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Ordförandens kommentar

Framtida
sommar-SM
Mellan 11 och 13 april avhölls ett förbundsråd med
uppgift att fastställa vårt framtida tävlingsprogram för
sommar-SM. Antalet deltagare blev inte så stort och jag
vet inte varför uppslutningen blev så dålig men jag vill
rikta ett stort tack till er som kom. Jag vill också rikta
ett tack till regelgruppen som hade gjort ett mycket bra
förarbete. Vi hade under dagarna effektiva möten, bra
synpunkter och diskussioner. Inställningen och engagemanget hos samtliga deltagare var lysande. Som sagt,
ett stort tack. Reglerna och upplägget godkändes och
kommer att vara gällande vid årets SM. Reglerna finns
längre in i tidningen.
Att antalet anmälda till SM kunde vara bättre tror jag
att alla kan hålla med om. Vi tog upp frågan på det
extra förbundsrådet. Vi hade bra diskussioner och kom
fram till en del åtgärder för att stimulera till mer tävlande. För mig är tävlandet ett led i hundverksamhetens
utveckling och en del av kvalitetssäkringen av yrkesutövningen. Vi är inte på våra tävlingar enbart för nöjes skull
utan vi utvecklar våra hundar och vår kompetens samtidigt som vi faktiskt utnyttjar tävlingsresultaten som ett
led i den årliga tjänstbarhetskontrollen. Den omfattande
publicitet och PR som mästerskapen innebär bidrar också
till att skapa en positiv bild av polisverksamheten i sin
helhet.
Jag tar också upp sommarlägerverksamheten. De två
senaste åren har vi anordnat ett skyddsläger som beklagligt nog har fått ställas in med anledning av för få

anmälda. Vi ger oss inte och Thomas Gutenlöv har därför
fått uppdraget att ordna ett läger i år.
Det var mening att inbjudan till narkotika-SM 2013 skulle varit med i detta nummer. Av olika anledningar skriver
jag lite i detta nummer och inbjudan kommer i nästa.
Göteborgspolisens Tjänstehundklubb hälsar välkomna
till SM för polisens narkotikahundar.
Tid: Ons 2/10- Fre 4/10, 2013.
Plats: Hökensås Camping & Stugby, Tidaholm.
Logi: Delat boende i stuga, 2 personer/stuga. Hund är
tillåtet i stugan. Uppge bokningskod ”polishund2013”
när ni bokar stuga. Stugbokning: 0502-230 53. Pris:
2065:-/pers. för boende & helpension onsdag-fredag.
Avslutningsvis vill jag åter igen slå ett slag för Nordiska
Mästerskapen som i år avhålls i Örebro. Tävlingsdagar
blir fredag och lördag, 30 maj och 1 juni. Våra
kämpar är tacksamma för stöttning så åk
gärna dit och heja på.
Med förhoppning om en god vår
med bra förutsättningar för träning
i skog och mark.

/DUV/LQGJUHQ
HQ
Ordförande

I Polishunden 2-2013 kan du läsa om:
Ordförandens kommentar ................................ 1

Polishund SM 2013 ....................................... 17

Draghunds-SM .................................................. 2

Slyngeln .......................................................... 18

Gubbe på Stubbe .........................................5

Mallekrafts Ilsk ............................................... 20

Kära dagbok ...................................................

www.polishund.se

6

Styrelse............................................................. 24

Regler sommar-SM 2013 .............................. 10

Po l i s h u nd e n 2 - 2 0 1 3

1

Draghunds-SM 2013

Vilket drag!
Text: Tobias Lundberg • Foto: Ulf Dahlberg / Daniel Risberg

Nu har den hårda bataljen vilken kan benämnas som 2013 års draghunds-SM för
polishundar gått av stalpen. Tidpunkten var
onsdagen och torsdagen den tjugonde samt
tjugoförsta mars. Platsen var Tärnaby.
Evenemangen invigdes redan på tisdagskvällen av
arrangerande länets tävlingsgeneral Ulf Dahlberg. Stämningen låg tät i konferensrummet på Tärnaby fjällby
när det stod klart för deltagarna att den individuella
linkörningen skulle ske runt det beryktade milspåret på
Vikmyra skidstadion. Det milspår vilket självaste Gunde
Svan beskrivit som ett milspår värt vilken världscupstävling som helst.
De deltagare vilka redan hade varit ute och känt på
spåret mumlade oroat om den fyra kilometer långa stigningen upp på fjället vilken utgör den knappa första
halvan av slingan. Denna smått mytiska stämning kring
spåret förbättrades inte av den vidtalade lokalbefolkningen vilka alla påpekade vansinnet i att åka milspåret.
”Visst vet ni om att det är jäkligt tungt det där spåret?”
”Vilken tur att ni har hundarna som drar er”
”Ska ni verkligen åka milen? Varför åker ni inte två varv
på femman istället?”
Detta var några av de tankar vilka den annars så tystlåtna lokalbefolkningen spädde på tävlingsångesten med.
Ingen av deltagarna ville dock uttala sin oro i klartext.
Till denna sak hör att detta svenska mästerskap nästan
uteslutande hade deltagare från de nordliga länen. Den
enda ”sydbon” vilken hade modet att dyka upp var hedersamt nog Hampus Eriksson från Dalarna. Deltagarna
från Västerbotten, Jämtland, Norrbotten och Västernorrland insåg att förväntan på skidåkningstalang och snövana var hög. Även Hampus med sina otaliga vasaloppsbedrifter etc. under bältet förstod att det bara fanns en
sak att göra. Sätta på sig skidorna, borra ned hakan mot
bröstet i ett försök att skydda sig från den värsta kylan,
bita ihop och sedan som bygdens son en gång sa…
”Hä ä ba å åk!”
Den individuella linkörningen skedde på onsdagen i
närmare tio graders kyla och lätt snålblåst. Solstrålarna
dansade dock över himlen och det kändes som att alla
njöt av upplevelsen att trotsa fjället. Vinnande ur striden
gick Jämtlands Johan Mårtensson tillsammans med sin
Chrijers Cesar. Norrbottens Tomas Kemi tog tillsammans
med Jebas Risto den ärofyllda silvermedaljen samtidigt
som Jämtland dubblerade sin närvaro på prispallen ge-
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nom att Anne Hamrin och Barvatorpets Lex knep bronsmedaljen.
I pulkaklassen stod Per Lockner som vinnare tillsammans med sin förkämpe försvarsmaktens Dhill. Fredde
Johansson och försvarsmaktens Irro knep andraplatsen
samtidigt som Ulf Dahlberg och Polarmarkens Lazer kom
in som trea.
Onsdagkvällen kröntes sedan av en trevlig kamratafton
där den första delen av mästerskapet summerades. Priser
för de individuella bedrifterna delades ut, vänskapsband
knöts och en och annan rövarhistoria berättades.
Torsdagen bjöd på liknande väder som onsdagen.
Den en och en halv mil långa stafetten uppdelad på tre
sträckor var satt att starta klockan 10:00. Stämningen var
på topp bland deltagarna och lättnaden över den betydligt mildare spårdragningen kontra milspåret var påtaglig.
Totalt ställde fem lag upp i stafetten. Då tre av dessa
åkte utom tävlan stod det mellan Norrbotten och Jämtland att slåss om det åtråvärda guldet. Skratt och skrock
ekade när det stod klart att laget bestående av Hampus
Eriksson, Christer Österstedt och Per Lockner tillsammans hade 176 levnadsår att stoltsera med. Ingen formell
uträkning gjordes men det visade sig även att de tre individerna sammantaget har fler tjänsteår som polis än vad
samtliga befattningshavarna på Umeåpolisens ordningsavdelning kan skrapa ihop tillsammans.
Stafetten gick av stalpen utan några missöden, växlingsfel eller hundslagsmål. Guldet kneps av Jämtland. Detta
utgjorde en storslam för Johan Mårtensson och Chrijers
Cesar då de fick lämna Tärnaby med två guldmedaljer.
Norrbotten annekterade stolt den smått lägre tronen och
fann sig i sin ärorika andraplats.
Summan av kardemumman är två härliga dagar i Västerbottens fjällvärld. Arrangörerna vill tacka samtliga
deltagare, funktionärer, volontärer och sponsorer. Ett
stort tack går även ut till Storumans kommun och Tärnaby turistbyrå vilka varit underbart tillmötesgående
gällande dragning av skidspår etc. Det är synd att så få
län anslöt till tävlingarna för att slåss om äran. Kritiska
röster har väckts kring att Tärnaby ligger ”så långt bort”.
Arrangörerna vill dock blygsamt påpeka att orter såsom
Ulricehamn ligger väldigt långt bort från oss isbjörnar här
i norr. Ingen skugga skall dock falla över de som inte
kunde, vågade, ville eller bereddes möjlighet att deltaga.
Nu laddar vi batterierna. 2014 års mästerskap är blott ett
år bort.
Varma hälsningar från AC-län.
Västerbottens tjänstehundsklubb genom ordförande
Tobias Lundberg

Draghunds-SM
2013
Gubbe på stubbe
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Draghunds-SM 2013
Draghunds-SM för polishundar 2013.
Stafett 5 km.
1. Lag Jämtland

