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Jag vill till en början tacka för den uppslutning 
som rådde på vår ordförandekonferens. Anled-
ningen till förbundsrådet var främst frågan om 
framtida sommar-SM. Arbetet skedde i stor ut-
sträckning som grupparbeten och alla deltagare 
visade ett stort engagemang. Från start fanns gan-
ska spridda tankar och åsikter som allt eftersom 
konferensen fortskred närmade sig varandra. Utan 
att precisera resultatet kan jag informera om att 
den sammanhållande åsikten var att sommar-SM, 
under de kommande åren, bör följa de nya utbild-
ningsplanerna (D1–D2) med vissa justeringar. Den 
arbetsgrupp som gjort förarbetet till konferensen 
kommer nu att få i uppdrag att arbeta vidare.

Som jag nämnde i förra numret så har Dalarna valt 
att hoppa av arrangörskapet av 20011 års sommar-
SM. Inne i tidningen finns därför en inbjudan till 
ett, för året, reducerat sommar-SM
under tiden 25 – 28 augusti i Karlsborg. Det kom-
mer säkert att finnas många åsikter om utform-
ningen, vilka moment som skulle varit med, hur 
uttaget skulle gjorts, med mera. Eftersom ingen 
tjänstehundsklubb är beredda att ta på sig ar-
rangemanget på så kort varsel har styrelsen sett 
det som sin plikt att anordna ett SM, om än något 
annorlunda. Det är min förhoppning att Ni har för-

ståelse för att det inte är så lätt för sju personer att 
anordna ett fullskaligt SM och på en plats där vi 
normalt inte har vår vardag. Om alla tjänstehunds-
klubbar anstränger sig för att anmäla sin eller sina, 
för dagen, bästa ekipage så är jag övertygad om 
att vi ändå till sist kan kora en fullvärdig Svensk 
Mästare. Vårt årsmöte kommer som vanligt att hål-
las på fredagen. Kallelse kommer i nästa nummer 
och på hemsidan.

Narkotika-SM 2011 arrangeras av Skåne. Tävling-
arna kommer att gå vecka 41 (13 – 16 oktober). In-
bjudan kommer i nästa nummer av tidningen men 
jag ber er att redan nu planera för deltagande, 
inte minst med tanke på den skrala uppslutningen 
2010.

Till sist, glöm inte att följa utveck-
lingen för våra kämpar, på nord-
iska mästerskapen (25 – 29 maj) i 
Danmark, på vår hemsida.

Som en god vän till mig säger,
Carpe Diem.

Lars Lindgren
Ordförande
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Hans första polisiära tjänst varade i lite drygt 
tio minuter. Sedan tackade han för sig och 
ägnade sig istället åt att lära tonåringar spela 
boll och hoppa bock. Till sist la han ändå 
ifrån sig visselpipan och gick polishögskolan i 
Stockholm. Men när man efter utbildningen 
ville tvinga kvar honom i storstan, ja då tog 
han av sig uniformen och drog på sig trä-
ningsoverallen igen. Till sist lämnade han 
ändå gymnastikhallarna och blev hundfö-
rare, vilket han inte ångrar en enda sekund. 

Vår gubbe på stubbe har varit med i svens-
ka friidrottslandslaget. Han har personligt 
maratonrekord på 2, 37, Han har sprungit 
O-ringens femdagars 35 gånger och åkt 42 
Vasalopp, med en 94:e plats som bäst. Han 
har en hel del guldmedaljer från polis SM i 
bland annat terränglöpning. Det är en för-
mån att få prata med personer som Hans-Åke 
Christiansson och det är som vanligt svårt att 
göra berättelser som hans fullt rättvisa.

Gubbe på stubbe
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Gubbe på stubbe

Text: Catarina Håkansson • Foto: Thony Holm
Illustration: Robban Carlsson

Hans-Åke Christiansson

Det stora idrottsintresset fick mig att söka till den anrika 
idrottsfolkhögskolan på Bodsön när jag hade gjort lumpen. 
Men konkurrensen var stenhård och för att ha en plan B sökte 
jag också till polisskolan. Jag klarade polisens förmiddagstes-
ter bra. Vid lunchtid ringde jag till Bodsön, som hade sin in-
tagning samma dag. Då var jag fortfarande kvar till den sista 
gallringen. Eftersom det fortfarande var oklart fullföljde jag 
polisens tester och jag antogs till utbildningen och hälsades 
välkommen av självaste polischefen. Men sent på eftermid-
dagen ringde jag till Bodsön igen, och när jag fick veta att jag 
kommit in där också, tackade jag nej till polishögskolan.

Ingen stadsbo
Men efter knappt tio år som högstadielärare i idrott, tröttnade 
jag på att jag, eftersom jag inte hade formell behörighet, inte 
kunde få en fast tjänst. Så då blev det ändå polisskolan till 
sist.

Jag kom ut därifrån 1970 och sökte tjänster på hemmaplan, 
det vill säga i Småland. Men på den tiden skulle man helst 
stanna kvar Stockholm ett tag. Det var jag inte så sugen på, så 
då sa jag tack och hej och fortsatte i stället att vikariera som 
gympalärare ytterligare tre år.

Men sedan fick jag en tjänst först på krim och sedan på ord-
ningen i Norrköping. Det var också då jag först kom i kontakt 
med polishundar. 1978 flyttade jag hem till Björnsholm och 
började arbeta i Västervik och tre år senare fick jag möjlighe-
ten att gå grundkursen.

Från början hade jag det lite struligt på hundfronten. Först 
hade jag en trevlig valp från Silverpilens kennel som blev 
ihjälkörd av en lastbil. Nästa hund, Roy, från samma kennel, 
underkändes på L-testen. Men jag behöll honom ändå.

Veterinärbesök
Men så fick jag tag i en färdigtestad schäferhane, Wulcanos 
Garrone och det var honom jag hade med mig upp till Sol-
lefteå. Det var en förig och samarbetsvillig hund som blev 
riktigt duktig i spåret. Han gick aldrig ihop med Roy och de 
gjorde heller aldrig upp, så det blev att åka till veterinären och 
trockla ihop dom några gånger. 

Ett jobb jag minns mycket väl var med Garrone. Det börja-
de med att några kollegor skulle kolla upp en bil i ett grustag 
utanför Virserum och blev beskjutna. Själv var jag ledig den 
här dagen men blev inringd och upphämtad av en kollega. Vi 

var och kollade upp ett hus, där en ruta blivit krossad när de 
ringde från stationen och sa att jag omedelbart skulle ta mig 
till en plats där någon sett en person som hade passerat en väg 
vid en kraftledning. Jag kallades dit med order att vänta in 
ytterligare folk som skulle täcka upp området innan jag fick 
börja spåra

När jag till sist fick klartecken tog det bara en kort stund 
innan Garrone fick upp spåret. Efter kanske en halv kilome-
ter hade vi hängt av kollegan, så jag fortsatte på egen hand. 
Spåret gick över stock och sten och till sist kom vi fram till 
en gammal nedlagd fabrik i tre våningar och eftersom det inte 
fanns något fortsatt spår förstod jag att någon fanns inne i 
byggnaden.

Förrymd stockholmare
När kollegorna var på plats och vi hade fått skyddsutrustning 
på oss gick jag kollegan och hunden in. Det fanns ingen på 
bottenvåningen men på andra våningen, gömd i en stor trälåda 
beväpnad med en kniv låg en man som visade sig vara en för-
rymd stockholmare. Hans kumpan greps senare i en stulen bil.

När Garrone gick i pension prövade jag några olika hundar 
som av en eller annan anledning inte kändes helt okej. Till sist 
fick jag tag i en pigg och trevlig hund, Delco. Han kom från 
Umeå och skulle omplaceras på grund av allergier i familjen. 
Även detta var en pigg, förig och trevlig schäferhane.

