åt diverse aktiviteter. Tomas
Sandsten förevisade om kvällarna sina kunskaper i Vallaboden… en annan aktivitet som deltagarna ägnade sig åt var
sällskapsspel. Med blandad framgång kan man väl säga, vissa
glänste över sina kunskaper om Svea rike och ordkunskap
medans andra överraskade med svar som ingen visste fanns
och fortfarande inte finns... Ni som var på plats vet vad vi menar om vi nämner att Fredriksdalsteatern ligger i Grönköping,
där har de väderapor på ett skepp som seglas av mongoliska
horor.
Sammanfattningsvis vill vi bara nämna att vi imponerades
av den goda kamratanda, hjärtlighet och gemenskap som vi

Marie L Allstäd AB
Marie L Allstäd AB är ett starkt växande företag som verkar i Borås. Företaget startade 1994 som HB.
1996 blev jag enskild företagare och 2002 bildade jag det AB som företaget drivs i idag.
Maries Allstäd har många fasta kunder och utför främst offentliga städningar så som butiker, kontor,
läkarstationer, byggstäd och en del flyttstäd i mån av tid.

Marie
En av anledningarna till företagets framgångar är våran mycket
höga kompetens inom både städning och lokalvård med mer än 15 års erfarenhet.

Viskastrandsgatan 3-5 - 506 30 Borås - Tel 033-14 09 00 - Mobil 0707-56 09 00
Email: info@mariesallstad.se
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möttes av på lägret. Tack till Lars Bergström som sammankallar och organiserar lägret. Tack till Tessan och Tobbe som
tålmodigt hjälpte oss nybörjare med skatåkningens absoluta
grunder och tack Jonas Björk för den förkylning som förlängt
minnet av resan, åtminstone för samtliga deltagare från Gbg!
Sist men inte minst tack till Hannah som envist och ihärdigt
lyckades övertala oss att följa med!
Resultat
1 Fredrik Landin / Chili
2 Tomas Sandsten / Usco
3 Ann-Therese Sjödin / Fark
4 Katarina Edlund / Ayla
5 Mats Redefalk / Hiro
6 Jonas Björk / Cairo
7 Svante Dalemo / Dessan
8 Torbjörn Skantz / Foxy
9 Hannah Bergelin / Vilda
10 Tord Andersson / Basko
11 Jens Ohlsson / Ayton
12 Lars Bergström / Doris
13 Paulina Forsberg / Lea
14 Hampus Eriksson / Diezel
15 Anna Jerkvall / Kira

15.24
16.20
16.24
16.25
16.39
17.07
17.21
17.24
18.25
18.46
19.23
19.24
20.13
21.55
25.25

Föråkare: C-G Häljebo / Serro & Bitsi

16.08
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Inbjudan Draghunds-SM för polishundar

INBJUDAN TILL DRAGHUNDS-SM

FÖR POLISHUNDAR
När: V 15 - 13-14 April
Var: Bruksvallarna
Klasser: Pulka och Linkörning
Boende: Fixar ni själva genom Ulla på
Bruksvallsliden - 0684-201 80

ANMÄLAN

DRAGHUNDS-SM

Anmälan:
Bengt Ljunglöf
Björkby 79, 740 10 Almunge

24
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Övrigt:
Frågor beträffande tävlingarna besvaras av
Leif Malmgren - 0733-539235
Bengt Ljunglöf - 0733-539253
Ni är hjärtligt välkomna till det natursköna Bruksvallarna i Härliga Härjedalen då vi i Stockholm står som
arrangörer�
Vi hoppas att se flertalet av Sveriges
hundförare på startlinjen i April�

Jag vill delta i ■ PULKA

■ LINKÖRNING

Förare
Adress 
Postnummer Postadress 
Tfn bost 
Mobil 
Polisdistrikt 
Hundens namn 
Ras Född 
Meriter 

Vill ni inte klippa i tidningen
går det bra att ta en kopia
och skicka in

Annonssida

Polishunden 1 2010
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Phaspen

Jämställdhet och
Blodgivare!!

Phaspen
Ingen kan väl ha missat att en fd polischef
sitter häktad…så himla tragiskt på många
sätt o vis… VARFÖR? Den här historien ställer kanske till mer än vi tänkt på…för ja menar…VEM vill jobba med jämställdhetsfrågor
o sånt i framtiden?? VEM vill riskera att få
höra bakom ryggen att man kanske e som

den där polischefen…? En sån här historia
ställer till med så mycket för så många… En
företagare vill ex inte låta oss träna i hans lokaler ”nu när de va sånt liv runt Polischefen”
för han ville inte bli sammanknippad med
POLISEN…!!

ADVOKATFIRMAN RYRHOLM LIND

Advokat Maria Ryrholm Lind
★ Familjerätt ★ Brottmål ★ Utlänningsrätt
Allmän Rättshjälp och Rättsskydd
Bangårdsg. 13 – 753 20 UPPSALA – Telefon 018-12 61 05 – Fax 018-60 15 31
www.ryrholmlind.se
26
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Phaspen
VARFÖR ska man förresten jobba med
jämställdhet, diskrimineringar o andra
såna där ”mjuka” frågor? Hörde häromdan på nyheterna om en snubbe som
inte fick ett jobb bara för att han vägrade ta den kvinnliga chefen i hand…
Snubben va icke kristen...hade en annan
religion o där hälsar man visst på ett
annat sätt…De blev ett himla stohej o
anmälningar hit o dit…o Snubben fick
rätt!! De va nån form av diskriminering!! Sen såg ja på TV (ligger o sover
framför den…) att ett gäng ”Åsiktsventilerare” hade debatt om de hela. DÅÅÅ
framkommer att Snubben även fått
frågan om han skulle kunna tänka sig o
göra HLR på en främmande kvinna…o
Snubben svarar NEJ!!?? DÄRFÖR fick
han inte jobbet påstods det men ändå
blev det så att Snubben fick rätt… Jag
fattar inget alls…Ingen borde få de jobbet om man vägrar HLR på sina kollegor…kristen eller icke kristen…
VARFÖR ska man jobba me dom
här frågorna? Jo av den enkla anledningen att dom e viktiga… För mig
som är Hund o kollar på er märkliga
tvåbeningar varje dag e saker lite enklare. Ni borde kunna skippa ordet
JÄMSTÄLLDHET o byta ut det mot