42,52 min

1. Åsa Söderkvist
2. Ann Hamrin
3. Johan Mårtensson

14,26 min
14,55 min
13,31 min

2. Lag Norrbotten

45,57 min

1. Jan Granqvist
2. Roger Markaberg
3. Tomas Kemi

15,51 min
15,10 min
14,56 min
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Stafett 5 km utom tävlan.
1. Lag Västernorrland

40,27 min

1. Tomas Rehn
2. Lena Martinell
3. Elin Jansson

14,24 min
14,58 min
11,05 min

2. Lag Västerbotten/Jämtland

42,51 min

1. Fredrik Johansson
2. Maria Johansson
3. Ulf Dahlberg

14,11 min
15,13 min
13,27 min

3. Lag ”176 år gamla tillsammans”

47,52 min

1. Hampus Eriksson
2. Christer Österstedt
3. Per Lockner

16,21 min
18,06 min
13,25 min
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Gubbe på stubbe

Gubben har åkt
på semester!
Återkommer i
nästa nummer
av Polishunden
Po lPo
ish
n e2n- 22 0- 1230 1 3
l ius nd
h uend
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Kära dagbok

Del 2

Dagbok om ett djur eller
Text och foto: Djurskötaren
Jag har fått äran att fostra och lära upp en ny tjänstehund. Han är sannerligen en utmaning. Frågan uppstod om jag inte skulle dela med mig om våran mödosamma väg från nu
och fram till okänt datum. Jag gör ett försök…

Kära dagbok!
Djuret och jag har under några dagar umgåtts helt vänskapligt
utan större krav på inlärning Bara rent hyfs, inga ”danska skallar”, inte bita sig fast i kläder, inte låta som en hel kennel eller
stundtals som om man sitter fast i en rävsax. Och under skogspromenaderna helst inte heller avverka halva skogen eller köra
upp en stock i häcken på djurskötaren när man passerar förbi
med ett träd. Helt enkelt vara ganska normal. I varje fall så nära
normal som möjligt.
Jag har förlåtit honom för den senaste incidenten med spårlinan, så nu ska vi ta nya friska tag. Igår skaffade jag en hel och ny
spårlina. Funderar på att dränka in den med något som är mindre angeläget för en hund att ha i munnen, typ kattpiss. Men
vid närmare eftertanke är det nog jag som kommer lida mest.
Lägger upp en strategi över hur jag ska gå till väga denna gång.
Helt klart är att jag får börja med att bara sätta på och av en
spårsele med tillhörande lina. Tror jag börjar med att ta sele utan
lina först för jag vill gärna behålla den nya spårlinan ett tag.

Kära dagbok!
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Det var ett bra beslut att glömma allt vad spårning heter tills
jag lärt Etzel att sele och lina ska vara en del av hans vardag.
Alla dessa förberedande moment är nu inlärda steg för steg
och jag hoppas att slippa börja på ruta ett igen.
•Ta på sele
•Ta på sele med lina
•Behålla sele med lina på även fast det gått mer än en minut.
Alltså gärna stå still och inte trassla in sig och djurskötaren i linan den dagen hon törs kasta ut den i sin fulla längd
•Gå (inte hoppa) med sele o lina.
Övervägde ett tag att sätta på mig barnens gamla hockeyhjälm, en sån där med galler för hela ansiktet, då det inte är helt
riskfritt att böja sig så många gånger över en känguru. Men tanken på att grannarna hade fått se mig med hjälm på, stående på
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en grusväg i skogen så långt från en hockeyplan man bara kan
komma, gjorde att jag avstod. Vill gärna att de ska tro ett tag till
att jag är normal.
Enligt sannolikhetsprincipen borde jag ha fått några tänder
utslagna men denna gången segrade godheten över matematiken
och jag gick skadefri ur matchen.
I morgon ska jag lägga ett spår.

Kära dagbok!
Klara färdiga gå! Idag gick startskottet för spår nummer ett.
Det sist inlärda moment - gå (inte hoppa) i sele och lina - var
som bortblåst. Vi kom kanske fem meter! Alla framgångar, hur
små de än är, borde ligga på pluskontot. Men om hunden på
dessa fem meter lyckas med att trassla in sig själv i allt som finns
på båda sidor om själva spåret, utan att ens ha försökt sätta ner
nosen i marken, kan man kalla det för ett totalt misslyckande.
För djurets del var det inte ett misslyckande utan ett vansinnigt
roligt initiativ från min sida att låta honom få avverka skog igen
och han förstod antagligen inte alls varför han hade en lina efter
sig som bara var i vägen och fastnade i alla träd.
Samma sak med spår nummer två, trots att jag offrade mig
och gick barfota......eller så var det kanske just därför han vägrade sätta ner nosen i marken.
Mot mina principer men det fick bli näring på spår tre. Vilken hund kan motstå falukorv? Jo, Etzel kan. Då jag slösat en
halv falukorvsring i skogen, vägrade jag att ge upp detta spår och
försökte förtvivlat fånga hans intresse längs spåret. Eftersom vi
nästan var tillbaka
på ruta ett i konsten att bära sele med tillhörande lina på ett
moget och normalt sätt, satt vi ganska snart fast i alla träd och
grenar och det fanns ingen tendens nu heller till att vilja sätta
nosen i backen. Alltså misslyckades vi igen, så korven fick ligga
kvar i skogen till glädje för de vilda djuren.
Verkar helt omöjligt att få ner näsan i marken och jag funderar nu på om man ska hänga blytyngder på nosryggen.
Sover på saken.

Kära dagbok

Konsten att umgås med
ett ofarligt kärnkraftverk
Kära dagbok!
Spår nummer 4,5,6,7......20. Jag har bundit fast brandslangar
under kängorna. Förstår inte hur doften av en brandslang kan
vara mer tilltalande än doften av falukorv. Men vi har alla våra
böjelser. Huvudsaken är att spårträningen går framåt och det gör
den. Så bra t o m att jag nu är övertygad om att Etzel faktiskt
har luktceller inne i näsan.
De sista spåren avklarades utan brandslangsförsedda sulor och
det förenklade spårläggandet betydligt. Då denna konstruktion
inte varit helt optimal, har jag fastnat i ris och rötter flertalet
gånger och ofrivilligt landat på alla fyra och även landat på inget
alls, dvs buklandning.
Har glesat ut doften av brandslang, så att min egen underbara
människovittring har fått ta överhand och det har äntligen accepterats. .......och spårlinan är fortfarande hel!

Kära dagbok!
På papperet är det två månaders
prövotid på djuret i hundgården,
men sanningen är egentligen den att
ägaren inte vill ha tillbaka honom
och jag får prova hunden så länge
jag vill bara jag behåller han.
Två månader går med rasande
fart och det känns som om man inte
hinner med att kolla allt.
Hunden är socialt hanterbar och
egentligen en mycket snäll hund.
Därmed inte sagt att det finns så
många i min bekantskspskrets som
frivilligt skulle kunna tänka sig att
rasta djuret om jag behöver den hjälpen.
Och näsa har han men behöver uppenbarligen god hjälp att
förstå vad man ska ha den till.
Miljöbiten har han inga problem med heller. Det är jag som
har problem, men med tiden kanske jag slutar att skämmas.
Biter gör hunden men det är än så länge en stor gåta hur man

får honom att släppa.
Ändå känns det solklart! Etzel kommer att bli mitt stora bekymmer, höja mitt blodtryck och göra mig heligt förbannad.
Men bli en fantastisk arbetshund. Vi bokar L-test i Karlsborg!

Kära dagbok!
Uppe med tuppen för att möta morgonen på Hundtjänsten i
Karlsborg. Såg med förväntan fram emot testen och då jag var
övertygad om att djuret skulle klara det med bravur, så fanns
heller inga nerver med i spelet.
Möttes av idel kända ansikten och det var först då som jag insåg att jag borde vara nervös. Nervös för
hur pinsamt hanterandet av min hund
skulle bli. Vilken hundförare vill tappa
ansiktet så totalt framför andra hundförare, så som man ju kan göra med en
leklysten känguruvrålapa. Ett sådant
där djur som dessutom inte vill veta av
ordet ”loss”.
Jag fick tyvärr rätt! Känguruvrålapan
ägde scenen från början till slut. Förstående hundförarkollegor försökte ge
goda råd, särskilt vad gällde konsten
att ge tillbaka en brandslang eller boll.
Byteshandel blev det enda saliggörande
knepet där Etzel stundtals ägde alla bollar och slangar i truten samtidigt om
man inte var tillräckligt snabb att byta.
Testerna, d v s de roliga lekarna, triggade djuret till salighetens höjder.
Vågskålen vägde jämnt när vi åkte
hem, dvs jag var misslyckad men djuret
var lyckad som gjort en väl genomförd
L-test.