Första dagen han var i tjänst med honom handlade om att 
leta efter en försvunnen kvinna som gett sig av hemifrån. 
Jagstod bakom bilen och pratade med hennes man medan jag 
satte på mig pannlampan. Sen öppnade jag bakluckan för att 
ta ut hunden. Men han hoppade inte ut ur bilen, vilket snart 
fick sin förklaring, han var stendöd. Troligtvis av en hjärtin-
farkt visade det sig vid en senare obduktion. Jag stängde i alla 
fall luckan och sedan fick invänta en  hundförarkollega som 
också var på väg.

Jakthund
Nästa hund var från Asais kennel nere i Skåne. Han var stor 
som en kalv, och hade dragit omkull sin förra ägare under en 
cykeltur, så han hade hela huvudet i paket när han lämnade 
tillbaka hunden till kenneln. Jag hade honom en tid men 
tyvärr var han när han kom, en jakthund, något jag aldrig rik-
tigt fick bukt med. Jag kunde helt enkelt inte lita på honom i 
spåret. 

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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Gubbe på stubbe

En lite speciell grej var när en krogägare som var på väg 
hem med kassan, blev stoppad och rånad av en falsk polis 
med en hemmagjord stoppspade. Den bil han hade använt sig 
av vid brottet var stulen och hittades efter ett tag övergiven. 
Jag och Asais Alf kom dit och sökte och hittade lite prylar 
som var utslängda. Det dröjde innan bärgningskåren kom så 
i stället för att bara sitta och vänta, passade jag på att skickad 
upp hunden i slänten vid vägkanten. Efter en sträcka på några 
hundra meter kom han springande med stoppspaden i mun-
nen. Teknikerna hittade fina fingeravtryck som fanns i brotts-
registret och förövaren kunde fällas och buras in. 

Drog lott
Nästa hund fick jag via lottdragning. Det var jag och en kolle-
ga och före detta ”gubbe på stubbe” Gunnar Magnusson som 
var och tittade på ett gäng hundar i Sollefteå. Det slutade med 
att vi drog lott om vilka vi skulle ha, och både Gunnar och jag 
tyckte nog att vi hade dragit vinstlotten. 

Min hund hette Higgins och hade redan under sin tid på 
hundskolan blivit en hjälte när han letade upp en borttappad 
nyckelknippa åt några fågelskådare.

Ett jobb bland många som jag minns särskilt bra med Hig-
gins var när vi letade efter en förståndshandikappad flicka. 
Flickan hade försvunnit från sitt föräldrahem och jag spårade 
först fram till en badplats som låg en bit bort. Där låg något 
klädesplagg så jag sökte av området noga. Rätt som det var 
så simmade hunden ut i vattnet. Jag kallade tillbaka honom 
men han var lika snart i igen. Då rodde jag ut i en räddnings-
jolle som låg på stranden. Men jag kunde inte se någon. 
Tredje gången hunden hoppade i vattnet blev jag fundersam 
och ringde till räddningstjänsten som kom med dykare. Och 
mycket riktigt, helt under vattnet, mellan bryggan och en liten 
flotte låg den drunknade flickan.

Blodigt allvar
Min sista tjänstehund är även det en schäfer hane, Arras, som 
har ställt till oreda i två familjer innan han som treåring ham-
nar hos mig. Efter en hel del ”förhandlingar” kom vi bra över-
ens och vi gjorde många lyckade hundjobb tillsammans.

Ett av dom är en vanlig enkel avåkning som slutar med blo-
digt allvar.

Jag kom ut till plasten där bilen stod i diket och en liten 
bit längre fram står en annan bil vars förare tar hand om en 
chockad och helt nerblodig kvinna. Jag tog in henne i polisbi-
len och hon berättade följande förfärliga berättelse.

Hennes man hade kommit och hämtat henne på jobbet och 
ville att hon skulle följa med för han skulle ge henne en pre-
sent. Väl framme vid en rastplats satte han en ögonbindel på 
henne och tog fram ett ”halsband” i form av en flaggstångslina.

Hittade hammaren
Kvinnan lyckades slita sig fri, men då gav han sig på henne 

och slog henne med en hammare. Hon kom loss ännu en gång 
och sprang i väg upp på vägen. Då tog han bilen och försökte 
köra över henne. Men han lyckades inte utan hamnade i diket.

Nu var kvinnan skräckslagen för att han skulle ge sig på 
deras barn. Efter ett tag kom ytterligare en polispatrull och 
ambulans. Samtidigt kom det en bilist söderifrån och vi fick 
veta att det gick en man på vägen en bit bort. Vi kör bort och 
griper honom ganska odramatiskt. Vi åker tillbaka och lämnar 
över den gripne till ytterligare en polisbil och jag börjar spåra, 
från bilen i diket.

Efter en stund kommer jag fram till själva brottsplatsen, en 
rastplats vid en sjö. Jag ser tydliga spår efter strid. Spåret fort-
sätter, och efter sammanlagt ett par kilometer är jag framme 
där mannen greps.

Jag och Arras tar oss tillbaka till bilen ytterligare en gång 
och börjar köra saksök mot brottsplatsen och efter ett tag, 
djupt nerslängd i en risbuske, hittade hunden den nyinköpta 
hammaren. Mannen i fråga dömdes och om jag minns rätt 
fick han sju års fängelse.

Ja det finns hur mycket som helst att berätta och en sak 
måste jag säga. Även om yrkeskarriären var lite krokig till 
en början, så har jag inte en enda sekund ångrat att jag blev 
hundförare.
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Sommar SM 2011

Sommar-SM 2011 i Karlsborg

 

Årets SM för polishundar arrangeras i år av Polisens 
Hundförarförbunds styrelse. Tävlingen avhålls i Sveri-
ges reservhuvudstad, Karlsborg och går av stapeln den 
25-28 augusti 2011. Tävlingen kommer att arrangeras 
i ett reducerat utförande. Endast skyddshundsklassen 
arrangeras och antalet tävlande blir begränsat till 15-20 
st. Det kommer även att tävlas i ett modifierat tävlings-
program.

SM-ansvarig:  Lars Lindgren, mobil: 0733-483174
Tävlingsansvarig:  Thomas Wiman, mobil:  0705-
167002

Tävlingsansvar SM 2011
Platsliggning: Thomas Wiman
Lydnad: Thomas Wiman – Lars Lindgren
Spår: Ulf Backman - Martti Källmalm
Räddningssök: Peter Matthijs – Bengt-Erik Ljunglöf
Platsundersökn.: Petra Viklund
Skydd: Kenneth Eriksson – Patrik Malmberg
Sekretariat: Thomas Wiman - Magnus Söderberg
Domare:  Kenneth Eriksson – Lars Lindgren

Tävlingsprogram vid SM 2011
Spår Enligt bef. tävlingsprog.
Räddningssök -:-
Platsundersökning -:-
(Endast påvisande markering) 
Platsliggning -:-
Lydnad Enligt nedan
1.Fritt följ koeff. 5
2.Ställande under gång koeff. 3
3.Kryp koeff. 5
4.Ljudgivning koeff. 3
5.Hopp över hinder koeff. 3
6.Inkallning med läggande koeff. 5
Ovanstående lydnadsmoment genomförs i enlighet med 
befintligt tävlingsprogram.

Skydd
Enligt befintligt tävlingsprogram, förutom att momenten 
fritagning och  sändande till stillastående utgår. 
Momentet bevakning sker efter överfall i munkorg 

(munkorgen tas av innan hunden placeras för bevak-
ning).

