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Ordförandens kommentar

Förbundsråd
Under april månad kommer vi att hålla ett förbundsråd med uppgift att slutligen sätta och besluta om
det kommande tävlingsprogrammet. Vår arbetsgrupp
har gjort färdigt sitt arbete och presenterat det för
styrelsen. Troligtvis kommer förbundsrådet att hållas
vecka 15 och jag ber er att redan nu besluta om hur
många delegater ni ämnar skicka. Förbundet står för
kostnaderna för en delegat per länsklubb. Så snart vi
har mer information kommer detta att gå ut till länsklubbarnas styrelse genom GW.

mot samarbetet med Mediahuset. Personligen vill jag
rikta ett stort tack till alla de duktiga personer som
under årens lopp hjälpt till att skapa en väldesignad
tidskrift.

Denna tidning är den sista som utges i samarbete
med Svenska Polisidrottsförlaget (SPIFAB). Vi inleder
nu ett samarbete med Mediahuset i Göteborg. Styrelsen beklagar att samarbetet med SPIFAB av olika
anledningar har upphört men samtidigt ser vi fram

Lars Lindgren

Avslutningsvis vill jag påminna er om att årets Nordiska Mästerskap kommer att gå av stapeln i Örebro
mellan 29 maj och 2 juni. Åk gärna dit och heja på
era kamrater.

Ordförande

I Polishunden 1-2013 kan du läsa om:

www.polishund.se
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Gubbe på stubbe

Kenneth Wallin
Text: Catarina Håkansson • Foto: Johanna Hagung
Illustration: Robban Carlsson

När hans första polishund, HS Assan, plöts
ligt dog i en hjärtattack bara åtta år gam
mal, var det ändå ingen ko på isen. Hemma
hade han ju en riktigt bra tvåårig schäfer
hane, som han varit fodervärd till sedan
den bara var åtta veckor gammal. Att han
dessutom hunnit lägga en hel del dressyr
grunder, framför allt i skyddet, gjorde ju inte
saken sämre.
Han ringde genast till dåvarande chefen
för Hundskolan och fick veta att han själv
klart kunde få köpa Zorro. Priset var oprut

bara 195 000 kronor! Så mycket pengar
kunde varken han själv eller myndigheten
betala för en hund, hur bra den än var. Men
innan Zorro säljs som tjänstehund till Fin
land tillsammans med sina kullsyskon, hann
han faktiskt fånga en svensk buse också.
Fast helt enligt reglerna gick det ju inte
till, erkänner vår gubbe på stubbe, Kenneth
Wallin. Men nu går vi händelserna i förväg.
Vi ska så klart börja från början och ta oss
knappt 35 år tillbaka i tiden, till 1979.

Vintern 1978 gick jag och som vi sa ”köldstämplade” Då var
jag 33 år gammal och började tröttna på jobbet som murare.
Så jag anmälde mig till kommunala vuxenutbildningen och
läste två terminer. Sedan sökte jag och kom in på polisskolan
i Stockholm. De tio månadernas grundutbildning gick snabbt
och därefter kom jag tillbaka hem till Katrineholm där fru och
barn väntade.

till en schäfervalp från Hundskolan. Zorro som han hette
utvecklades mycket trevligt och i bakhuvudet fanns att han
kanske skulle kunna bli en värdig och bra ersättare till Assan
så småningom.
När Assan var åtta år gammal åkte jag med familjen på semester och mina föräldrar passade de båda hundarna. De åkte
ut en sväng och stannade för att rasta. Assan hoppade ut ur
bilen och dog på fläcken. Stackars mamma och pappa, vilken
chock. Det visade sig att han fått en hjärtattack.
Nu stod jag utan tjänstehund men som tur var hade jag ju
en bra efterträdare i Zorro. Jag kontaktade direkt chefen på
Hundskolan och han lovade att jag skulle få köpa ”min” hund.
Men när han satte prislappen. 195 000 kronor, blev det en
omöjlighet. Varken jag själv eller myndigheten kunde betala
så mycket för en hund. Det kunde däremot polisen i Finland
som så småningom köpte hela kullen.