MEDMÄNSKLIGHET! Om ALLA
tvåbeningar hade samma chans… möjligheter och förutsättningar – oavsett
kön, religion o massa annat skulle man
ju inte behöööva nån som jobbade med
det!! Om ALLA sedan blev bedömda
utifrån vad man gör o va man faktiskt
kan…OAVSETT kön o allt de där andra
– ja då skulle de ju vara jämställt? När
man läser de så, att alla ska ha samma
möjlighet…fajtas på lika villkor…bli
bedömda utifrån vad man gör…då verkar de väl rimliga saker att skriva under
på…MEDMÄNSKLIGA saker…eller?
Medmänsklighet är också att på sin
arbetsplats kunna förvänta sig att ens
jobbarpolare hjälper en med typ HLR
om de behövs…Inte kan ja för alla
märgben i hela världen drömma om att
NÅGON religion förhindrar en annan
varelse att göra Hjärt o Lungräddning
pga kön? Däremot kan de väl va rätt
smart att hälsa på ett annat sätt…i dessa
förkylningstider sprids ju massor av
bacillusker genom handslag…Kanske
nåt att tänka på….För inte kan väl en
sån trivial sak som olika sätt att hälsa på
ligga till grund för om man får anställning eller inte…??
Nu verkar de ju inte alltid vara så att

När medarbetarna
trivs på kontoret går
verksamheten bra.

ni e vare sig medmänskliga eller jämställda eller särskilt toleranta mot era
artfränder…så de e väl tur att nån VILL
jobba med dom här frågorna men vem
vill det i framtiden? VEM tar dessa saker på allvar när vi själva har en fd Polischef häktad…en annan chef från förr
som lyckades med konststycket att dra
i tikarnas BH-band på en konferens för
kvinnor..trovärdigheten o seriositeten
blir lixom lite mindre……
En MEDMÄNSKLIG sak e att lämna
blod…ÄVEN FÖR OSS HUNDAR!!
Jag ska bli blodgivarhund o hoppas att
även NI kan bli det!! De här e va som
gäller: Hunden måste vara frisk, Lugnt
temperament, 1 – 8 år gammal, Vikt
minst 28 kg, Tik eller hane går lika
bra, men tikar får inte ha haft valpar,
Hunden får inte ha varit utomlands.
Kolla med ert närmsta Djursjukhus
(eller goooooogla) o ja kommer få vaccination gratis varje år = sparar stålars
åt arbetsgivaren = Bättre utrustning åt
oss????
Full fart med
PHASPEN såklart!!

DJURENS VÄNNER
Tel/Fax 031-24 45 00
Tel.tid vardagar 09.00–13.00, 18.00–21.00,
Lör-Sön 17.30–19.00
Jour bostad då exp. är stängd end. för
brådskande samtal 031-24 25 60
Ordf. bostad säkrast 10.30–11, 031-14 79 98
Dr Bex gata 4 (Guldheden) – Pg 425886-9

En restaurang med
lunchbuffé och take-away.

www.vasakronan.se

Axel Dahlströms Torg
Markmyntsgatan 2, Göteborg (Bredvid Axel Tips & Tobak)
Tel. 031-41 85 96, Fax 031-82 34 23
Öppet alla dagar 11.00 - 21.00

Polishunden 1 2010
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Polisens Hundförarförbunds styrelse 2010

Ordförande

V. Ordförande

Kassör

Sekreterare

Lars Lindgren

Thomas Wiman

Manne Johansson

Martti Källmalm

Bost�: Holmby 1206, 240 32 Flyinge
Tel� 046-520 12
Mobiltel� 0733-48 31 74
Fax bost� 046-280 25 88
E-mail: le-cops@telia�com

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

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

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

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

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Peter Matthijs

Petra Viklund

Peter Lindberg

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

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

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

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

TidskrifTen Polishunden
REDAKTIONEN:

ANNONSER:

OMSLAGSBILDEN:

Polishunden, Lars Nordgren,
Polismyndigheten i Skåne län
Revinge Nygård, Box 25, 247 21 S� Sandby
Fax 046-622 84
Kristians väg 13, 275 62 Blentarp
Tel/Fax bost� 0416-136 59
Mobiltel� 070-798 12 97
E-mail: reg�hund@telia�com
nordgren@sjobo�nu

040-21 91 10

En av deltagarna på draghundslägret på
Långberget�
Foto: Paulina Forsberg, Lop/Hund Gbg

ANSVARIG UTGIVARE:
Lars Lindgren
Holmby 1206, 240 32 Flyinge
Tel� 046-520 12
Mobiltel� 0733-48 31 74
E-mail: le-cops@telia�com
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TRYCK:
FS Grafiska AB, Malmö 2010

LAYOUT:
Förlags AB Weinco

MANUSSTOPP 2/2010:
9 april

UTEBLIVEN TIDNING, ADRESSÄNDRING:
Skriv eller ring till:
Manne Johansson
Kärstalöt Rosenlund, 610 50 Jönåker
Mobiltel� 070-520 45 53

För åsikter framförda i
publicerade artiklar svarar
resp. artikelförfattare.