Deltagare
Varje länsklubb har rätt till en deltagare. Förbundets sty-
relse har därefter rätt att lotta bland övriga anmälda.

Anmälan
Anmälan skall ske av respektive länsklubb. Anmälan 
skall skickas (via GroupWeise) till Thomas Wiman och 
Kenneth Eriksson, senast 17 juni. Inga efteranmälningar 
kommer att mottas. Länsklubb som anmäler mer än en 
deltagare skall ange inbördes prioriteringsordning.

Övrigt
Deltagare skall ha med eget sänglinne och handdukar. 
Mer info kommer att läggas ut på vår hemsida, http://
www.polishund.se

SM-Program 2011 
Torsdag 25/8:
13.00-14.00 Domarmöte
14.00-14.30 Info till de tävlande
15.00-16.00 Marsch följt av invigning av SM
17.00-- Platsliggning
? Grillning

Fredag 26/8:
07.00-18.00 Tävlingsdag i momenten spår, rädd-
 ningssök samt platsundersökning
19.00-- PHF:s årsmöte

Lördag 27/8: 
08.00-12-00 Lydnad
13.00-- Provhund skyddet följt av
 tävlingsmoment skydd
19.00-- Bankett med prisutdelning

Söndag 28/8:
 Avrustning samt hemresa

PROGRAMMET OCH TIDER ÄR PRELIMINÄRT.
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Ordförandekonferens

i Benidorm 2011

Text: Insp. B. Eriksson, Kronobergs län
Foto: Lars Nordgren & springande Bengt Ljunglöv

Den 22-26 mars i år var det dags för hundförarförbundets ord-
förandekonferens. Denna gång skulle den förläggas till staden 
Benidorm på den spanska solkusten. Ett klokt val!.

Jag tänkte nedan presentera de delar av konferensen som 
lämpligen kan/bör delges andra. Konferensens huvudtema 
skulle var att komma fram till hur sommar-SM ska se ut nu 
efter reformationen. 

Med på resan fanns representanter från alla Sveriges hörn. 
Där fanns det som var så mycket norrlänningar så att Ingmar 
Stenmark skulle framstå som en skåning. Där fanns även 
riktiga skåningar (en del dock boendes i husvagn men väl i 
skåne). Sedan var, nästan, alla länen representerade. Vi var 
inalles 22 stycken.

Dag –1 (minus)
Då avgången från Skavsta var tidigt den 22 mars var vi en 
del som anlände redan kvällen innan. Vi tog in på ett nybyggt 
fint hotell i anslutning till flygplasten. Efter att ha checkat in 
passade vi på att ge kroppen den första försiktiga injektionen 
med B vitamin för att sedan somna in. Reflektion ang. Skav-
sta. Nyköpings flygplats verkar numera heta Stockholm Skav-
sta. Vad hände med staden Nyköping?

Ordförandekonferens 2011
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Dag 1 tisdag
Uppstigning tidigt som f-n, typ halv fem. Efter frukost följde 
vi, som ett lämmeltåg, efter ordföranden Lindgren och dennes 
stab. Han ledde in oss på flygplatsen där hela skocken samla-
des och räknades in.

För resan till Spanien hade ansvaret överlåtits till den ir-
ländska flygbolaget Ryan Air. Starten gick bra med kort där-
efter hopade sig problemen. Det råkade hända som så att en 

kvinna blev akut sjuk (ingen hundförare). Vi, som satt en bit 
längre bak i planet, fick bevittna hur kollegor till oss gjorde 
mycket rådiga ingripande. Till slut var det hundförarkollegor 
som stod i planet för att den sjuka kvinnan låg i deras säten. 
Oklart hur utgången blev för den stackars kvinnan men jag 
såg inte att någon blev buren av planet så hon klarade sig nog.

Vi landande vid lunchtid på Alicantes flygplats. Där hänvisa-
des vi nu till lokaltrafiken i Alicante för att ta 
oss till Benidorm. Den önskade varma medel-
havsluften verkade dock ha muterat och blivit 
grå och kylig smålandsluft.

När vi närmade oss slutmålet började man 
få ganska mycket ”vibbar” från filmen Torsk 
på Tallin. Det som verkade vara slutmålet 
var ett flera våningar högt komplex i gråaste 
betong. Nu visade sig att betongkomplexet 
var ”typ” resecentrum i Benidorm.  För att 
nå det riktiga slutmålet blev det en kortare 
tur i taxi.

I en kvart susade taxin runt bland hög-
husen för att till slut komma till hotell Sol 
Pelicanos Ocas. Pelicanos var ett hyfsat 
flott hotell där vi inkvarterades i dubbelrum. 
Rummen, som låg på våning 11, hade alla 
faciliteten bidé. Kanske någon annan delta-
gare känner sig manand att göra någon form 
av avhandling angående begreppet bidé? Det 
enda som egentligen saknades på rummen, 
för övrigt på hela hotellet, var nämligen vat-
tenlås. Saknaden av denna lilla detalj, som 

Ordförandekonferens 2011
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vi mer regelmässigt använde under diskhoar och tvättställ, 
gjorde att det på många ställen luktade lite illa. Eller för att 
uttrycka saken som Petra Viklund gjorde ”det luktar skit”.

Efter att ha fått våra rum, togs de första trevande stegen ut 
i Benidorm. Vid klockan 15.00 skulle vi samlas i receptionen 
men inge visste vad som skulle hända då. Något ryckte surra-
de om att vi skulle få mat. Då senaste måltiden, för många av 
oss, var frukosten på hotellet i Sverige började hungern göra 
sig påmind. Vi var en del som gav oss ut på gatorna för att sö-
ka något att äta. För att avhjälpa den värsta hungern tog vi in 
på ett dygnet runt öppet ställe, av lite engelskt snitt (då menar 
jag inte flott engelsk stil), som bl.a. hade olika sandwich. 

Vid samlingen vid 15.00 visade sig att vi skulle få taga del 
av hotellets lunch buffé en upplevelse som inte bara var positiv.

En både positiv och negativ sak var att hundförarna från Sve-
rige sänkte medelåldern med hästlängder. De flesta övriga be-
sökarna i staden var pensionerade engelska tanter och gubbar. 
Dessa tanter förflyttade sig genom att hyra eldrivna permobil-
liknande fordon. Synd för de hade gjort dem alla gott att gå.

Efter lunchen samlades vi för en uppstart av konferensen. 
Först blev det julklappsutdelning. Alla fick en väldigt fin do-
kumentmapp i läder och en funktionströja båda sakerna för-
sedda med hundförarförbundets logga och texten Benidorm 
2011.

Kenneth Eriksson delade in oss i grupper. I dessa grupper 
skulle vi diskutera framtida upplägget för SM.  Vi skulle ar-
beta efter tre olika huvudinriktningar som var: 1. helt enligt 
nya FAP, 2. en mix mellan FAP och tillämpade övningar eller 
3. helt tillämpade övningar. Det var en varierande kunskaps-
grad från proffstävlare till sådana som mig själv som inte 
tränat alls. 

Dag 2 onsdag
Vissa av oss fick kämpa oss igenom frukostborden för att hitta 
lämpliga saker att stoppa i magen. Utbudet med bl.a. vita bö-
nor och korv attraherade inte alla. 

På förmiddagen samlades vi för att fortsätta arbetet i våra 

Ordförandekonferens 2011
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grupper. Det blev väldigt många och 
givande diskussioner. Vi vände och vred 
på alla tänkbara moment. 

För att äta lunch intog vi lämmelpo-
sitionen och följde efter Lindgren. Han 
hade hittat en… Ja, vad hade han hittat 
egentligen? Det var inte det noblaste 
stället men vi blev mätta i alla fall. Den-
na restaurang hade inte mindre än 176 
olika rätter. Fast då var vita böner med 
korv en rätt. Vita böner med två korvar 
en rätt osv. 