Assan var först

Jag jobbade i drygt sex år inom ordningspolisen innan jag
1986 gick grundkursen för hundförare i Sollefteå. Väl på plats
gick det till som det gjorde på den tiden, man fick en av HS
hundarna tilldelad sig. När jag först kom bort till hundgårdarna fick jag ögonen på en stor kraftig schäferhane och jag
höll tummarna för att det skulle bli han.
Det blev det också, men tyvärr slogs Eros, som han hette, ut
efter ungefär fyra veckor. Trots sitt rejäla yttre visade det sig
att han saknade skärpa och försvarslust, han var helt enkelt för
snäll.
Istället fick jag HS Assan. Han var 18 månader och han
blev min första polishund. Om jag ska beskriva hans goda
egenskaper så måste jag först och främst lyfta fram hans
spårförmåga. Han var en mycket stabil herre, en riktig tjänstehund.

195 000 kronor

När han var sex år gammal tog jag på mig att bli fodervärd

Fick övertalas

Så nu var det till att börja leta. Vårt hundbefäl, Klas Lotterberg fick via Leif Carlsson i Västra Götaland, nys om en bra
hund som bodde hos en SBK-kille. Lothar Marunga. Han var
till en början inte alls intresserad av att sälja, men gick till sist
att övertala.
Det var så jag fick min andra hund, Fuerzas Mix. När han
kom till mig var han tre år gammal och hade tävlat lite grand.
Han var också L-testad med gott resultat. Jag skulle få ha honom på prov i två veckor.
Under den här prövotiden hade jag ännu inte lämnat Zorro
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ifrån mig så jag hade två hundar, varav ingen i tjänst.
En morgon när vi hade utsättning får vi veta att det stulits
en bil. Jag anar att biltjuvarna ska ta sig mot Hälleforsnäs så
jag ger mig iväg genom skogen. Och mycket riktigt, några
vägarbetare kan intyga att en silverfärgad Saab susat förbi.

Hade k-pist

Jag lyckas hitta den efterlysta bilen på en parkering och
bestämmer mig för att stanna på lite avstånd för att se om
tjuvarna återvänder. När jag står undangömd med polisbilen
kommer det en svart Saab med tre killar. De svänger in mot
den parkerade Saaben och då får de se polisbilen. De vänder
och med hög hastighet körd de genom samhället ner mot en
sjö där det blir stopp och de tre rusar ut ur bilen. Vad ska jag
göra. Jag har två hundar i bilen. Den ena, Mix hade jag bara
haft någon dag, men Zorro är ju skyddstränad.
Så jag plockar snabbt ut Zorro och skickar honom efter de
flyende killarna. Han gör precis det han ska och snart är buse
nummer ett infångad. När jag kommer fram kan jag till min
förvåning beslagta en k-pist. Det visar sig senare att mina biltjuvar planerat för att råna en bank.
Jag ropar på förstärkning men får inget svar via radion. Då
tar jag kontakt med LKC och det uppfattar en kollega på span,
som är på kurs i Eskilstuna den här dagen.
– Jag kommer Kenneth, ropar han.
Det gör han mycket riktigt också och han kan ta hand om
den gripne.

Helikopter på väg

Nu vill jag så klart börja spåra efter de båda andra, men frågan är, med vilken hund. Jag har ju hört att Lothars hund är en
duktig spårhund, så jag chansar på honom, även om jag aldrig
sett honom spåra förut.
Men nu får jag besked om att jag måste invänta två medlöpare. En helikopter är också på väg. Till sist kommer två
kollegor – i lågskor och vi kan äntligen komma iväg, nu har
tjuvarna skaffat sig ett par timmars försprång.
Jag selar på och rätt snart kommer vi fram till ett brett vattenfyllt dike. Det är ganska djupt också, kanske en och en
halv meter. Hunden drar över och jag plumsar i det iskalla
vattnet. Medlöparna ropar att de ska försöka hitta en spång.
Och så är vi av med dom.
Väl över på andra sidan kan jag i snön, det är nämligen på
vår–vintern, se spår efter älg. Jag vet ju inte om hunden är
viltren, men när jag också ser fotspår bestämmer jag mig för
att lita på honom och hänga med.