Kära dagbok!
Etzel har gått felfri genom veterinärbesiktningen. Frisk som
en nötkärna men där står å andra sidan inget om den psykiska
ohälsan. Något säger mig att även jag kommer drabbas av den
inom snar framtid.
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Kära dagbok

Kära dagbok!
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En god bit på den vägen är gissningsvis träning av gallerkorg.
Problemet började redan i eftermiddags vid utprovning av
rätt storlek. Visste inte riktigt hur det skulle gå till för det skulle
antagligen vara lika lätt som att prova ut en munkorg på en påslagen fläkt.
Sammanfattningsvis kan man säga att vi slutligen var fyra
stycken som hjälptes åt för att få en hund att bära gallerkorg.
Vad hjälpte det när fläkten fortsatte att rotera och munkorgen
flög av lika snabbt. Alltså omöjligt att bedöma om den satt bra
eller inte.
Ger upp för dagen. Även om djuret inte verkar normal på insidan av skallen får man utgå ifrån att han åtminstone är normal
på utsida. Alltså bör storlek schäfer hanhund passa. Vi kör på
det.
Po l i s h u n d e n 2 - 201 3

Munkorgsträning. Om jag också hade haft på mig en gallerkorg, typ den där hockeyhjälmen, hade oddsen varit lika i våran
kamp och jag hade sluppit bli rutig i ansiktet.
För att slippa frustrationen över att korgen åker av lika lätt
som den är svårt att få på den, har jag två karbinhakar i remmen
så att jag kan förankra korgen i halsbandet. Däremot vet jag
inte hur man förankrar halsbandet på hunden. Skulle möjligen
kunna vara ytterligare karbinhakar från halsbandet till en spårsele. Blir liksom katten på råttan och råttan på repet. Otroligt
krångligt så jag försöker utan att förankra i sele.
Har givetvis prövat det goda rådet: ”Håll upp hundens huvud
så han inte kommer åt att ta bort korgen med tassarna”. Etzel
bryr sig inte om ifall hela hans kroppstyngd hänger i halsbandet en meter från marken, han sätter fast framtassarna i gallret

Kära dagbok

ändå. Och eftersom tassarna sitter fast i gallerkorgen som sitter
fast i halsbandet som sitter fast i kopplet som sitter fast i min
hand, får han givetvis inte av sig korgen så länge jag inte har fått
mjölksyra i armen. Men djuret väntar så gärna tills min förlamade arm tappar taget och han dunsar i backen....fri från gallerkorg
såklart. Men det är väl bara att fortsätta och se vem som vinner.

Kära dagbok!
Hösten har gått och jag vågar påstå att det skett vissa framgångar. Vi gör inga beundransvärda uppvisningar i dressyr men
våra allvarliga diskussioner mellan fyra ögon har gett visst resultat.
T o m gallerkorgen har fått sitta kvar under allt längre stunder, tills igår.
Kölden har börjat gripa tag i Moder Jord och detta var den indirekta orsaken till att Etzel började sätta tassarna i korgen igen.
Denna gång för att ta sig loss med tungan som han dumt nog
hängt ut genom gallret. Han hade lyckats få ut tungan i sin hela
längd och nu satt den fast likt ett jättelikt frimärke på utsidan
av korgen, eftersom det var minusgrader och korgen består av
metall.
Man har hört talas om barn som gör den bedriften att slicka
på fryst metall, men inte djur. Själv kom jag osökt att tänka
på min bror som inte kunde motstå frestelsen att slicka på en
järnstång utanför vårat hus. Detta hände givetvis när vi var små,
för om han hade gjort det i vuxen ålder borde han ha suttit
inspärrad. Han glömmer säkert inte heller händelsen och sin lillasyster som bara stod och skrattade åt alla hans roliga läten, när
han i själva verket försökte ropa ”stå inte där och glo, spring och
hämta mamma”. Men meningen bestod bara av vokaler eftersom tungan satt fast så det var inte lätt att höra vad han sa. Men
roligt lät det.
Nåja, Etzel lät inte alls för en gångs skull. Han slet av sig gallerkorgen med tillhörande tunga, precis som min bror också
gjorde eftersom han inte fick någon hjälp.

Kära dagbok!
Alla misslyckade försök i skyddsträningen har jag nu förträngt
och dokumenterar bara vår sista framgång.
Vi, dvs djuret - ja, djuret har väl mest försvårat arbetet trots
att han har deltagit - jag och min adliga kollega har gått igenom
många krig innan vi närmat oss målet.
Vi har inte uppfunnit hjulet en gång till, för det är säkert
många före oss som har använt teorin att en hund gör det den
har fördel av. Helt enkelt att ge hunden tillräckligt med motivation för att utföra det vi vill.
Alltså kära krokodil, jag vill att du släpper för helvete när jag
säger till !!!
En hundguru gav oss tanken att höja motivationen att bevaka.
Och bevaka kan man ju inte göra om man biter. Alltså måste
man släppa taget. Vad kan kännas mer tillfredsställande än att
få skälla ut sitt offer. Vem har inte gjort det ibland, även om det
inte alltid fallit i så god jord. Precis som en krokodil har Etzel
naturligt bevakat sitt offer i tysthet, vilket har varit helt i min
smak då hunden för en gångs skull inte skällt och mina öron
har fått vila. Det fick bli ett minne blott. Här gällde det att göra
bevakningen lika hysterisk som bettet. Och se, äntligen öppnade
sig himlen.

Kära dagbok!

Då vintern tycks vara här för att stanna med tillhörande minusgrader, kommer jag att behöva en korg med plastöverdraget
galler så att djuret får behålla tungan. Får nog skaffa en sådan
innan vi går vidare med denna tillvänjning.

Det har nu gått två månader med intensivt skyddsarbete.
Känner mig ganska nöjd även om det där med att behålla munkorgen på när så krävs, inte är något som djuret ställer sig positiv
till. Men jag hade inte
väntat mig annat heller.
Däremot var jag inte
beredd på att han skulle
bita sig fast på insidan
av munkorgen när jag
skulle ta av den. Men
det är sånt man får
räkna med när man har
en glad krokodil.

Kära dagbok!

Nu återstår lite finputsning, fast en grövre
sådan, sen kör vi!

Stunden är inne för skyddsträning.
Vi är givetvis inte överens om att det som sitter fast mellan
käkarna ska förr eller senare lämnas tillbaka, även kroppsdelar
på människor. Man kan heller inte försöka tugga och svälja det
som man inte vill lämna tillbaka. Än så länge har detta bara gällt
mindre föremål och hoppas det stannar vid det.
Hur får man då hunden att släppa sitt byte och vad kan vara
roligare än att bita sig fast i en skyddsärm? Antagligen att få bita
i en ny ärm eller en brandslang, bara man får sitta fast i nåt.
Idén har prövats och lagts ner. Djuret hade inte bara hörbarhet
noll. Kontakten var helt bruten. Metoden blev dessutom som
en evighetsmaskin om man tillslut inte gav hunden ett mindre
föremål som han själv kunde förinta.

Kära dagbok!
Djuret i min hundgård har tagit polisexamen!
Jag bara måste, måste
klä på honom uniform
och fotografera. Har jag
lyckats med allt annat
så går det här också.

Po l i s h u nd e n 2 - 2 0 1 3
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Allmänna anvisningar
Förarens skyldighet
Föraren är skyldig att känna till och följa de regler
som är utfärdade för tävlingen.
Hunds framförande
I samtliga moment utom moment 2 skall hunden
föras okopplad. Hund får bära endast ett halsband.
Mellan
tävlingsmoment får hunden inte vara kopplad eller
korrigeras i halsband.
Dock får hund föras kopplad mellan två lydnadsstationer.
Utgångsställning
Med utgångsställning menas att hunden sitter vid
förarens vänstra sida med huvudet eller bogen i
jämnhöjd med
förarens knä. När hund ansluter till den stillastående
förarens sida accepteras att den först sätter sig
framför och
sedan kommenderas in till vänster sida. Föraren
avgör när hunden ska kommenderas in om den sitter
framför
föraren.
Samtliga moment i skyddsarbetet börjar och slutar
med hunden i utgångsställning efter tävlingsledarens
anvisning.
Position
En hund som visar oro i en fast position kan högst
ges betyg 8.
Kommando/tecken
Om den tävlande använder andra kommandon än de
angivna skall detta anmälas till tävlingsledaren.
Utöver kommando eller tecken får hundens namn
användas som lystringsord. Använder föraren tecken
så får
detta i princip inte utsträckas längre i tiden än
ett muntligt kommando. Tecken som alternativ till
muntligt
kommando får endast användas i de moment och för
de kommandon där så anges i momentet. Tekniska
hjälpmedel får inte användas.
Anvisningar
Den tävlande skall i samtliga moment följa tävlingsledaren anvisningar.
Bedömning
Samtliga moment skall bedömas öppet.
Bedömning sker efter 10-gradig skala. Betyg över 5
ges i följd 5 – 5,5 – 6 – 6,5 och så vidare. Givet betyg
multipliceras med respektive moments koefﬁcient.
Som godkänt betyg räknas betyg 5 och däröver, betyg
under
5 räknas som 0.
Allmänt gäller att alla avvikelser från momentets
rätta utförande medför betygsavdrag. Hund som
vägrar åtlyda vid tredje kommandot underkänns.
Extra kommandon eller tecken utöver det tillåtna
medför
sänkning av betyget. Hund som ger ihållande skall i
moment, där skallgivning inte ingår, skall underkännas i
momentet. Högre betyg än 7 bör inte ges till hund
som gnäller högljutt, gläfser eller morrar. Bedömningen
påbörjas efter tävlingsledarens anvisning.
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Alla betyg under 9 skall skriftligen motiveras. Hund
som i moment där den sändes från förarens sida,
tjuvstartar,
kan tilldelas högst betyg 6, detta under förutsättning
att hunden omedelbart låter sig inkallas till sidan
igen,
annars underkännes den. Om moment måste avbrytas användes kommandot ”avbryt”.
Anrop
Förarens anrop ska vara klart och tydligt och ska utan
svårigheter kunna uppfattas av ﬁguranten.
Angrepp
Med angrepp menas att hunden biter respektive gör
bitförsök (stöter) med munkorg. I de moment där
angrepp krävs av
hunden påverkas bedömningen i hög grad av angreppsförsökets kraft, ett alltför lamt angreppsförsök
medför ett
underkännande av momentet. Hunden ska utnyttja
första tillfället till angrepp och fortsätta med angreppet tills
föraren kommenderar hunden att avsluta angreppet.
Munkorg
Hund som uppträder utan munkorg där så är föreskrivet renderar underkänt.
Hund som uppenbart besväras av att bära munkorg
kan ges högst betyg 7.
Upphörande med angrepp
Vid alla moment där angrepp från hunden ingår skall
föraren kommendera ﬁguranten att stå stilla och kan
därefter kommendera loss hunden.
Orent arbete
Hund som uppvisar ett orent arbete mot ﬁgurant, ej
att anse som angrepp, kan ges högst betyg 7.
Kontroll
Med kontroll menas hund som upphör att angripa
genom att bevaka, åtlyder kommando sitt, ligg, stå
eller låter
sig återkallas till föraren.
Avvisitation
I moment 15 skall ﬁguranten avvisiteras genom att
armar, kropp och ben känns över.
Särskiljande
Vid eventuellt lika poäng i slutresultat skall lydnadspoängen räknas bort, för att särskilja de tävlande.
Avstängning av hund
Hund som under tävlingsdagarna uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att exempelvis visa omotiverad aggression eller omotiverat angriper människa
eller djur stängs av från tävlingen. Ärenden som
gäller avstängning av hund hanteras och bedöms av
tävlingskommittén.
Löptik
Tik som är eller precis har varit i löp-period ska
placeras sist i startordning.
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Skyddshundsgrupp
Moment 1:
Platsliggande med skottberördhet- Kommando
”Plats eller handtecken”- Koeff 5
Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca.
5 meters mellanrum och avlägsnar sig gående ca 50
meter
från hundarna. Dessa skall kvarligga under 10 minuter utan att förﬂytta sig. När föraren
lämnar hunden må han använda kommandot ”stanna
kvar”. Efter 10 min då föraren återgått och anslutit
till
hunden samt beordrat hunden i utgångsställning
skjuts fem skott i en följd. Efter det femte skottet skall
hundarna
sitta kvar ytterligare ca 10 sekunder. Därefter är momentet slut
efter tävlingsledarens anvisning.