Efter lunch passade en del på att dra 
på löparskorna. Från hotellet kunde 
man se ett stort kors högt uppe på ett 
berg. Går inte riktigt förklara varför 
denna symbol drog till sig så många av 
oss. Det var en del som gick upp. Undra 
om någon behövde ”krypa till…”?

Själv tog jag följe med tre andra kol-
legor och sprang upp. Väl uppe visade 
höjdmätare på 265 meter över havet. 
Den enda som här nämnes vid namn 
blir Ljungan som var tydlig med att 
han skulle hålla ett lågt tempo. På väg 
upp skötte han fotografering av trötta 
löpare. Han uppvisade dock inte själv 
dessa symtom.

Kvällen tillbringade vi på Western 
Saloon där vi lyssnade till två duktiga 
engelsmän som kallades sig för The 
Prospectors (har nog inget med HA el-
ler Bandidos att göra). Under kvällen 
bjöd, några kollegor, på ett par dans-
nummer, oklart vad danserna hette, men 
fint var det.

Dag 3 torsdag
Förmiddagen gick åt till diskussioner. 

De flesta var överens om att SM nog 
ska följa FAP:en. Kanske med något in-
slag av tillämpat. Jag överlåter till andra 
att redogöra för detaljerna. 

Till middagen hade Lindgren bokat 
bord på en engelsk krog som skulle 
servera oss en trerätters måltid. Som 
ett mått på kvalitén på denna krog kan 
nämnas att det till förrätten serverades 
en soppa och vid sidan om den låg en 
vanlig j-a formfranska bredd med smör.  

Även denna kväll var vi många som 
tog oss till Western Saloon där, efter 
någon timme, The Prospectors dök upp 
igen. Nu visste de helt plötsligt att vi 
var från Sverige, hur de nu kunde veta 
det.

Ordförandekonferens 2011
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Dag 4 fredag 
Då det lovats fint väder, för första gången på hela tiden, be-
stämdes att denna dag skulle förbli ledig. Dagen gick åt till att 
några tog post invid poolen. Några tog sista chansen att köpa 
hem något till barn och/eller fruar etc. 

Efter vissa syrliga kommentarer på maten under resan 
kände nog Lindgren en viss press att göra en riktig grand final 

Ordförandekonferens 2011
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på fredagskvällen. Ett av kriterierna var att det skulle vara rik-
tiga dukar på borden. På det tidigare krogarna hade det legat 
bordstabletter i papper. 

Till kvällen hade således bokats en Italiensk restaurang. Här 
var maten god, personalen trevlig och det var riktiga dukar. 
Jag tror att vi alla var väldigt nöjda.

Då jag själv intog lite för mycket cubansk rom föregående 
kväll beslöt jag att hemgång till hotellet skulle ske tidigt. Och 
så skedde faktiskt.

Jag kan därför bara spekulera i hur kvällen avlöpte för de 
andra. Troligtvis var en hel del på stamstället.

Dag 5 lördag - Hemresa
En buss hade beställts till oss. Denna buss hade dock varit 
vid hotellet vid sjutiden på morgonen och den tänkte inte alls 
komma tillbaka för att hämta oss, då vi tänkte åka. 

Det blev omfall och hotellchefen fick ringa dit ett antal 
taxibilar. Framme vid Alicantes flygplats blev vi avsläppta vid 
den nya terminalen. Den hade invigts på onsdagen. Jag har 
inte sett så många flygplatser men Alicantes nya flygplats var 
riktigt häftig. Inga dödstillbud rapporterades på flygplanet på 
hemvägen. 

Som slutkläm skulle man kunna säga att ordförandekonfe-
ren hade en väldig hög trivselkoefficient.

Ordförandekonferens 2011
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Jörgen byter tjänst

Nu kopplar  Jörgen om
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Jörgen byter tjänst

Nu kopplar  Jörgen om
från yttre befäl
till hundförare

Under sina drygt 20 år som polis har norrlänningen, Jörgen 
Stridsman hunnit med en hel del. Redan efter ett par år i ra-
diobil, i början på 90-talet, hade han mer eller mindre packat 
för grundkursen. Han hade till och med fått hem en tilltänkt 
tjänstehund. Men nedskärningar i myndigheten gjorde att an-
mälan drogs tillbaka och det blev andra arbetsuppgifter. 

– I stället hamnade jag först i RIG, Regionala insats grup-
pen, berättar Jörgen, som sedan några år tillbaka jobbar som 
yttre befäl i Polismyndigheten i Norrbotten Län.

Kopplar om
Under 2009-2010 hade Jörgen utlandstjänstgöring i Afghanis-
tan och en hel del tid att tänka på framtiden. Då bestämde han 
sig för att sadla om, eller kanske rättare sagt koppla om.

Polishunden fångar honom i bilen söder om Sundvall när 
han är på väg tillbaka hem till Kiruna efter de första båda 
veckorna på vårens grundkurs i Karlsborg. Med sig i bilen 
har han schäfern Jebas Virus, som godkändes på L-testen i fe-
bruari. Om allt går enligt planerna ska bli han bli norra Lapp-
lands nästa polishund.

– Jag fick honom redan i november, berättar Jörgen som 
sedan tidigare också har haft två vorstehrar och en schäfer. 
Förutom Virus så finns det en portugisisk vattenhund i famil-
jen. Hundar har alltid funnits som en naturlig del och fritids-
intresse hos familjen Stridsman.

Och om det skulle bli problem med fortsatt dressyr av Vi-
rus, så kan tonårsdottern Emma hjälpa till. För ett tag sedan 

lärde hon honom nämligen att skälla på kommando, något 
som pappa haft lite bry med.

– Hon tog hjälp av en stege och en fågelfröpåse, säger Jör-
gen. Som beskriver sin hund som en livlig, tempererad, social 
och glad kille med en stor portion dådkraft.

Många bra ideér
Så här långt har Jörgen bara positivt att säga om grundkursen 
som han går tillsammans med 23 andra blivande hundförare, 
fördelat på fyra duktiga instruktörer.

– Den klart roligaste utbildningen i min poliskarriär, tycker 
Jörgen som framför allt uppskattar varvningen av mycket 
praktik och en hel del teori. Själv har han hamnat i rutinerade 
Torbjörn Olssons grupp, som han tycker kommer med mäng-
der av bra idéer.

Jörgen har som sagt en hel del tjänsteår bakom sig, något 
som han ser som en klar fördel i det kommande hundförar-
uppdraget. Att han dessutom har erfarenhet som arbetsledare 
och operativ chef, tycker han är värdefullt.

– På så sätt kan jag förhoppningsvis vara en viktig resurs i 
kommande insatser med hund, menar han.

Just nu är Jörgen tillbaka i hemmamyndigheten som yttre 
befäl, men innan sommaren ska det bli två nya treveckorspass 
nere i Karlsborg.

– Det ser jag fram mot, avslutar Jörgen, och lovar att vi ska 
få återkomma med nya rapporter i början av juni när kursen 
närmar sig sitt slut.