Fångas in

Två och en halv timme senare, när vi är ute på en väg, tycker
jag att Mix gjort mer än vad man kan begära av honom och
jag låter en hundförarkollega ta över. De springande killarna
syns framför oss från helikoptern och en kvart senare är de
infångade.
Det blev verkligen en rivstart för Mix som polishund. Nu
visade han sig ju vara en ypperlig spårhund och det där första
var bara ett i raden av många lyckade tjänsteuppdrag. Han var
också en duktig narkotikahund.
Men Mix tävlade jag också några SM för polishundar. I
Uppsala blev vi fyra, i Kalmar femma, i Ludvika sexa och
till sist i Stockholm sjua. Mix blev tio år och när han dog fick
Hassemans Break axla hans mantel.
Break köpte jag som valp, testade in vid 18 månaders ålder
och tog ur tjänst när jag själv gick i pension för sju år sedan.
Men jag har fortfarande hund i tjänst kan man säga. Mitt
stora intresse är jakt så i familjen finns en jaktlabbe.
När jag ser tillbaka på min hundförarkarriär kan jag konstatera att jag nog haft tur. På 20 år behövdes bara tre hundar.
(Inom parentes sagt är inte Polishunden helt säker på att det
bara har handlat om tur.)

Illustrationen till ”Gubbe på stubbe” är gjord av Robban Carlsson, som är utbildad 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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Lena Matthijs är polisöverintendent och tjänstgör som biträdande operativ chef i polismyndigheten i Västra Götaland med
sin arbetsplats i Göteborg. Med tjugoåtta år inom polisverksamheten och en juristexamen från Lund, har hon en rik erfarenhet
att ösa ur när hon skriver sina berättelser om Boråspolisen Hasse
Nelander-Wein och hans kolleger.
Foto: Pernilla Rudenwall Petrie

Ett äldre par försvinner och det dröjer månader
innan de saknas av någon. Chefen för länskriminalen i Borås får ärendet på sitt bord och efter
ett ett par dagars sökande med hundar i skogarna
växlar polisen fokus; från försvinnande till misstanke om brott. En vilsen ung man blir tidigt
intressant. Men det som verkar vara den mest
självklara sanningen är bara det som någon vill att
vi ska se.
Och utan döda kroppar blir det inget mord.

PRIS
60 KR
+ PORTO

Köp boken
från förlaget
info@hohforlag.se

Hjalmarson & Högberg
Johannesgränd 1 · 111 30 Stockholm · Tel: 0706 59 72 84

www.hohforlag.se
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Del 1

Dagbok om ett djur eller Konsten att umgås med
Text och foto: Djurskötaren
Jag har fått äran att fostra och lära upp en
ny tjänstehund. Han är sannerligen en ut
maning. Frågan uppstod om jag inte skulle

Kära dagbok!
Det har flyttat in ett djur i min hundgård. Jag tror det är en
känguru. Den har ingen påse på magen men den har pung och
den hoppar ofta och högt.
Enligt uppgift är pungen bara fylld till hälften, så det är troligen en sk kryptorkid känguru. Ryktet säger också att han i
början av sommaren har introducerat sig i konsten att para det
motsatta könet. Denna entestiklade yngling är således redan
vid 16 månaders ålder, far till en kull barn, trots att han inte
ens kan kissa som en vuxen man. Lyfta på benet alltså.
När han står på alla fyra och kissar kan det också bero på
att han helt enkelt inte har tid med sådana triviala saker som
urinering, så därför håller han sig tills det inte går längre och
måste lätta på blåsan samtidigt som han är beredd att fortsätta
springa.
Djuret i min hundgård kan också vara en vrålapa. Såg ett

dela med mig om våran mödosamma väg
från nu och fram till okänt datum. Jag gör
ett försök…

klipp på YouTube och jag är nästan övertygad om att det är en
vrålapa som står i hundgården. De första dygnen var han alldeles tyst men ganska snart har det utvecklat sig till tropiska
förnimmelser om att befinna sig i Amazonas djungler.
Jag undrar om mina grannar tycker om vrålapor eller om de
anser att de exotiska ljuden inte hör hemma i de svenska skogarna. Jag kanske ska fråga… eller inte.
Krokodil? Mina fingrar kommer vittna om detta om jag inte
lär mig snabbt nog att få undan dom. Eller ännu bättre, lära
djuret att låta bli mina fingrar.
Men troligast är ändå att det är en seriefigur som är i hundgården. Ekorren i filmen Ice Age! De är så lika i sitt rörelsemönster.
Jag har sett den senaste filmen på bio nyligen. Där orsakar
ekorren en jordbävning som är på väg att förinta hela världen.
För mig är det inte helt osannolikt att djuret i min hundgård
kan ställa till en liknande naturkatastrof.