skall läggas vid hundens förmåga att anpassa sig till
förarens
rörelser, så att den ej stänger, tränger eller sätter sig
snett eller sent.
Moment 3:
Fritt följ-Kommando ”fot”- Koeff 4
Utföres som moment 2 men med okopplad hund.
Uppläggning:
Se tillämpliga delar moment 2

Moment 2:
Linförighet- Kommando ”fot” Koeff 2
Hunden som föres i fritt hängande koppel skall villigt
följa föraren gående på dennes vänstra sida med
huvudet
eller bogen i jämnhöjd med förarens knä.
Linförigheten skall prövas i olika gångarter samt olika
stegförﬂyttningar. Då föraren gör halt skall hunden
utan
kommando stanna i utgångsställning. Vid nytt
marschanträde eller tempoväxling får kommandot
upprepas.

Moment 5:
Fritt hopp över häck- Kommando ”Hopp,
”sitt”/”ligg”/”stå”- Koeff 2
Hunden i utgångsställning skall på kommando fritt
hoppa över häcken. På kommando skall hunden sitta,
ligga eller stå på andra sidan, tills föraren ansluter till
hunden. Position på andra sidan
hindret anges innan momentet
börjar.
Uppläggning:
Momentet börjar och slutar på
tävlingsledarens tillsägelse.
Häcken skall vara 100 cm bred,
85 cm hög och täckt. (Se hinder
SBK. Ekl.). Momentet börjar när
föraren ställt
upp på lämpligt avstånd med
hunden i utgångsställning.
Hoppet sker på tävlingsledarens
tillsägelse. Momentet är
slut då föraren på tävlingsledarens anvisning anslutit till
hunden.

Uppläggning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar nedläggning av
hundarna. Momentet är slut efter
skott och på
tävlingsledaren anvisning. Hund
får ej läggas om under pågående
moment. Skytten skall vara utplacerad innan
moment platsliggning med
skottberördhet börjar. Tiden tas
från det förarna intagit position ca
50 meter från
hundarna.
Bedömning:
Hund som ej kryper mer än sin
längd eller gnäller ihållande
erhåller högst betyg 7. Om hunden sätter sig, ställer
sig, kryper mer än sin egen längd eller på annat
betydande sätt ändrar sin position underkänns den i
momentet.

ren då med nytt kommando lyckas lägga hunden. Om
hunden sätter, ställer sig eller på annat sätt lämnar
sin position innan föraren återvänt till hundens sida
skall den underkännas i momentet. Hund som sätter
sig eller ställer sig strax före förarens kommando
erhåller högst betyg 8.

Bedömning:
Se tillämpliga delar moment 2
Moment 4:
Platsläggande-Kommando ”plats”, ”ligg” eller
handtecken- Koeff 2
På kommando eller handtecken skall hunden snabbt
lägga sig. Platsläggandet utförs under gång utan att
föraren
stannar. Efter kommandot fortsätter föraren springande minst 20 meter och stannar på tävlingsledarens
order vänd mot hunden.
Momentet avslutas med att föraren återvänder till
hunden och på tävlingsledaren kommando beordrar
hunden i
utgångsställning.

Uppläggning:
Momentet börjar och avslutas på tävlingsledarens
kommando med hunden i utgångsställning och ska
genomföras
under ca 3 minuter. Tävlingsledaren kommenderar
momentet. Det åligger tävlingsledaren att tillse att
hunden
föres i fritt hängande koppel, samt att momentet
utföres lika för samtliga hundar.

Uppläggning:
I momentet som börjar på tävlingsledarens tillsägelse
med hunden i utgångsställning, ingår inte bara själva
nedläggandet utan även förﬂyttningen dessförinnan,
samt uppsättandet av hunden till utgångsställningen.
Tävlingsledaren ger anvisningar, ”framåt marsch”
– ”kommendera” (läggandet) – ”helt om halt” –
”återgå till
hunden” – ”kommendera” (sätt upp hunden) –
”moment slut”.

Bedömning:
Hund som hela momentet föres i stramt koppel
(stretar) kan ej godkännas. Sak samma gäller hund
som släpar
och upprepade gånger måste dras fram. Stor vikt

Bedömning:
Förblir hunden i stående ställning i stället för att
lägga sig, och detta upptäcks av föraren efter några
stegs
förﬂyttning skall hunden underkännas även om föra-

Bedömning:
Hund som vidrör hindret kan ej
ges högre betyg än 8. Hund som
efter hoppet ej intar eller stannar
kvar i angiven position underkänns. Hund som river
eller använder hindret som stöd underkänns. Hund
som har större delen av kroppen utanför hindret
underkänns.
Moment 6:
Inkallning och platsläggande- kommando ”hit, plats
eller ligg”- Koeff 3
Hunden kallas in mot föraren men nedläggs då
hunden passerat halva sträckan.
Uppläggning:
Momentet börjar med hunden i utgångsställning och
på tävlingsledarens tillsägelse avlägsnar sig föraren
springande från den sittande hunden ca 75 meter.
På tävlingsledarens tillsägelse eller tecken inkallas
hunden och
när den passerat halva sträckan skall föraren på tävlingsledarens direktiv nedlägga hunden. Momentet
är slut när tävlingsledaren meddelar detta efter det
att föraren återvänt till hunden och hunden sitter
i utgångsställning. Föraren skall före momentets
början informeras om utförandet.
Tävlingsledaren bör under momentet stå i anslutning
till den tävlande.
Bedömning:
Stor vikt skall läggas vid hundens snabbhet vid
inkallningen och läggandet. Stannar hunden ej innan
15 m. från
föraren kan den ej godkännas. Hund som före inkallningen ställer sig, lägger sig eller avviker från platsen
mer än 1 meter underkänns.