Text: Catarina Håkansson • Foto: Emma Stridsman
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Martina och Alma

Småbarnsförälder
Martina får ekvationen att gå ihop

Rätt som det är kommer det en jät-
testor schäferhane rusande rakt mot 
henne. När han bara har någon meter 
kvar tvärstannar han och börjar skäl-
la, högt och intensivt. Vilket barn som 
helst skulle förmodligen bli helt skräck-
slagen. Men inte tio månader gamla 

Alma. Iklädd sina rosa hörselkåpor 
låter hon sig knappast imponeras. Hon 
kikar bara lite över mamma Martinas 
högra axel.  Sök är roligt. Spår är ock-
så helt okej. Men när det kommer till 
lydnads – och klickerträning, då kan 
det ibland bli lite drygt.
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Martina och Alma

Strax innan byn Urshult i smålandskommunen Tingsryd, 
svänger vi av stora vägen. Efter några kilometer kör vi över 
och parallellt med den, för laxfiskare, världsberömda Mör-
rumsån. Lite längre fram ser man sjön Åsnen, som precis hun-
nit blivit isfri. I en av dess sydligaste vikar ligger släkt- och 
skogsgården Utnäs. Det är här polisparet Martina Norrman 
och Mårten Guldstrand bor sedan lite drygt ett år tillbaka. 
Gården har förövrigt tillhört Mårtens släkt i flera generatio-
ner. I familjen ingår också dottern Alma, två hundar, en häst 
och så jaktillern Sven K-iller.

Småbarnsförälder
Många av Polishundens reportage handlar med all rätt om 
tjuvjakter, räddningssök och andra polisiära ingripande. Men 
den här gången tänkte vi oss en liten annorlunda, kanske inte 
så actionfylld och dramatisk, men väl så viktig vinkling. Vi 
undrar nämligen hur man som nybliven småbarnsförälder, till-
lika hundförare får vardagen att gå ihop.

– Det handlar mycket om att planera i tid , utnyttja tiden 

smart, ha hjälpsamma och förstående träningskamrater och 
sist men inte minst om en hjälte till farfar, säger Martina.

Martina älskar djur, kanske mer än människor om man får 
tro henne själv. Redan som femåring tjatar hon till sig sin för-
sta häst, en stadig liten shettlandsponny, som gärna stryker av 
sin ryttare mot staketet.

Efter gymnasiet vet hon inte riktigt vad hon vill göra, så 
hon gör lumpen, bland annat tillsammans med sin blivande 
sambo Mårten. Fast det vet hon inte då, att de ska bli att par 
alltså. Det är inte förrän de också hamnar i samma klass på 
polishögskolan, 2003, som det ”klickar”. Däremellan jobbar 
Martina som väktare med hund.

Vill bli hundförare
När vi undrar varför hon vill bli polis, svarar Martina fortare 
än de flesta, vi ställt samma fråga till.

– Jag ville bli hundförare.
Det blir hon också. Efter fem år som ordningspolis i Krono-

Text och foto: Catarina Håkansson

och hundförare
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Martina och Alma

bergslän, med placering i Växjö, åker hon och tvååriga schä-
ferhanen Frode till grundkursen i Karlsborg hösten 2008. 

– Frode är en sansad ganska lågtempererad hund som 
egentligen inte är min typ av, berättar Martina som tidigare 
haft flera malinoiser. Framför allt saknar jag nog den där ge-
digna arbetslusten. Så när det dyker upp en intressant kombi-
nation hos Hassemans kennel, så beställer jag en valp.

I januari förra året anländer kullens minsta hane, Ukke. En 
mörkgrå kille som nu, lite drygt ett år senare, på mer än ett 
sätt har utvecklats till en rejäl hund. Polishundens civila mo-
bila reporter kan konstatera att han framför allt visar upp ett 

mycket trevligt näsarbete, såväl i spåret som i grundläggande 
sökövningar.

Otäck ridolycka
Men Ukkes första år har ändå inte blivit riktigt som Martina 
tänkt sig. Att hon var gravid i femte månaden när hon fick 
hem valpen var ju ingen nyhet. Men att hon däremot skulle 
trilla av hästen och få två fotfrakturer och en allvarlig skall-
skada, hade hon definitivt inte räknat med.

– Jag ska rida ut en runda i skogen tillsammans med en 
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Martina och Alma

kompis, berättar Martina. Min unghäst, Top Fire S ”Toppen” 
blir lite ivrig och när jag duckar för en trädgren glider jag 
ganska odramatiskt av. Men oturen är framme och Martina 
faller så illa att fotleden bryts på två ställen. Men vad som är 
allvarligare är att hon också får två sprickor i huvudet, samt 
en mindre blödning i hjärnan.

– Jag minns egentligen ingenting, säger Martina som låg på 
intensiven i flera dygn. Någon som däremot minns är Mårten 
som får besked om olyckan när han är på jobbet. Så här i 
efterhand kan de skratta åt att personalen på akuten nog först 
tror att Mårten gripit Martina, men man förstår att händelsen 
var riktigt jobbig.

Väl hemma, med rejäl huvudvärk och foten i gips blir Mar-
tina sjukskriven medan Mårten får ta ut föräldraledighet. Men 
den tiden är över och sedan bara gipset är borta har Martina 
sedan några veckor tillbaka fullt upp med att ta hand om 
Alma, hålla Frode i tjänstbarhet samt träna och motionera en 
krävande unghund.

”tant Ulrika”
– Det fungerar helt okej, säger Martina som tränar mycket till-
sammans med en kollega från Blekinge, Ulrika Lichtenberg. 
Vi bor bara några mil från varandra och försöker träffas minst 
ett par gånger i veckan. Vi turas om att ta hand om Alma, som 
verkligen gillar ”tant” Ulrika. En terränggående barnvagn 
men framför allt en bärstol gör att Alma gärna hänger med 
både vid spår och sök. 

– Lydnadsträningen är hon däremot inte lika road av, för-
klarar mamma Martina. Ibland tycker jag att hon kan sitta i 
vagnen medan jag tränar fritt följ. Men då brukar hon uttrycka 
sitt missnöje…

Nu ser Martina fram mot att få börja jobba så smått igen. 

Först blir det bara hundträningspass, med tanke på skallska-
dan, men planerna är att hon och Mårten sedan ska kunna 
jobba till en början 50 procent var. Så småningom får det bli 
inskolning på dagis. Från och med nästa månad kommer Mår-
ten att ha sin tjänstgöring som närpolis i Tingsryd, där före 
detta länshundbefälet Pär-Axel Tobiasson är chef. 

– Det är en stor fördel, tror Martina. Pär-Axel vet vad som 
krävs för att hålla en godkänd polishund. Vad som krävs vet 
också Mårten, som i stället för en blomma, uppvaktade sin 
sambo med nya ”fapen” häromdagen.

– Bra tänkt, tycker Martina och stoppar ner en nymatad, 
pigg och nyter dotter i bärstolen. Spåret har legat klart och är 
färdigt att tas.
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Draghundsläger

”– Är det Du?!?” utbrister Svante Dalemo från Skaraborg 
när vi kramas Hej i receptionen på Långbergets Sporthotell. 
Jens Ohlsson, även han från Skaraborgs län, skrattar gott när 
han på Skövdemål förklarar att Svante de sista 15 milen svurit 
åt den j*a kärringen i Volvon som legat och stoppat upp trafi-
ken.

Välkommen till långkalsong livet på Långberget ur mina, 
Malin S. Nilssons från Kronobergs län, ögon! Jaha, tänker nu 
en del av dem som hade äran att vara med på samma läger 
som jag, då blir det bara näsan i backen… Och alla Ni andra. 
Ja, jag vurpade åtskilliga gånger; framåt, bakåt, åt sidan, med 
hund, utan hund, nedför och uppför. Men jäklar vad roligt det 
är! Tjugotalet laddade entusiaster, för skidåkning i allmänhet 
men gemenskap i synnerhet, har samlats till det årliga igen-
kommande Draghundslägret på Långberget i norra Värmland 
för att putsa formen till Svenska Mästerskapet i mars. Årets 
läger är det 16:e och anordnas enligt gängse rutin av Göte-

borgspolisens tjänstehundklubb och sponsras till viss del av 
Polisens Hundförarförbund. Långbergets vandrarhem med 
rum och gemensamt kök samt två stugor en bit ifrån var nu 
fyllda.