Marum - 532 95 SKARA
Tel. 0511-37 50 29 - Fax 0511-37 51 47
Mobiltel. 0709-38 38 02
www.hallafoder.se

Halla Hundfoder är ett helfoder för bruks- och jakthundar (aktiva hundar).
Halla Hundfoder innehåller inga konstgjorda färg- eller smakämnen
och är tillverkat av utvalda svenska samt svensk-kontrollerade råvaror.
Halla Hundfoder täcker hundens dagliga näringsbehov.
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Konsten att umgås med
ett ofarligt kärnkraftverk
Känner stort ansvar att fostra honom så att det inte sker.
Hoppas jag lyckas!

Kära dagbok!
Idag har jag fått en stamtavla.
Det är en schäfer!!! Tyckte det var något bekant, fast ena
örat har kantrat och han har lika mycket skinn i pannan som
en kinesisk Shar pei. Enligt stamtavlan är djuret ett äkta gråben och heter Etzel.
Etzel förstår inte vitsen med att gå i koppel. Han kan liknas
vid en jojo. Kommer tillbaka lika snabbt som han far ut, när
snöret tar slut.
Får bli min första mission att lära hunden hur man uppför
sig kopplad. Fram tills jag har lyckats med uppdraget ska jag
skaffa tandskydd och hoppas på att slippa näsblod nästa gång
han kommer som en projektil genom luften.
Etzel vet vad ordet ”sitt” och ”ligg” betyder… i tio sekunder. Jag hoppas det går att förlänga tiden utan att ta hjälp av
epoxylim.
”Fot” är också ett kommando som han har hört förut… tror
jag… eventuellt. Vi har dock delade meningar om hur det utförs. I Etzels värld är den enda anledningen till att befinna sig
på människans vänstra sida, att så fort som möjligt vinna den

www.gylleneuttern.se

boll som finns i handen som hålls i brösthöjd. Därför håller
jag ingen boll i brösthöjd och det är troligen därför som jag
inte längre har någon krage kvar på min bästa fritidsjacka.
Dessutom känns det som om definitionen av den vänstra
sidan är något luddig eller också är min knäskål felplacerad.

Kära dagbok!
Jag vill helst glömma den här dagen.
Jag har tagit hunden på en promenad i stan och jag tänker
inte göra om det inom den närmaste framtiden.
Parkerade i ett parkeringshus, längst upp bara för att det
skulle ta längre tid att promenera alla våningarna ner. Bra miljöträning, tänkte jag. Alla som varit i ett parkeringshus vet att
där är god akustik. Dvs ljudet av en vrålapa förstärks pinsamt
mycket när man öppnar bakluckan till bilen.
Min strategi att lära hunden hålla tyst när den ska ur bilen,
genom att tålmodigt vänta ut djuret tills den har lugnat ner sig
och slutat vråla, fick jag släppa redan efter tjugo sekunder.
Detta eftersom halva stadsbefolkningen tycktes stå i parkeringshuset och undra vad som höll på att hända.
Våning för våning arbetade vi oss sedan ner till gatuplanet
och det fanns inte en bilägare i hela p-huset som inte noterade
oss.

DITT LOKALA VAKTBOLAG

563 92 GRÄNNA
Tel. 0390-108 00
Fax 0390-418 80

Certifierad partner till SOS-alarm

Hotell - Restaurang - Konferens
Weekend - Vigselkapell

Telefon 073-028 04 91
www.nordsecurity.net • info@nordsecurity.net
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Väl ute i stadsmiljön återkom jojo-syndromet
och så även Etzels uppfattning om vänsterpositionen. Likt en A-lagare snubblade jag Drottninggatan fram och för att slippa falla handlöst i backen
när hunden gång på gång kastade sig framför mina
ben, gick jag sakta och koncentrerat. Såg antagligen ut som om jag var otroligt kissnödig.
Utanför Pressbyrån träffade jag tack och lov på
en bekant och fick en anledning att stå stilla. Etzel
tycker inte om att stå stilla vilket resulterade i att
han plötsligt utstötte ett primalskri, förvandlades
till känguru och krokodil samtidigt och satte sig
fast med tänderna i axeln på min jacka.
”To be or not to be”… Aldrig förr har Shakespeares bevingade ord varit så tydliga. Den bekante, som för övrigt blev en ganska ytlig sådan
eftersom hon lämnade mig i sticket, sa snabbt ”hej
vi ses” och rundade hörnet och försvann längs Östra Torggatan. Kvar stod jag med en svansviftande
idiot fastsatt i min jacka och i min fantasi skulle
han snart vara både svanslös och tandlös.
Med risk för att bli anmäld av Djurens vänner,
lyckades jag ta mig loss från hunden och tog den
snabbaste vägen tillbaka till parkeringshuset och
den fredade zonen i min bil.