Po l i s h u nd e n 2 - 2 0 1 3
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Lydnad med störning
Moment 7:
Fritt följ med störning – kommando ”fot” – Koeff 5
Uppläggning
Tillämpliga delar som moment 2. Det fria följet ska
utföras med någon form av störning, ex. annorlunda
underlag, trappa, yttre störning etc.
Bedömning
Tillämpliga delar som moment 2 med beaktande på
störningsgrad.
Moment 8:
Inkallning med störning – kommando ”sitt/stanna
kvar, ”hit” – Koeff 5

forts. SKYDDSHUNDSGRUPP

Moment 10:
Spårning
Spårning på ett ca 1500 meter långt och ca 90
minuter gammalt spår.
Spåret skall läggas i omväxlande terräng och som en
person normalt förﬂyttar sig. Spårläggaren utlägger 7
föremål i spåret varav slutföremålet skall vara större
än de övriga.
Spårningen är avslutat när hunden funnit slutföremålet. Föremålen redovisas till funktionär, vilken även
antecknar sluttid.
Spårtid 40 min. inklusive upptagstid.
Uppläggning:
Spåren bör ej ligga närmare varandra än 300 meter
vid samma utgångsriktning. Föremålen skall vara ca
5-10 cm
stora och vara märkta med spårnummer. Första

Uppläggning
Föraren lämnar den sittande hunden
och går cirka 75 meter. Hunden ska
sedan inkallas.
Bedömning
Momentet börjar då tävlingsledaren
beordrat föraren att lämna hunden
och är slut då hunden intagit
utgångsställning hos föraren. Stor
vikt ska läggas vid att hunden
visar god lydnad och snabbhet vid
inkallningen.
Hund som ställer sig, lägger sig eller
avviker mer än 1meter när föraren
lämnat hunden underkänns.
Störningen får ej vara utformad med
någon form av skyddsinslag.
Arrangören ska i god tid inför varje
SM-tävling presentera och ansöka
om lämpligheten i momenten hos
styrelsen i Polisens hundförarförbund.
Momentet presenteras för deltagarna
under tävlingen, vid information till tävlande.
Moment 9:
Uppletande av spår- Kommando ”sök spår” Koeff 3
Spårets utgångspunkt skall ligga utmed en ca 50
meter lång baslinje.
Föraren äger rätt att själv bestämma var utmed linjen
hunden skall påbörja spårsöket. Hunden skall arbeta
självständigt och föras i en ca 15 meter lång lina.
Föraren skall meddela domaren när hunden har hittat
spåret
och får lämna området på klartecken från domaren.
Kan inte hunden ﬁnna spåret inom 5 min får den inte
delta i moment 10.
Uppläggning:
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse, och
är slut då ekipaget på domarens tecken lämnar
upptagsområdet. Domaren skall ha tillgång till skiss
på spårutgången.
Upptagslinjen skall vara synligt utmärkt
Bedömning:
Hund som bakspårar eller tar upp fel spår återkallas
till linjen utan betygs-neddrag.
Hund som går över spåret utan upptag erhåller
betygs-neddrag var gång.
Dock erhålls godkänt betyg vid spårupptag inom 5
min.
Förare som meddelat spår 3 gånger och inte fått
klartecken från domaren underkänns i
Moment 9 och 10. För att erhålla poäng i moment 9
krävs att slutföremålet är funnet i moment 10.

12

Po l i s h u n d e n 2 - 201 3

föremålet bör ej ligga närmare än 100 meter från
upptaget.
Spårmottagaren får inte uppehålla sig i vindriktning
mot spårslutsområdet.
Bedömning:
Föremål 1-6 á 30 poäng = 180 p.
Föremål 7 á 120 poäng = 120 p.
Summa 330 p.
Då påvisande markering används vid anträffade apporter medför skadat eller trasigt föremål underkänt.
Moment 11:
Platsundersökning-Kommando ”leta föremål”.
Sök Koeff 5
4 föremål Koeff 3
Taktiskt uppträdande Koeff 3
Uppläggning
Rutan skall vara synligt utmärkt och väl avvallad.
Hunden får skickas från två utpekade sidor. Hunden
skall från de två sidorna kunna iakttas i hela rutan.
Momentet börjar på provledarens tillsägelse. Rutan
skall vallas om efter var 5:e hund.
Hunden skall inom en tid av 10 min. genomsöka ett
40 x 40 meter stort område inom vilket 4 föremål är
utlagda.
Ett av föremålen ska vara mellan 2-4 cm, ett av
föremålen ska vara större än 20 cm och de övriga
mellan 4-8 cm.
Under momentets utförande får föraren uppehålla sig
längs en av tävlingsledaren anvisad sida. Hunden får
bära munkorg.

Föremål som hunden anträffat skall klart påvisas
genom individuellt markeringssätt. Med markering
menas att
hunden funnit föremålet och ställer, sätter eller lägger
sig vid föremålet. Hund som markerar tyst eller med
skallgivning bedöms lika. Föremål som påvisas skall
efter godkännande av domare avhämtas av hundföraren i enlighet med tävlingsledarens anvisning.
Hunden skall efter avhämtandet föras som vid fritt
följ ur rutan och får sändas för fortsatt sök endast
från den anvisade sidan av området.
Bedömning
Sök:
Vikt ska läggas vid hundens sökmetodik, söklust,
förarens förmåga att dirigera samt samarbete.
Upprepade kommandon samt olydnad medför
poängavdrag. Hund som upprepade gånger och till
betydande del
beﬁnner sig utanför sökområdet renderar poängavdrag.
För att erhålla betyg fordras
minst ett godkänt föremål.
Föremål:
För att föremål skall tillgodoräknas måste det vara
markerat inom föreskriven tid.
Markeringen skall i dessa fall
tas med i bedömningen oaktat
att tiden har gått ut.
Momentet avbryts efter att 4:e
föremålet avhämtats.
Om föraren påverkar hunden
vid markering av ett föremål
får detta ej tillgodoräknas.
Vidrört föremål medför poängavdrag, om hunden tar upp
föremålet i munnen får detta
inte tillgodoräknas. Hund
som blindmarkerar mer än 1
gång skall underkännas.
Taktiskt uppträdande:
Här görs en bedömning av förarens förmåga att
disponera område och tid.
Moment 12:
Personsök / Räddningssök- Kommando”sök ” .
Sök Koeff 9
Figuranter ståndskall 2 x Koeff 8
Föremål ståndskall Koeff 2
Taktiskt uppträdande Koeff 3
Uppläggning
Hund iförd munkorg samt tjänstetecken.
Inom ett ca 100 meter brett och 300 meter långt
område skall två ﬁguranter och ett föremål vara
utplacerade.
Rutan skall vara avvallad och avvallas därefter var
5:e hund.
Den ene ﬁguranten skall vara helt dold och den andre
sittande/liggande till synes medvetslös.
Lämpliga föremål är ex. jacka, väska eller ryggsäck
med en storlek av minst 40 cm.
Föraren anvisas en utmärkt mittlinje genom områdets
längstriktning. På kommando eller armtecken, vilka
får
upprepas, skall hunden snabbt i slag åt båda sidor
genomsöka området under högst 15 minuter. Återsök
är ej
tillåtet.
Områdets bortre gräns skall vara markerat. När 2
ﬁguranter och ett föremål funnits alternativt föraren
och hund
passerat bortre gränsen avbryts momentet.
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Då tiden gått ut och ekipaget ännu inte kommit till
slutet, avbryts momentet.
Momentet startar då ekipaget går in i sökområdet.
Då hunden påträffar ﬁgurant skall den utan påverkan
ge ståndskall tills föraren kommit fram.
Föraren får lämna mittlinjen först på tecken från
domare.
Figuranten förs efter omhändertagande till mittlinjen
och hunden ska då vara under kontroll hos föraren.
Bedömning
Sök:
Vikt ska läggas vid hundens sökmetodik, söklust,
förarens förmåga att dirigera samt
övrigt samarbete.
Upprepade kommandon samt
olydnad medför poängavdrag.
Hund som går ur hand underkänns.
Stor vikt skall läggas vid att
hunden inte lämnar stora områden
ogenomsökta.
Ett krav för godkännande är en
funnen och godkänd ﬁgurant
genom ett vägledande ståndskall.
Figuranter ståndskall:
Momentet börjar då hunden ﬁnner
ﬁguranten. Hund som har lämnat
funnen ﬁgurant får underkänt
på denne trots senare godkänt
ståndskall på densamme.
Skulle hunden under räddningssöket tappa eller dra av sig
munkorgen får denna sättas på
en gång. Upprepas felet avbryts
arbetet. Föraren får inte lämna
den utmärkta mittlinjen för att
återﬁnna munkorgen.
Skulle hunden vidröra ﬁguranten
med munkorgen, i vad som kan
uppfattas som någon form av
påbörjat angrepp,
skall ekipaget avstängas från
räddningssöket. Stor vikt skall här
läggas vid ﬁgurantens uppfattning
av situationen. Bedöms vidrörandet inte vara ett angrepp renderar
detta poängavdrag och bedöms
som orent arbete.
Vikt skall läggas vid skallets jämnhet och att det är vägledande.
Återförande av ﬁgurant bedöms i
moment ståndskall.
Föremål ståndskall:
Föremålet regleras till att vara ett klädesplagg eller
väska minst 40 cm stort (jacka / byxa / skjorta / större
väska) liggande eller hängande högst en meter upp.
Hund som kraftigt vidrör föremålet bedöms som
angrepp och
får inte tillgodoräkna sig detta. Lättare beröring
anses som orent arbete och medför betygs-neddrag.
Föremålet skall placeras så att hundens beteende vid
föremålet lätt kan observeras av domarna.
Taktiskt uppträdande:
Här görs en bedömning av förarens förmåga att
disponera område och tid.
Moment 13:
Överfall på föraren - Koeff 3
Uppläggning:
Hunden iförd munkorg.
Figurantens överfall ska vara riktat mot föraren.
Momentet börjar på tävlingsledarens anvisning med
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hunden i utgångsställning och därefter beordrar
föraren
hunden att sitta kvar samt tar två steg till höger.
Efter anvisning av tävlingsledaren gör ﬁguranten,
med höger arm, ett överfall mot föraren. Hunden
skall genom
angrepp avvisa överfallet , varvid ﬁguranten blir
passiv. Hunden skall därvid på förarens kommando
upphöra
med angreppet.
Bedömning:
Vikt skall läggas vid hundens snabbhet och kraft i