”–… för att hålla din tjänstehund i god kondition.” propage-
rar C-G Häljebo, åldermannen från Skaraborgs län, om drag-
hunds åkning under grundkursen till hundförare i Karlsborg 
våren 2008 då jag tillsammans med alla mina andra kursare 
satt i skolbänken med idel öra och lyssnade på vad de äldre 
erfarna hundförarna delade med sej av. Det ska jag prova 
tänkte jag! En vecka i januari 2011 är jag på draghundsläger 
för att vara i form till årets SM.

Ett av problemen vi har i polishund Sverige är att hundarna 
inte håller fysiskt hela vägen. Åtskilliga är berättelserna om 
tjänstehund 3:orna som alltför tidigt måste ta plats i hundhim-
len efter år av investering i tid och pengar. Det var nu ekipaget 

Skidåkning, hundar, god  mat och långkalsong
– livet på Långberget!

Text och foto: Malin Söderbom-Nilsson, hundförare Kronobergs län



19Po l i s h u n d e n 2 -  2011

Draghundsläger

skulle börja leverera. Draghunds SM för polishundar är en del 
i att sporra oss hundförare till att hålla våra tjänstehundar i 
god fysisk kondition. Att vi bak i snöret får träffas och utbyta 
erfarenheter, dela med oss av roliga historier kring vårt upp-
drag och kollegor är inte att förakta. Vi-känsla skapar nöjda 
medarbetare som levererar bra resultat.

Lars Bergström från Göteborg styrde upplägget med järn-
hand och han öppnar sammankomsten med veckans viktiga 
hållpunkter; frukost, lunch och middag med följande samling 
i konferensrummet Björnen på Långbergets hotellanläggning. 
Och sedan önskade han å allas vägnar att kvällarna avslutades 
med god natt kl. 22.00. – Yes, äntligen! tänkte jag. Ett seri-
öst läger där fokus läggs på utveckling. Otaliga är de veckor 
jag lagt på att åka runt med bland annat klubblag i fotboll 
där det är sena kvällar och oseriösa idrottsutövare… Farbror 

Bergström är en sann idrottare! ”–… å Ni som vill vara uppe 
längre kan ju samsas i stugorna.” fortsatte Bergström. Jag 
hade hamnat i tjejstugan.

Vidare spikas veckans aktiviteter i sann demokratisk anda, 
alla röstade och Bergström bestämde. Ett gemensamt pass 
för- och eftermiddag med aktiviteter som skidåkning med 
hund, skidåkning utan hund, Tords skidskola, backtävling och 
den högst inofficiella draghundstävlingen på fem kilometer. 
Frukosten tidigarelades från klockan 08.00 till 07.00 ”–… för 
att man ändå brukar vara uppe då.”

Exakt klockan 07.00 står endast fyra av lägrets deltagare 
och suktar framför Norra Värmlands största grötgryta… som 
idag gapar tom. En ensam servitris med ett lätt stressat leende 
jobbar febrilt med att ställa ordning frukostens alla delikates-

Skidåkning, hundar, god  mat och långkalsong
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ser. Och gröten kommer fram 07.30 
samtidigt som farbror Bergström och 
alla de andra morgonpigga tightsklädda 
lägerdeltagarna glider in. ”– God mor-
gon flickor, frukosten öppnade inte 
förrän 07.30, så då blev det ju som Ni 
ville.” säger De med ett diplomatiskt ut-
tryck i rösten. Tack, vad bra, sa vi.

Vid ett par tillfällen samlades vi i 
spåret för Tords skidskola. Vi åkte och 
Tord tittade på oss. Han hjälpte oss med 
växel 1, 2, 3, 4 och 5 och med endast en 
kriminalteknikers träffsäkerhet gav Tord 
Andersson från Uppsala var och en de 
nycklar de behövde för den nivån där 
man själv befann sej. ”– Och så gliiiider 

man ut på varje skida…” Hmm, jätte-
enkelt tänkte jag glatt och gled iväg. Ett 
skär, två skär, tre, fyra… Riktigt kul! 
Jag hann även tänka vilket underbart 
väder… Och så PANG! Så låg jag där 
på backen igen. Det var fler än jag som 
åkte skidor med hund för första gången. 
Elisabeth Andersson från Göteborg med 
stelopererad rygg åkte glad i hågen som 
en vessla i spåren. De andra skidåkarna 
stöttade oss babianer med fina tips och 
glada hejarop. ”– Bettan! Du ser lite stel 
ut, försök vara lite mjukare…” skrek 
Hannah Bergelin från Göteborg i all 
välmening. Elisabeth och Hannah hade 
gott om tid att diskutera dessa smärre 
påhopp under de sedvanliga bastukväl-

larna, då de tillsammans med mej var 
förpassade till tjejstugan.

För att kunna prestera måste du få i 
dej näringsriktig mat med någorlunda 
jämna intervaller. Hotellanläggningens 
mat var fantastisk och det började re-
dan på morgonen med gröten. Denna 
otroligt goda, väl lagade havregrynsgröt 
med extra fibrer i. Med en våffla på 
det stod man sej ända till lunch. Med 
träningskläder och pjäxa intog vi lunch 
för att nästan varje dag låta maten landa 
med en lätt siesta innan det var dags 
för dagens andra gemensamma pass. 
Efter sista vändan i spåret intogs bastun 
enligt gängse rutin i goda vänners lag 
och kvällen avrundades med middag… 
Eller. Jämte tjejstugan låg killstugan. 
Under middagen hördes diskussionen 
viskandes att man kanske skulle inva-
dera tjejstugan efter middagen. ”– Tack 
för idag och ha en trevlig kväll, ses 
imorgon…” sa vi tjejer och kröp sakta 
ut för att ta oss ner till boet. Vi såg hur 
bilens ljuskäglor svepte över vår vägg. 
Vi släckte lamporna, kastade oss under 
bordet och vi fnissade så vi höll på att 
kissa på oss. Musiken hann vi vrida ner 

Draghundsläger
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till lägsta volym. Donk, donk, donk, tre bildörrar slog igen.
”– Va, har de redan somnat?” Hördes det på Skövdemål ge-
nom stugans timrade yttervägg. Och så ett sista smäll i ytter-
dörren och vi fullständigt vred oss av gapskratt. Vi hade klarat 
oss i kväll med! 

Träningsläger för draghundsekipagen i polishund Sverige 
innehåller även tävlingar. 1. Backtävling. 2. Draghundstäv-
ling. – Hur långt upp ska vi? – Det är för dimmigt?! – Vi kan 
inte! – Det är livsfarligt! Kommentarerna flög som stickor i 
luften. Dimman låg tät över Långbergets slalombacke som 
efter dagens förhållandevis varma väder och snabba kyloms-
lag var belagd med blankis. Den ena efter den andra anslöt till 
eftermiddagens stora happening. – Äh, klart du ska va´med. 
– Han ändrar sej aldrig! Var andra kommentarer som for i luf-
ten. Spänningen började stiga i takt med de varma ångpelarna 
från varje skidåkare. Tomas Sandsten från Uddevalla växlade 
iväg uppåt i backen en bit. Han kom skräckslagen tillbaka 
och skakade på huvudet. ”– Det är livsfarligt, det är blankis. 
Vi måste ställa in!” Jag såg mej runt omkring där vi samlats 
nedanför slalombacken. Flera tävlingsinriktade tävlingså-
kande tävlingspoliser stod otåligt frustande nedanför den isiga 
backen och helt plötsligt hade den kamratliga andan på lägret 
förvandlats till känslan inför slaget i Lützen. Alla väntade på 
startskottet. Bergström tar ton. Samling för genomgång av 
reglerna! Sandsten står med ett sammanbitet uttryck i ansik-
tet, armarna i kors och demonstrativt med ryggen mot Berg-
ström för att tydligt visa att det här är tamejfan vansinne! Jag 
ser hur det rycker i alla för att Nu är det dags. ”–… men först 
tar alla på sej hjälmar!” och poff så var det som om ballongen 

sprack och alla kunde skratta igen. Likt små, hattiga cham-
pinjoner tog vi oss uppför den isiga backen och kanske inte så 
graciöst men även nerför. Vinnaren av Backtävlingen 2011 är 
Tord Andersson!