Kära dagbok!
Så var det då dags att äntligen börja spårträna.
Enligt en opålitlig källa så är Etzel en duktig spårhund och om jag hade förstått saken rätt skulle jag
äntligen få njuta denna sport utan större problem.
Men… jag hade tydligen inte förstått saken rätt
och den opålitliga källan förblev opålitlig.
Vis av erfarenhet så vet jag att hundar som kan
spåra, brukar känna igen en spårsele när man presenterar en sådan. Jag skulle kunnat ha ätit gift på
att Etzel aldrig sett en spårsele i hela sitt korta liv.
Däremot blev han totalt mål-låst på spårlinan och
jag har inte en aning om vad som triggade igång
hans starka kamplust. Förtvivlat såg jag spårlinan
förintas mellan käkarna och det som inte satt fast i djurets
mun var lindat flera varv runt hans ben, mina ben samt minst
fyra granar. Sakta började jag förvandlas till ett monster utan
metodisk uppfostran eller självbevarelsedrift. Aldrig i helvete
skulle hunden få uppleva morgondagens ljus.
Jag föll som en fura när spårlinan runt mina fötter drogs åt
och Etzel galopperade glatt iväg med del två av linan. Livet
tycktes vara toppen.

Kära dagbok!
Ligger i soffan framför tv:n och tycker synd om mig. Jag
vägrar att umgås med djuret i min hundgård. Min högra höft
8
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är blåsvart efter den brutala marklandningen igår och mina
fingrar är sedan tidigare lätt trasiga efter alla de gånger jag
inte hunnit undan krokodilkäften där ute.
Försöker mana fram positiva tankar om Etzel som en fantastisk polishund och framtida tävlingshund i Polishunds SM.
Har alltid haft en livlig fantasi men den här gånger räcker det
inte till av någon konstig anledning.
Tittar ut genom fönstret och ser en otroligt glad känguru
som studsar upp och ner, han slår huvudet i taket men är lika
glad för det. Stackars odjur. Hur kan jag ens tänka tanken att
inte stå ut med hans sällskap. Jag vet ju att han varit oälskad i
princip hela sitt liv. Jag ska gå ut och ge honom en stor bamsekram…
… är tillbaka i soffan med en rejäl fläskläpp…

Narkotika SM 2012

Mästerskap för narkotikahundar

1921 okt 2012
Text och foto: Per Ericsson, Stockholmspolisens tjänstehundklubb

Polishundförarförbundet hörde av sig till Stockholmspolisens tjänstehundklubb och frågade om vi med kort varsel kunde hjälpa till med att anordna årets narkotikahund SM. Efter
att ha fått klartecken ifrån berörda chefer tog sökhundsgruppen på sig att planera det hela. Då det inte var alltför länge
sedan vi arrangerade tävlingen bestämde vi oss för att följa
samma koncept som förra gången. Vi beslutade dock att försöka genomföra tävlingarna under tre dagar istället för fyra.
Vårt mål var att tävlingen skulle bli så rättvis som möjligt
och vi planerade för att ingen skulle gå lottlös ifrån något moment. Det fanns i varje moment en enklare gömma, som ingen
skulle missa. Det fanns också en gömma som vi bedömde
skulle skilja agnarna ifrån vetet, alltså en som vi bedömde
som svår.
Med god hjälp av flera patrullhundförare kunde spåren och
fältsöket planeras och genomföras.
Det visade sig att våra intentioner inte höll, då hälften av
hundarna bommade narkotikagömman i spåret. Med facit i
hand inser vi att det inte är mängden narkotika som avgör om
gömman släpper ifrån sig mycket lukt. Det är istället ytan varifrån molekylerna lämnar ämnet som är avgörande. Ju större
fri yta desto fler molekyler och därigenom blir det lättare för
hunden att markera. Inneslutningen (ett pvc-rör med borrade
hål och öppet i ändarna) försvårade därför för hundarna.