Transporten skall vara ca 75 meter.
Transporten utförs med svängar och vändningar.
Om föraren är felaktigt placerad i förhållande till
ﬁguranten ska domaren påtala detta
(en gång).
Bedömning:
Vikt skall läggas vid att föraren följer tävlingsledarens
anvisningar beträffande avstånd, att hunden håller
sin
position vid föraren samt hundens vilja att bevaka
ﬁguranten
Hund som gnäller eller skäller erhåller nerdrag.
Moment 15:
Fasttagande av ﬂyende. Kommando,” revir/attack”.
Fasttagande Koeff 5.
Uppläggning:
Hunden iförd munkorg. Föraren
ställer upp ca 5 meter bakom
ﬁguranten med hunden i utgångsställning.
Momentet börjar och slutar på
tävlingsledarens anvisning.
På tävlingsledarens anvisning
springer ﬁguranten i riktning från
hundpatrullen.
Tävlingsledaren ger anvisning
att sända hunden då ﬁguranten
beﬁnner sig på ca 15 meters
avstånd från
hundpatrullen och föraren äger
rätt att omedelbart springa med.
Hunden skall stoppa ﬁguranten
genom angrepp. Hunden skall
välja första tillfället till angrepp.
Då hunden har
angripit och stoppat ﬁguranten
ska denne bli passiv. Hunden ska
då upphöra med sitt angrepp på
förarens
kommando eller uppta bevakning självmant eller på förarens
kommando.
Hunden skall vara under kontroll
inom ca10 sekunder efter att
ﬁguranten blivit passiv.

avvärjandet, samt att föraren snabbt får kontroll på
hunden
efter avvärjandet. Momentet är slut då hunden intagit
utgångsställning efter tävlingsledarens anvisningar.
Moment 14:
Transport av ﬁgurant- Kommando ”fot transport”Koeff 3
Uppläggning:
Hund iförd munkorg. Föraren ställer upp cirka 5 meter
bakom ﬁguranten med hunden i utgångsställning.
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens
anvisning.
På tävlingsledarens anvisning anbefaller föraren
ﬁguranten att gå framför sig och går själv med
hunden fot ca 5
meter bakom. På tävlingsledarens tillsägelse skall
föraren växla mellan att gå ca 2 meter snett bakom
och ca 5
meter bakom ﬁguranten.

Bedömning:
Hunden ska angripa Figuranten.
Stor vikt skall läggas vid hundens
intention/kraft att angripa samt förarens förmåga att
ta kontroll på hunden.
I momentet skall särskilt beaktas att föraren inte
påverkar hunden på annat sätt än genom kommando.
En hund som efter angrepp, utan inkallning, lämnar
ﬁguranten mer än ca 5 meter, släpper bevakningen
och möter föraren underkänns.
Moment 16/17/18:
Modprov-Kommando ”stanna eller jag sänder hunden” - Koeff: Anrop 2
Modprov-Kommando ”Revir/attack” – Koeff: Angrepp
5
Modprov-Kommando ”stå stilla, loss”- Koeff: släppande/visitation 3
Uppläggning:
Figuranten iförd synlig bitjacka.
Föraren ställer upp på anvisad plats med hunden i
utgångsställning.
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Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens
anvisning med hunden i utgångsställning.
På cirka 75 meters avstånd beﬁnner sig en ﬁgurant.
På tävlingsledarens anvisning börjar ﬁguranten att
uppträda
hotfullt verbalt samt med kroppsspråk. I samband
med detta börja ﬁguranten gå mot hundpatrullen.
På tävlingsledarens anvisning anropar föraren ﬁguranten samt sänder hunden mot ﬁguranten. Föraren
äger rätt
att omedelbart springa efter. I samband med att
föraren sänder hunden börjar ﬁguranten att springa
mot hunden.
Då hunden beﬁnner sig ca 15 meter från ﬁguranten
övergår denne med bibehållet hot att gå mot hunden.
Hunden ska välja första tillfället till angrepp.
Då hunden har angripit ska ﬁguranten utsätta hunden för belastning, både verbalt och fysiskt.
Hunden ska fortsätta sitt angrepp tills föraren kommenderar hunden att upphöra med sitt agerande.
På förarens kommando ”stå stilla, loss” upphör
ﬁguranten med belastning samt aktivitet.
Efter släppandet placeras hunden att bevaka ﬁguranten vartefter denne skyddsvisiteras.
Hund som inte godkänns i moment 16 får inte utföra
moment 17-18.
Bedömning moment 16:
Anrop
Vikt ska läggas vid förarens kontroll över hunden i
anropet. Moment 16 börjar på tävlingsledarens anvisning med hunden i utgångsställning och är slut då
föraren sänder hunden.
Bedömning moment 17:
Angrepp
Stor vikt ska läggas vid hundens vilja att möta hotet,
samt kraften i angreppet. Moment 17 börjar då
föraren på tävlingsledarens anvisning, efter anropet
sänder hunden för angrepp och är slut när föraren
kommenderar loss hunden.
Bedömning moment 18:
Släppande/visitation
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Vikt ska läggas vid hundens förmåga att släppa, förarens förmåga att få kontroll över hunden samt hundens vilja att bevaka ﬁguranten under visitationen.
Moment 18 börjar då föraren kommenderar loss
hunden och är slut på tävlingsledarens anvisning med
hunden i utgångsställning efter fullbordad visitation.
Hund som vid visitationen angriper ﬁguranten ska
inte godkännas. Förare som vid visitationen går
mellan hund
och ﬁgurant ska inte godkännas.

För att godkännas i momentet måste hunden låta sig
återkallas eller avbrytas.

Moment 19:
Sändande och återkallande/avbrytande - Kommando
”revir” ,” hit” – ”sitt” – ”ligg” – ”stå” Koeff 4

Uppläggning
Momentet ska likna en tjänstenära situation där
hunden ska fungera skyddsmässigt och utsättas för
någon form
av hinder/belastning. Momentet börjar på tävlingsledarens anvisning och är slut då hunden intagit
utgångsställning

Uppläggning:
Föraren ställer upp på anvisad plats med hunden i
utgångsställning.
Föraren ska innan momentets början ange om hunden återkallas eller avbryts.
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens
anvisning med hunden i utgångsställning.
På ca 50 meters avstånd från hundpatrullen förﬂyttar
sig en skyddsärmsförsedd ﬁgurant springande från
sidan
för att vid anrop vinkla ifrån patrullen och fortsätta
springande. På tecken från tävlingsledaren anropas
och
därefter sänds hunden att ta fast den ﬂyende. Efter
det att hunden passerat en på ca 20 meters avstånd
utmärkt punkt, med hjälp av tecken från tävlingsledaren återkallas eller avbryts hunden.
20 meters markeringen skall vara klart och tydligt
markerad.
Vid avbrytande får föraren ansluta till hunden efter
tävlingsledarens anvisning.
Bedömning:
Använder föraren mer än tre kommandon underkänns
hunden.
Hund som inte upptar ett effektivt efterföljande
underkänns.
Hund som återkallas/avbryts innan tävlingsledarens
tecken eller före markering underkänns.
Stor vikt ska läggas vid hundens intention att förfölja
ﬁguranten samt förarens förmåga att återkalla eller
avbryta hunden.

Moment 20:
Skyddsarbete/Miljöangrepp – kommando ”revir” –
”attack”
Hundens vilja/intention att övervinna hinder svårigheter Koeff 4
Angrepp Koeff 4
Upphörande med angrepp/kontroll Koeff 4

Bedömning
Vikt ska läggas vid:
Hundens vilja/intention att övervinna hinder eller
svårigheter
Kraften i angreppet
Förarens förmåga att få hunden att upphöra med
angreppet samt övriga kontrolldelar
Hund som går ur hand och ej kan återkallas ska ej
godkännas.
Arrangören ska inför varje SM-tävling presentera och
ansöka om lämpligheten i momentet hos styrelsen i
Polisens Hundförarförbund. Momentet presenteras för
deltagarna under tävlingen i samband med provhund
skyddsarbete.
Summa Maxpoäng skyddshundsgruppen:
1480 poäng
Lydnad 280
Skydd 370
Spår 330
Platsundersökning 200
Räddningssök 300
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Spårhundsgrupp
I spårhundsgruppen:
Lydnad som i skyddshundsgruppen.
Platsundersökning som i skyddshundsgruppen.
Spår spårhundsgruppen
Uppletande av spår- Kommando ”sök spår” Koeff 5
Uppläggning:
Spårets utgångspunkt skall ligga utmed en ca 150
meter lång baslinje.
Föraren anvisas var utmed linjen hunden skall påbörja spårsöket. Hunden skall arbeta självständigt
och föras i en ca 15 meter lång lina. Föraren skall
meddela domaren när hunden har hittat spåret, och
får lämna området på klartecken från domaren.
Kan hunden inte finna spåret inom 5 min avbryts
momentet spår.
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse,
och är slut då ekipaget på domarens tecken lämnar
upptagsområdet. Domaren skall ha tillgång till skiss
på spårutgången.
Upptagslinjen skall vara synligt utmärkt
Bedömning:
Hund som bakspårar eller tar upp fel spår återkallas
till linjen utan betygs-nerdrag.
Hund som går över spåret utan upptag erhåller

betygs-nerdrag var gång.
Dock erhålls godkänt betyg vid spårupptag inom 5 min.
Förare som meddelat spår 3 gånger och ej fått klartecken från domaren underkänns i uppletande av
spår samt spårning.
För att erhålla poäng i moment upptag krävs att slutföremålet är funnet enligt moment spårning.
Spårning
Uppläggning:
Spårning på ett ca 1500 meter långt och ca 120 minuter gammalt spår.
Spåret skall läggas i omväxlande terräng. Spåret skall
innehålla två stycken spetsvinklar. Spårläggaren utlägger 7 föremål, och 1 slutföremål varav 3 skall vara
av metall och 4 av annat material. Fyra av apporterna
skall vara ”ej uppenbart synliga” och övriga öppna.
Dolda föremål skall ha koefficient fyra och öppna tre.
Två av apporterna skall placeras i vinkel, dock inte i
spetsvinklarna. Slutföremålet skall ligga väl synligt
och vara minst femton 15 cm.
Spårningen är avslutat när hunden funnit slutföremålet. Föremålen redovisas till funktionär, vilken även
antecknar sluttid.
Spårtid 40 min. inklusive upptagstid.