Draghundsläger
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Vidare vill jag påtala den goda kamratanda och trivsel som 
jag under dessa dagar fick äran att vara en del av. Jag har inte 
direkt många mil skidor i kroppen och tankar som att jag inte 
skulle ha på lägret att göra hann aldrig befästas då jag mot-
togs med öppna armar. Hampus Eriksson, länshundbefäl i 
Dalarna, ger mej en trygg blick i spåret då han påbörjar sin 
åttonde mil för dagen och jag för 40-45:e gången kravlar mej 
upp från marken. Lägret fungerar för alla nivåer, från mej i 
söder till de skidklädda tomtarna i norr. Trivselkvällarna förla-
des till stugorna eftersom man inte kunde lova att programmet 
höll deadline 22.00. Dessa kvällar fyller en viktig funktion 
och otaliga är de historier som berättas från generation till 
generation. Vi satt som små lamm när Häljebo berättade sina 
historier om jobb han har haft. Han pratade om tider med 
långrock och sabel, svart/vita polisbilar och system 70. Det 
var på den tiden då man inte fick ha bandradio i bilarna. På 
något sätt verkar det som att både hundar och tjuvar var bättre 
förr. Beundransvärt är att trots alla nätter och helger våra äldre 
kollegor har betat av brinner de fortfarande av entusiasm och 
glöd när det börjar pratas biljakt och tjuvar, trots dagens Pu-
mor, Pust och Rakel. Sån skall jag också bli! En av kvällarna 

spelade vi spel. Dalemo hade tagit med sej spelregler till cha-
rader och vi deltagare gick så till den milda grad in i spelet att 
vi råkade glömma att Häljebo hade gått för att sova. Ett tu tre 
kommer han utflygans och ber oss (… fara och flyga hade så 
här i efterhand varit helt i linje med vad han tvingats utstå)… 
vrida ner volymen ett snäpp. I enlighet med den kärvänliga 
kamratanda som råder på Långberget beger sej Dalemo redan 
nästa dag ner till Sysslebäcks centrum och införskaffar Peltors 
gula öronproppar för att dela ut. Alla har rätt till riktig sömn 
som Dalemo uttrycker det.

Någon dag senare var det dags för själva Tävlingen. Det var 
en fantastisk fin morgon, solen sken mot den kritvita snön och 
den blå himlen log mot oss. I full mundering med pjäxor och 
skidbyxor och gröttallriken i högsta hugg kommer en rödrosig 
Annie Edström från Uppsala och slår sej ner vid frukostbor-
det. ”– Idag är det perfekta förutsättningar för tävling!” kvitt-
rar Annie. Hon berättar att spåren är nypistade och att föret är 
riktigt najs! Annie fortsätter ”–… å mitt förslag är att vi tävlar 
på sista delen av Toinibanan.” Alla stannade upp, vände sej 
mot Bergström, tittade på varandra och oron började sprida 
sej. Bergström nickade lätt och höjde på ögonbrynen, ja var-
för inte. Under samlingen togs diskussionen om tävlingsbanan 
upp. Det var ju inte den banan som var sagd från början, och 
det var ju viktigt att ha bästa förutsättningarna och hur skulle 
tävlingsledningen ta sej ända bort till starten och JAG undrade 
hur jag, med hund, skidor och stavar först skulle ta mej de tre 
kilometerna till start för att sedan tävla de fem kilometerna 
på… andra delen av Toinibanan! Vi röstade och farbror Berg-
ström bestämde. Tävlingen går på andra delen av Toinibanan. 
Det var en fantastisk bana, bra spår och en skön slinga. Annie 
vann. Annie med hunden Lindjax Babe vann loppet och det är 

Draghundsläger
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väl ingen som tror att Annie missunnas och att snacket om att 
Annie hade bättre förutsättningar än andra då hon på morgo-
nen, innan tävlingen skulle gå, redan provåkt Tävlingsbanan! 
Jo så var det, stämningen är rå men oj så hjärtlig!

Det är en fantastisk semestervecka att tillsammans med sin 
hund få möjligheten att träna ekipagets fysik och samtidigt 
bygga vidare på relationen oss emellan under fina förutsätt-
ningar. Nästa steg är själva Mästerskapet och Ni som var 
där vet ju resultatet. Draghunds SM för polishundar 2011 
arrangerades i år av Göteborgspolisens tjänstehundklubb 
tillsammans med Polisens hundförarförbund och även det på 
Långberget. Några vann, några kom i mitten och någon kom 
sist. Träning har vi fått, roligt har vi haft och gemenskapen i 
polishund Sverige har ökat!

Långbergets Wikipedia
Häljebos vinkel ................ Döda vinkeln
Vällingsmoothie ............... Våffelsmet
Kvartsamtal ...................... Lydnadsträning på Draghundsläger
Grogg ............................... Jägermaister/Redbull 
Kakfat ............................... Tjejläger inför Vasaloppet
God natt ............................ Nu börjar festen!
Stopp Stanna Framåt! ....... Det håller på att gå åt helevete… 
Frukost 07.00 ................... Frukost 07.30 
Malin Nilssons från
Uddevalla tävlingsbana .... Lite längre än alla andras
Härlig är jorden ................ Fulla glasflaskors begravningssång

Tävlingar genomförda under
draghundslägret 

Backtävlingen
1.Tord Andersson
2.Svante Dalemo
3.Lars Bergström
Johan Karlsson
Manne Johansson
Jens Ohlsson
Hanna Bergelin
Peter Holmstedt
Annie Edström
Thomas Sandsten
Malin Söderbom-Nilsson

Tävling
Tord Andersson 12,03 
1.Annie Edström 12.33 
2.Hampus Eriksson 12,58
3.Peter Holmstedt 13,37
Svante Dalemo 13,50
Mats Redefalk 14,10
Lars Bergström 14,15
Hanna Bergelin 14,18
Johan Karlsson 14,22
Ingrid Dimsjö 15,10
Tomas Sandsten 15,28
C.G Häljebo 15,30
Manne Johansson 16.33
Jens Ohlsson 17.15
Malin Nilsson 18,35
Malin Söderbom-Nilsson 21,50

Draghundsläger
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Bombnedslaget

Nu är min prao hos bombhundarna över och jag återgår till att 
vara en trevlig familjehund som får träna o tävla lite för hus-
behov. Jag ska inte jobba o leta bomber o bli rädd för höjder. 
Jag ska leva som den lilla Prinsessa jag är!

Dessa månader har varit så himla lärorika! Det är ett gäng 
Springlar o nåra Labbar som jobbar med att söka vapen och 
sprängämnen. Dom har faktiskt ett helt eget hus med egna 
boxar i o sen har dom uterastgårdar – en var- som dom kan va 
i på sommaren.