Fältsöket bjöd också på varierande resultat och det var tyvärr också här några som fick gå lottlösa därifrån.
Fordon, bagage och sök i lokal genomfördes helt enligt våra
förväntningar. Ett varierande resultat där endast någon i något
moment gick därifrån med en nolla i protokollet.
Det var roligt att se förarnas och hundarnas stora engagemang. Alla ekipage var goda representanter för begreppet narkotikahundpatrull. Stämingen var avspänd och lättsam.
På fredagen bjöd tjänstehundklubben på en kamratafton i
”hchf:s” tecken, smörgåstårta och gräddtårta med tillhörande
drycker.
På lördagskvällen serverades en trerätters middag, stämningen var hög och en och annan historia ifrån förr, ”verkliga
livet” berättades.
Söndagen avslutades med platsliggning och bagagesök (det
senare i omvänd startordning) i Stockholmspolisens fina dressyrhall. Det stod klart att en vinnare korats, Ulrika Norlin från
Västernorrland. Prisutdelningen förrättades av Polisintendent
Torbjörn Nilsson, Polisoperativa avdelningen.
Stockholmspolisens tjänstehundklubb vill härigenom gratulera samtliga deltagare och naturligtvis segraren Ulrika Norlin
för en bra och positiv inställning och väl genomfört arbete.
Alla funktionärer ska också de ha beröm för en god insats.
Vi hoppas att få ses igen i Västra Götaland nästa år.
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Narkotika SM 2012

Ett företag för Er som kräver KVALITET!
Vi tillverkar detaljer i GLASFIBERPLAST

www.vallaplast.se
641 62 VALLA • Telefon 0150-66 07 20
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Slyngeln

Slyngeln tackar för sig!
I alla fall som patrullhund. De blev en kort men roligt karriär som ”riktig” polishund i en riktig polisbil. Sen såg min
Matte till att söka annat jobb. Matte känner sig lixom lite nöjd
med de där att åka riktig polisbil med allt va de innebär, men
hon vill fortfarande jobba med oss hundar (klart ja förstår
det). Matte sökte helt enkelt till bombskyddet och på något
märkligt vis lyckades hon få en tjänst där! Mattes plan va ju
att ta med sig mig och göra mig till en sk Bombhund men
till min lilla nackdel är det ju att ja e lite större än dom flesta
bombhundar…ibland är det inte bra att vara stor – man kan
ha svårt att komma åt på en del ställen men i gengäld når ja ju
högre….o lika lågt som en liten hund når ja ju också för de e
ju bara att böja sig. Sen va dom ju lite oroliga över att jag som
patrullhund hade kommit på att de här med skydd skulle vara
lite väl roligt…..
Hursomhelst så fick jag göra ett L-test för sökhundar och
det gick ju galant om ja får skryta lite. En del va att ja skulle
promenera igenom ett stort köpcentrum så dom såg att ja inte
e arg på folk o de kändes ju lite larvigt för de finns lixom en
lista över saker jag älskar! 1. Min Matte – hon är de bästa jag
vet. 2. Alla andra människor – är det bästa jag vet. 3. Alla andra hundar – är det bästa jag vet. 4. Mat – är det bästa jag vet.
5. Söka – är det bästa jag vet.
Eftersom jag älskar människor va de inga problem att gå i
ett centrum bortsett från att dom hade ju massa matställen där
o ja ville sno maten folk hade….ja e en mästare på att tigga…
Matte har ju varit på nån kurs för att bli tekniker…o nu har
ja gått en vecka på bombhundförar kursen. Den e ju egentligen för att Matte ska bli behörig…att jobba med mig….o
ja får dessutom träna hur mycket som helst o lära mig alla
ämnen ja ska kunna o sen för ja träna på att söka systematiskt
o noggrant o när ja hittar något måste ja markera så trögmatte
fattar o ja får INTE röra prylarna. Först tyckte ja att de va lite
töntigt att ja inte fick smaka på de ja hittade så en dag tog ja
en hel grej i munnen o vilken chock! De smakade verkligen
pyton!! Ska aldrig mer ta nåt av dom där äckliga sakerna i
munnen! Tvi vale!