Spåren bör ej ligga närmare varandra än 300 meter
vid samma utgångsriktning. Föremålen skall vara
max 5 cm stora och vara märkta med spårnummer.
Första föremålet bör ej ligga närmare än 100 meter
från upptaget.
Spårmottagaren får inte uppehålla sig i vindriktning
mot spårslutsområdet.
Bedömning:
Uppletande av spår koeff 5 = 50 p.
Föremål 1-4 á 40 poäng = 160 p.
Föremål 5-7 á 30 poäng = 90 p.
Föremål 8 á 100 poäng = 100 p.
Summa 400 p.
Summa Maxpoäng spårhundsgruppen: 880
poäng
Lydnad 280
Spår 400
Platsundersökning 200
Copyright © 2012 Polishund. Alla rättigheter
reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.
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SÖDERHAMN GÄVLEBORG

POLISHUND SM 2013
Hjärtligt välkomna
Hundförarna i Gävleborg vill passa på att hälsa alla välkomna till
Hälsingland och den mysiga kuststaden Söderhamn där Polishund SM
kommer att gå av stapeln.
Tävlingarna kommer att äga rum på Hällåsens idrottsplats som är en multisportarena med både fotboll, friidrott och bandy.
Boende kommer att ske både på närbelägna nedlagda flygflottiljen F 15 samt i husvagnar, uppställda på tävlingsplatsen.
Tävlingarna kommer att gå i familjens tecken och alla tävlande kommer att ha möjlighet att bada gratis i badhuset på tävlingsplatsen.
Under helgen kommer polisen tillsammans med övriga blåljusorganisationer att visa upp sina fordon. I dagsläget planeras även för
ponnyridning, fallskärmshoppningsuppvisning samt eventuellt besök av monstertruckar.
Vi ser fram emot att få träffa alla tävlingssugna tillsammans med era familjer och hoppas på en trevlig helg med vackert väder.
Vi vädjar till alla att anmäla sig i tid för att underlätta vår planering.
Tävlingarna inleds med sedvanlig marsch och invigning. Tävlingarna kommer att genomföras enl. gällande regler för sommar SM
som fastslogs vid senaste förbundsrådet. Kamratafton, hundförarförbundets årsmöte kommer att avhandlas samt en bankett.

Mer information och anmälningsformulär kommer att finnas på hemsidan.
www.polishundsm.se
SM och tävlingsansvariga: Kjell Timmerholm 070 201 14 38 och Jörgen Mattsson 070 216 73 89
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En slyngel i karriären!
Ärligt talat – hur många kan
varje dag gå till jobbet med en
svansviftning och känna att man är
efterlängtad, uppskattad o behövd?
Så har jag det o de e helt fantastiskt!
Livet är totalt annorlunda
jämfört med när ja jobbade som
patrullhund. Inga spår (men Matte
har lovat att när snön e borta ska ja
ändå få träna spår) o inga Filurer i
slutet som man kan gripa, inga försvunna personer i spenaten där man
kan försöka bli en hjälte, inga kommenderingar där man får hjälpa
till att bringa ordning på stadens
gator o torg, inga trånga bilar som
flyger blåblinkandes fram i natten.
Man skulle ju kunna tycka att det
låter tråkigt att välja bort allt sånt
spännande men faktum e att mitt
liv inte e tråkigt utan bara väldigt
annorlunda.
Numera vaknar jag alltid kl
06 varje morgon (även helger till
Mattes förtret), jag glider som en
osynlig orm ur sängen så hon inte
ska märka att ja sovit där o sen åker
vi till jobbet. På jobbet har vi hundar ett eget hus med egna
boxar men ja fixar INTE att bo där! Hur kul e de att va utan
min Matte? Ja står bara o piper o gnäller o blir så himla olycklig
så ja vägrar nästan gå in i de huset. Så Matte låter mig på bo på
kontoret o vilken vinst! Alla som jobbar här (tvåbeningar) brukar stanna min grind o sen klappar o myser dom men mig o ja
ÄLSKAR kärlek! Matte säger att ja e en fjant men so what? Vem
gillar inte kärlek?
Jobbmässigt så har vi ju en hel del sök faktiskt, men ja får inte
följa med på riktigt ännu eftersom jag inte har avlagt mina prov.
Vi tränar för fullt så jag ska bli uthållig och superduktig på att
känna sprängämnen och vapen. Mycket e lixom inte okej att ja
berättar om men ja kan säga att de e svårt! Vapen luktar ju inte
så mycket o att lära sig markera det eller dom andra ämnena e
inte så svårt MEN sen ska man ju dessutom verkligen kunna
SÖKA o finna! Vapensök e intressant för eftersom det är så svårt
så har Matte en teori om att ja ska söka mycket efter det för då
kommer jag bli noggrann o duktigt jämfört med om ja söker på
något annat (vilket säger jag inte) som luktar en himla massa o e
ganska enkelt. Hon har fått för sig att om man håller alla ämnen
”aktuella” i mitt nosminne men väljer att träna sökdelen på svåra
ämnen så kommer de att gynna mig som sökhund. Ja vet då rakt
inte men de e bara o göra de ja blir tillsagd. Söket (vet ju alla
sökhundar) e helt fantastiskt! Vi har i alla fall oftast fina sökmiljöer
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– raka motsatsen jämfört
med olika kvartar och själva dressyren e så positiv o rolig. Den
blir kravlös på något konstigt vis jämfört med typ skydd…ja får
massa egen frihet även om ja vet att Matte ändå styr i bakgrunden o sen när man hittar nåt så blir Matte så glad att ja känner
mig som en hjälte varje gång!

Just nu är de ju mest träning i mitt liv men ja ska köra upp
före semestern så förhoppningsvis e ja i tjänst nästa gång ja
skriver här. Då kan jag stoltsera med att vara Sveriges största
bombhund – inte mest erfaren eller bäst MEN ja kommer att
vara STÖRST!!
Ha det från
Slyngeln, Sveriges största blivande bombhund
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Ny valp gör entré i Polishunden

Välkommen - Mallekrafts Ilsk
Text och foto: Catarina Håkansson

Förra gången han skaffade valp, för snart sju år sedan, ville vi följa den i Polishunden.
Ronny var minst sagt tveksam, eller rättare sagt helt emot. Mot bättre vetande avstod vi.
Det var ett misstag. Lei-Anns Besk utvecklades, inte bara till en duglig polishund, han blev
också en riktigt bra tävlingshund, med guldmedalj från både svenska och nordiska mästerskapen för polishundar. 2011 blev han årets skyddshund och femma på SM för brukshundar. Nu, när det är det dags igen, är det inte förhandlingsbart.

– Antingen medverkar du och kan påverka det vi
skriver, eller skriver vi ändå, är ultimatumet Ronny
får.
Att valpen i fråga kommer från Glenn Anderssons
kennel, Mallekraft, ger en extra dimension. Glenn
kommer att inleda den här artikelserien med att ge
oss sin syn på uppfödning av brukshundar i allmänhet och tjänstehundar i synnerhet.
I det här numret börjar vi med att låta Ronny berätta lite om hur han resonerat kring frågor som val
av ålder, kön och linjer. Rasdebatten kring schäfer
kontra malinois vill han helst inte kommentera alls,
utan konstaterar bara att en bra hund är en bra hund,
oavsett ras.