En vanlig arbetsdag brukar börja med att man tar en pro-
menad tillsammans o de e 
ju lite märkligt för hanar 
o tikar springer huller om 
buller o ingen bråkar! Sen 
går var o en in till sin egen 
box o det är nästan alltid 
tyst o lugnt i hundhuset. 
Jag har försökt liva upp 
stämningen lite genom att 
skälla men ingen har hakat 
på …..Åhh va ja har blivit glad varje morgon när ja kommit 
dit o fått springa med mina kompisar o sen va i hundhuset.

En dag i veckan har vi haft hundträning som jag fått varit 
med på. Deras träningsdagar är ofta i fina miljöer. Inga ”kvar-
tar” direkt. De e hotell, slottsmiljö, värmeverk, biografer, 
konferensanläggningar, ja helt enkelt en trevlig arbetsmiljö att 
arbeta i!

När hundarna e nya börjar dom träna i burkbanan för att 
lära sig känna igen alla ämnen dom ska kunna och samtidigt 

lär dom sig hur dom ska markera. Nästan alla hundar sitter 
ner i tittar på de dom har hittat. En snubbe han bara tvärstan-
nar o står blixtstilla o bara glor. Ja blev så impad av deras 
markeringar så ja har tränat massor på det o e rätt duktig själv 
nu på att leta vapen o sen sitta o titta så till o med TrögMatte 
se när ja hittat nåt!

När dom kan markera o känner igen ämnena börjar dom 
träna ”på riktigt”. Dom söker ganska annorlunda mot för 
narkhundarna. Bombhundarna får ju lixom inte röja runt, 
hoppa upp på saker hursomhelst för först måste ju en stol ex-
empelvis vara avsökt. Säkerhetstänket e lite annorlunda. Det 
som ja tycker e så coolt e att dom orkar söka så himla länge 
utan att hitta något och dom söker så fint o försiktigt men 
ändå har dom ett väldigt högt tempo! Sökt område är sökt 
område. Dom här hundarna e som små maskiner som bara 
jobbar o jobbar o dessutom verkar så himla glada hela tiden! 
Dom verkar leva för att bara nosa på allt!

Nu när snön försvunnit tränas det även på att söka utomhus 
o även där kan vi snacka om påvisande markeringar! Ingen 
som tar prylarna i munnen inte – kanske många av er med för-
del skulle ta efter hur dom tränar för uppenbarligen så funkar 
det o blir bra!

Ja o Matte har lärt oss mycket under den här tiden och jag 
kommer att sakna mina nya kompisar som jag är grymt im-

ponerad av. Jag tror att ett 
större utbyte mellan alla 
er olika sökhundar skulle 
resultera i att ert arbete 
i slutänden blir mer ef-
fektivt.

Nu går jag mest o väntar 
på VEM som ska flytta 
in hemma hos oss! Matte 
letar ju efter en ny patrull-

hund och de ska bli spännande att se vad det är för krabat som 
dyker upp. Förhoppningsvis blir det en snygg o trevlig Mal-
lehane MEN egentligen spelar det ingen roll – bara jag fortfa-
rande får vara den som bestämmer hemma!! I nästa nummer 
kanske det är den nya hunden som skriver o berättar om sin 
resa mot att bli en stolt, duktig o modig polishund!! 

”Bombnedslaget

Bombnedslaget

Tack
för mig!
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Dux och Danne

Kontakt 
Det första momentet vi började med var kontakt. Dux är täm-
ligen neutral mot människor, näst intill lite ointresserad i var-
dagen faktiskt. Han låter sig hanteras men är inte engagerad.

Lek
Det andra momentet var lek. Dux är en mycket kampvillig 
hund så han startar snabbt, hugger föremålet i farten och gri-
pet direkt med hela munnen. Han är ovillig att lämna ifrån sig 
bytet när momentet är slut.

Figuranten får till slut sitt föremål och springer iväg och 
lägger undan det. Dux vill väldigt gärna följa med och fort-
sätta leken.

Förföljande - Gripande
Det tredje momentet han ställs inför var förföljandet. På väg 
fram mott detta moment tar testledaren fram en repstump som 
jag ska trä igenom Dux halsband och ha det som ett handtag 
så att jag ska kunna släppa honom snabbt. Dux är snabbare 
än testledaren och tror att det är en ny kampövning så han tar 
repet och börjar kampa med testledaren. När jag monterat loss 
repet påbörjas det nya momentet. Dux har lite svårt att släppa 
testledaren så när jag släpper honom vänder han om och bör-

Text: Danne Pellas • Foto: Jeanette Pellas

Dux (och Danne)
har känd mental status

Då var det dags för den stora dagen, dags 
för en mentalbeskrivning. Platsen för denna 
var beläggen i slutet på en grusväg lång ut på 

Östgötaslätten. Jag tänker försöka skriva hur 
det gick moment för moment. Siffror i alla 
ära men ibland spelar andra saker in.
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Dux och Danne

jar kampa med testledare igen, denna gång med sitt eget kop-
pel! Detta upprepas även gång 2. Dux hade show. 

Aktivitetet
Vi fortsatte efter detta med aktivitet som det faktiskt blev. 
Testledaren med den fina repstumpen ställe upp framför oss. 
Dux antog som han såg det utmaningen och påbörjade en jät-
tefin social anskällning på testledaren. Inte riktigt rätt tillfälle 
kanske?

Avståndslek 
Vi gick vidare till avståndsleken. Dux startade direkt så när 
han väl fick springa iväg gjorde han det snabbt och fick äntli-
gen kampa igen…

Överraskning
Överraskningen med overallen blev inte mycket till överrask-
ning. Dux blev inte imponerad utan kontrollerade av overallen 
och sen var det klart.

Ljudkänslighet
Med ljudkänsligheten var det i princip likadant. En snabb 
kontroll och sedan var det dags för nästa moment.

Spöken
När spökena först dök upp tittade han som hastigast på dem 
sen tittade han återigen efter sin stora leksak (testledare). Spö-
kena hann inte gå många meter innan Dux faktiskt såg att de 
var på väg mot honom och då förändrades tillvaron. Han gick 
ut längst ut i kopplet och visade med morr och grovt skall att 
han inte tolererade att de skulle komma närmare. Lite otäckt 
var det nog också med tanke på hans ragg. Han stod kvar 
längst ut i kopplet och växlade mellan de två spökena på ett 
mycket fint sätt. Inga tendenser alls att backa. När momentet 
var slut tog han kontakt med de båda spökena och löste det på 
ett fint sätt.
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LRK 2 med skott
Den avslutande övningen lek och skott gick helt på inslagen 
linje med en stor leklust med snabba gripanden. Skotten var 
heller inga problem.

En liten kort summering av testet. Gick det som jag förvän-
tat mig? Till stora delar var det nog faktiskt så. Jag hade nog 
räknat med att han skulle ha jagat ikapp det lilla bytet med 
tanke på den jaktlusten han har. Förklaringen till att han inte 
jagade ikapp bytet tror jag ligger lite i det upplägg som var. 
Med tanke på det som föregått denna övning så valde han 
att fortsätta kampa med testledaren och kampleksaken istäl-
let. Jag hade förväntat mig att få se lite större reaktioner på 
overallen å andra sidan fick jag se mer reaktioner på spökena 
istället.

Mentalbeskrivaren berömde Dux och tyckte det var en trev-
lig hund. Hon tyckte att han visat upp egenskaper som man 
vill se hos en bra brukshund.  Hon ville dock höja ett var-
ningens finger kring kamplusten. Hon såg risker i eventuella 
låsningar i kampen.

Det som väntar nu för Dux är ett kommande L-test. Jag har 
för avsikt att testa honom någon gång i början av sommaren.

Ha en fortsatt trevlig vår. 
Danne& Mi-Jos Dux

Polishunden gratulerar Danne till hans 
trevliga unghund och ser med spänning 

fram mot kommande L-test.

Dux och Danne
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