Både jag o Matte har förvandlats till två okunniga orutinerade helt nya typ aspiranter! Vi har klivit in i en värld som
är helt annorlunda än va vi tidigare jobbat i. Alla vi träffar är
trevliga o ingen kastar sten på oss! Söka är underbart roligt så

KRISTIANSTAD

www.icamaxi.nu
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Slyngeln

Slyngel

n

mitt råd till alla er patrullhundar är : Se till att bli kombihundar för sökdelen är så skoj! Nackdelen med mitt nya jobb är
ju att ja inte kommer kunna berätta exakt vilka jobb o sånt vi
är på men ja kan ju skvallra om att vi inte har så dåliga lokaler
o söka i! De e inte direkt nåra kvartar utan mer fina slott o
kojor om ni förstår va ja menar…..vilket gör att man e ju lite
orolig över Matte för hon e ju som Pippi Långstrump….kan
inte föra sig bland fint folk….hahaha….tur hon har mig så ja

får se till att sköta mig för oss båda! Sen ska de bli himla roligt att ha större delen av hela Sverige som arbetsområde och
vem vet? Kanske ses vi nån gång där ute? Nästa gång hoppas
ja kunna berätta lite mer om hur det har gått för mig…..ja
måste ju träna en massa nu så ja kan bli godkänd o få börja
jobba på riktigt!

Slyngeln som bytt karriär…

Agrias specialistkunskap –
Trygghet för djur & människor
Hund, katt och övriga smådjur
Marie-Ann Andersson
Solveig Ivarsson
Ingvar Nilsson

0706-65 70 43
0703-49 13 24
0430-320 75

Heléne Larsson
Länsförsäkringar

0706-53 03 37
035-15 10 00

www.lansforsakringar.se/halland
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Skriv i tidningen

Skriv i tidningen Polishunden!
Att skriva något på Facebook
eller Twitter är en baggis.
Att skriva något till Polishunden är
inte mycket svårare, men tar lite
längre tid. Det kan det vara värt.
Allt som är polishundrelaterat är av intresse:
• Har det hänt något speciellt på jobbet?
• Hur ser en helt vanligt dag ut?
• Har ni varit på någon kurs eller deltagit i någon tävling.
• Nya händelser eller gamla, spelar mindre roll.
En rubrik – kanske någon mellanrubrik för att lätta upp det hela,
och gärna en bild eller två som relaterar till texten.
Glöm inte att bilder måste vara högupplösta
och INTE får krympas ner i mailprogrammet.
Maila materialet till Lars Nordgren:

nordgren@sjobo.nu
Hälsningar
Lars Lindgren, ansvarig utgivare
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Hundjobbet

Snö- och glädjeyra
när tjuvarna fångas
Text och foto: Catarina Håkansson • Foto: Manne Johansson

– Kommer du ihåg det där avsnittet av Emil
i Lönneberga när Alfred skär sig i tummen
och Emil under stor dramatik tar honom till
doktorn i Mariannelund? När det är snö
storm, många minusgrader och sikten bara
är ett par meter. När alla spår blixtsnabbt
yr igen och det bara är alldeles vitt, blåsigt,

kallt och jäkligt. Precis sådant väder är det.
Johanna syftar på natten mellan den fjär
de och femte december förra året. Tillsam
mans med favoritkollegan och en av de bäs
ta hundvakterna, (åtminstone fram till då),
Rickard Stucki, har nattpasset i Sörmländska
Katrineholm precis börjat.
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Hundjobbet

– Plötsligt knastrar det till i radion, berättar Johanna. Det har
varit ett inbrott på ett företag som säljer industriprodukter.
Två personer har precis sprungit från platsen. De förföljs just
nu till fots av kollegor och man undrar om vi kan komma och
spåra. 20 minuter senare är vi på plats i Vingåker.

Räddas i sista stund

Med vi, menar hon inte bara sig själv och Richard, utan i arbetslaget ingår förstås också åttaårige schäferhanen Nemårs
Onyx. En stor, mörk, välpälsad herre, som för några år sedan
är så nära avlivning som en hund kan komma.
– Det stämmer, säger Johanna med en rysning. Ägarna
har gett upp och tar honom på hösten 2006 till veterinären,
som istället för att ladda sprutan, ser till att uppfödarna
kontaktas. Onyx L-testas och åker i stället för ”till de sälla
jaktmarkerna” på grundkursen i Karlsborg tillsammans
med mig.
Att dressera Onyx är långt ifrån någon enkel uppgift och
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enligt Johanna är det deras instruktör, Ulrika Lichtenberg,
som mer eller mindre räddar livet på honom en andra gång.
Men det var då och under åren har Onyx utvecklats till en
mycket bra tjänstehund, som också fungerar bra hemma i
familjen.
Själv är Johanna en gammal ”hästtjej”, som efter utbildningen till polis, 2000–2002, först bor några år i huvudstaden
innan, hon återvände hem till Sörmland tillsammans med
mannen, tillika hundföraren, Andreas.