De första veckorna
Därefter blir det fokus på det första viktiga veckorna hemma i Axtorp i sydvästra hörnet av Blekinge.
Tanken är sedan att under ungefär två år följa valpen och unghunden mot målet att tas i tjänst. Vi vågar påstå att det kommer att bli en spännande och
intressant resa med flera etapper på vägen. Det ställs
stora krav på dagens polishundar – och på deras förare, men vi hoppas och tror att kombinationen av bra
polishundgener och Ronnys kunskaper och träningsmetoder ska leda hela vägen i mål.
Intentionen och ambitionen är att hålla en neutral
och objektiv inställning till valpen. Det är så man
måste förhålla sig om man ska göra ett korrekt journalistiskt arbete. Planen varar i mindre än två minuter.
Längre tid tar det inte att fullständigt förälska sig i en
liten, busig och nyfiken Ilsk, som inte alls lever upp
till sitt namn, tvärt om.
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Garbo har banat vägen för
fjärde generationens polishund
-Tillgänglig med en god social status och gärna naturligt samarbetsvillig. En stor arbetslust/kamplust. Ett balanserat temperament. Ett aggressionspaket(skärpa/försvar) som är
avpassat. God dådkraft och miljöstabil. Slutligen är det ytterst viktigt är att hunden har ett
styrsystem(nervkonstitution) som fungerar väl och är i balans med övriga resurser. Desto
mer resurser hunden har desto bättre styrsystem krävs !
Denna beskrivning stämmer väldigt väl in på vår ”stamtik”
Garbo och lyckligtvis har hon i de ﬂesta fall nedärvt dessa
egenskaper också. Således är det vår strävan att föda upp
valpar som så långt det är möjligt stämmer in på beskrivningen ovan.
Att närmare presentera kennelägaren, Glenn Andersson, är
nog tämligen onödigt. Men om någon till äventyrs missat honom, så kan vi berätta att han är chef för polisens hundsektion i Malmö, instruktör och besiktningsman. Han har ﬂera
gånger stått överst på SM-pallen, senast i Katrineholm 2012.
Han har vunnit Nordiska Mästerskapen och är sedan många år
tillbaka en aktiv SBK:are, med ﬂera certiﬁkat hemma i byrålådan.
Tillsammans med sambon, Maria Vieweg, också hon med
mångårig erfarenhet av såväl brukshundar som jakthundar,
driver han alltså också sedan snart 10 år tillbaka kennel Mallekaft. Det var då den första kullen efter stamtiken Blacknecks Garbo registrerades. Maria var en av de första som tävlade skydd med malle i Sverige, redan 97 i Eskilstuna var hon
fyra i skyddshundsgruppen och köpte sin första malle 93.
En dålig affär
Garbo, som polishunden skrivit om vid ett tidigare tillfälle
jagar sedan några veckor tillbaka busar i hundhimlen. Glenn
har under årens lopp haft många hundar, men man förstår
att just Garbo har en mycket speciell plats i hans hjärta.
-Som jag ser det hade hon precis de egenskaper som jag
eftersträvar, säger Glenn.
Garbo var från början Marias hund och på den tiden var de
träningskamrater och inte ett par. När Maria sedan bytte jobb
och också hade en ung hane efter Garbo, sålde hon henne
till Glenn.
-En av mina sämsta affärer, skrattar Glenn. Något år senare
blev vi sambos och då hade jag ju kunnat få henne gratis.
Fjärde generationen polishund
Garbo ﬁck sammanlagt fyra kullar, den första med kennelpreﬁxet Blacknecks. Ur B-kullen kommer bomb – och
sprängämneshunden B`Lectra. En dotter till henne, patrullhunden E´Tess är mamma till Mallekrafts Ilsk. Det betyder
att Ilsk, om allt går som planerat, blir fjärde generationens
polishund.
-Vår ambition är att föda upp malinoiser som är lämpliga
att användas för tjänstebruk och bruksarbete av olika slag,

poängterar Glenn och hänvisar till ovanstående innehållsförteckning. Hitintills har vårt avelstänk visat sig vara rätt. De
valpar som lämnat gården med planer att bli polishundar,
har också blivit det. Detta beror ju självklart också till stor
del på att våra hundar kommit ut till rätt förare. Med rätt
förare menar han de som har det som han beskriver som lite
”ﬁngertoppskänsla”.
Avelsregler
Att välja ut lämpliga avelsdjur är aldrig helt enkelt. Men
Glenn och Maria har ett par ”regler” som de håller hårt på.
För det första använder de inte en hund som inte kommer
från en bra kull, kullssnittet måsta vara bra såväl mentalt
som fysiskt. Kullsnittet i Garbos kull var mycket bra och
enligt Glenn en riktigt resursstark och rejäl kull. I sammanhanget kan vi passa på och berätta att samtliga av Ilsks
mammas kullsyskon, är godkända på en L-test
För det andra gör de inte om samma kombination två
gånger. Av den anledningen har de valt att till hennes andra
kull använda IPOIII Deus Van Joefarm, som är farfar till hennes första.
-Vi har har en liten uppfödning och således ingen ambition
att föra malleaveln i stort framåt men förhoppningsvis bidra
med ett antal rejäla stabila individer som styr sina resurser
väl, fortsätter Glenn.
Vi har en stabil tiklinje som vi linjeavlar på och som fungerat
bra hittills. Sen väljer vi hanar från andra välkända linjer, baserat på egen kunskap och på rekommendationer från våra
vänner och kontakter i Sverige och utomlands.
Om någon kull inte håller måttet så avlar vi inte vidare på
någon individ från den kullen oberoende om enstaka individer blivit riktigt bra.
Lätt att välja
Som vi tidigare nämnt bad Ronny att Glenn skulle plocka ut
en hanvalp till honom och då undrar vi förstås hur det valet
gick till. KAN man överhuvudtaget se något så tidigt som vid
åtta veckors ålder.
-Ja man kan upptäcka stora rädslor och stora reservationer,
menar Glenn. Ibland kan man också uppmärksamma att en
valp sticker ut, såväl i positiv som i negativ riktning. Men i
Ilsks kull var det inte alls så, tvärt om var de sex hanarna
och tre tikarna väldigt jämna. På så sätt var det lätt att välja
valp till Ronny för jag hoppas och tror att det helt enkelt blir
bra med vilken som.
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Ronny ser fram mot en
rolig och viktig valptid
Ronny, med efternamnet Holmberg, har arbetat som hundförare i polismyndigheten i
Blekinge län sedan 1998. Redan när hans nuvarande tjänstehund, Lei-Anns Besk, var sex
år gammal, det vill säga för drygt ett år sedan, började han så smått fundera på hans efterträdare. Man kan kanske tycka att det är i tidigaste laget, förhoppningsvis ska ju Besk
kunna vara i tjänst i ett par tre år till, minst.
-Det hoppas jag, menar Ronny. Men om man som jag
vill ha mina hundar från valp, så tycker jag det är viktigt
att vara ute i god tid. Det känns skönt att slippa komma
i tidsnöd. Det ﬁnns som jag ser det också en fördel med
att inte vara tvungen att L-testa direkt vid 18 månaders
ålder, för att sedan ta hunden i tjänst så fort som möjligt.
Vad är det då som gör att han vill ha en valp och inte en
färdigtestad unghund?
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För – och nackdelar
-Det ﬁnns för – och nackdelar, säger Ronny. Men personligen tycker jag att valptiden är både rolig och viktig,
även om man mellan varven lätt glömmer bort hur
jobbigt det är. På plussidan är främst att man tidigt kan
forma och påverka hundens uppväxt. Man kan försöka
plocka fram de sidor och egenskaper man vill ha, och
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Första spårningen

dämpa och förhindra motsatsen. Jag tänker bland annat på
viltintresse. Det är betydligt enklare att försöka undvika
att en valp börjar jaga rådjur, än att dressera bort det på
en unghund som fått chansen och vinning av det under
hela sin uppväxt. En annan fördel är att man tidigt kan
upprätta en god relation till sin hund. Man skulle kunna
kalla det för ledarskap, men jag tycker relation en bättre
beskrivning. Det handlar mycket om tillit och förtroende.
Val av blodslinjer
På minussidan ﬁnns förstås dels att man inte säkert kan
veta hur valpen kommer att utvecklas arbetsmässigt och
mentalt. De är också svårt att förutse tillexempel sjukdomar och problem med leder och ryggar. På så vis är det
alltid lite av ett lotteri att köpa en valp. Att det skulle bli
en hanvalp var också ganska självklart. Inte i första hand
för att hanar per automatik är bättre än tikar, nej förkla-

ringen är enklare än så och handlar om storleken.
-Många malletikar har en matchvikt på under 25 kilo,
förklarar Ronny. Det är i minsta laget för tjänstebruk
Så till den sista och kanske viktigaste frågan, val av linjer.
Glenn ﬁck välja
-Ett enkelt svar på alla frågorna är att jag har förlitat mig
på uppfödaren, i det här fallet Maria och Glenn. Jag litar
på deras omdöme och kunnande vad det gäller avel. Jag
bad också Glenn att plocka ut en valp till mig, och det
gjorde han. Men namnet har jag hittat på själv.
De första veckorna har mest handlat om rumsrenhet och
regler kring soffor och sängar. Vad det gäller det sistnämnda kan Polishunden avslöja att det hitintills är en
ganska jämn match. Fram till någonstand kring femsnåret
gäller sovrumsgolvet, men sen…
”Inklickningen” är klar. På repotearen står sitt, ligg och
skall. Ilsk vet precis hur det ska gå till, det kluriga för
honom är att få Ronny att komma med rätt kommando
till rätt moment.
Första spåren tidigt
Vad det gäller spårbiten, så började Ronny lägga några
korta spontanspår, några med godis, andra utan, när Ilsk
var runt 9 veckor.
-En del förspråkar att hundarna ska var runt året innan
man börjar spåra, menar Ronny. Men personligen tror
jag det går bra att börja nästan hur tidigt som helst. Det
viktiga är att inte sätta någon press. Och så direkt pressad kan man inte påstå att den lilla valpen ser ut när han
med svansen i vädret tuffar iväg.
I första hand mot bollen, som ligger i slutet på spåret,
men också mot jobbet som blivande polishund.
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