Rickard – Sidekicker

Tillbaka till den aktuella decembernatten så har gärningsmännen försvunnit ur sikte, men har slängt två väskor med stöldgods ifrån sig. Det är vid dessa som Johanna, med Richard
som ”sidekicker” börjar spåra.
Vi befinner oss i utkanten av samhället, berättar Johanna.
Spåret går över ett fält och efter bara en kort stund kommer vi
till ett dike som ger oss kvitto på att vi är helt rätt. Löpan är ju

Hundjobbet

förhållandevis färsk, och trots det förfärliga vädret har Onyx
inga problem alls, tvärt om.
I ett hejdundrande tempo fortsätter de kors och tvärs över
fält och plöjer, genom skog och täta snår, tills dom kommer
fram till nästa dike, av modell bredare.
– Det är uppskattningsvis drygt tre meter brett och helt vattenfyllt, säger Johanna. Onyx kastar sig i och börjar simma
och själv försöker jag hoppa över, vilket förstås inte går. Istället hamnar jag till armhålorna i det iskalla vattnet. Med hjälp
av en tjock gren lyckas jag dyblöt och iskall ta mig upp på
andra sidan.

Istappar i pälsen

Onyx som är på gränsen till långhårig har nu fullt med istappar i pälsen. Rickard har problem vid diket, och triggad som
Johanna är blir hon nästan irriterad. Hur svårt kan det vara?
Han är ju nästan två meter lång.
– Men så här i efterhand är jag supernöjd med hans insats.
Jag vet ju hur tufft det är att hänga med som medlöpare.

Billingens stugBy & camping
stugor • camping • vandrarhem
Tel. 0500-47 16 33
www.billingensstugby.se

Mycket tuffare än att själv hålla i linan.
Till sist är Rickard i alla fall också över, fast en bra bit
bakom och utan batongen, som han tappat.
Under hela tiden finns det kollegor som ”säckar”. Det vill
säga cirklar runt med bilarna för att se till att gärningsmännen blir kvar i området, Spåret går ner mot en järnväg och
Johanna får förslag om att göra en liten ”halvhalt”, men det är
hon inte intresserad av.
– Plötsligt ser jag två skuggor långt framför mig, berättar
Johanna. Min enda tanke är, nu SKA vi ta dom! Jag kopplar loss Onyx och ropar an. En av männen stannar och blir
kvickt omhändertagen av Richard som dyker upp och är med
i matchen igen. Den andra fortsätter att springa. Jag skickar
hunden, som susar iväg och går i en fin bevakning.
Upplösningen blir helt odramatisk då de trötta killarna utan
motstånd låter sig ledas tillbaka, för vidare transport.
– Det kändes så jäkla bra att ta dom, förklarar Johanna. Jag
vill att du skriver att det var ett riktigt teamwork som gjorde
att vi lyckades. Jag kan också berätta att de hittade väskorna
innehöll arbetskläder till ett värde av nästan 50 000 kronor.

skövde vandrarhem
centralt • dusch & Wc på alla rum
Tel. 0500-48 17 18 • www.skovdevandrarhem.se
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Kenneth Eriksson

Mobil: 0733-48 31 74
E-post: le-cops@telia�com

Telefon: 010-566 52 68
E-post: kenneth�eriksson@polisen�se

Magnus Söderberg

Susanna Sunila
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E-post: magnus-b�soderberg@polisen�se

Mobil privat: 0708-93 72 94
E-post: susanna�sunila@hotmail�com

Ordförande

Kassör

Vice ordförande

Sekreterare
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Peter Matthijs

Johan Petersson

Mobil: 0733-91 04 98
E-post: matthijs@ueab�net

Mobil: 070-247 02 73
E-post: andreelund@hotmail�com

Ledamot

Suppleant

Thomas Gutenlöv
Suppleant

Polisens Hundförarförbund
Adress: Tappers väg 10, 713 32 Nora
Plusgiro: 577954-1

Mobil: 0733-53 93 22
E-post: dille2008@gmail�com

www.polishund.se
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