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POLISHUND SM 2010
GÖTEBORG 16-19 September

Polishunden
Jubilerar!
100 år i
rikets tjänst
2010

Ordförandens kommentar

NM, sommar,
sol och hund
Inledningsvis riktar vi ett tack till våra kamrater i
Sundsvall för arrangemanget av NM-2010 och till
våra domare för deras insats. Vi vill också rikta ett
tack till Myndigheten som låter oss ta upp hundförarnas tid och som visar ett genuint intresse av vår
verksamhet.

Susanne vann narkotikaklassen. Att Sverige stod
som segrare i lagtävlingen (som egentligen är den
riktiga tävlingen) var givetvis det stora och extra
krydda på moset.
Lite bilder och resultatlista finns längre in i tidningen.

Jag hoppas att det inte har undgått någon att vi i
slutet av maj genomförde de nordiska mästerskapen i Sundsvall. NM är en tävling mellan Danmark
– Norge och Sverige där varje land representeras
av 3 patrullhundar och 1 narkotikahund (samt en
reserv i vardera klass). Tävlingarna genomfördes på
eller i närheten av hotel Södra Berget. Jag har nu
varit på ett NM, ett narkotikamästerskap och ett
drag-SM på denna plats och tävlingarna har alla
gånger genomförts på ett föredömligt sätt. Även
om det (personligen) är en ganska lång resa så är
det min förhoppning att vi ska kunna genomföra
fler tävlingar där. Vi har försökt få in text från
tävlingen till detta nummer men så är beklagligt
nog inte fallet. Individuellt blev Martti 2:a, Jokke
4:a och Mimmi 7:a i patrullklassen samtidigt som

Hunden människans bästa vän är ett frekvent uttryck och samtidigt inte desto mindre sant.
Att ha en hund som ska vara en arbetskamrat i
förhoppningsvis många år framåt innebär mycket
arbete med uppfostran, annan träning och tjänsteanpassning. Med detta kommer ett ansvar för såväl
hundens som omgivningens väl och ve. Samtidigt
är det kanske därför som glädjen blir så stor dom
dagar när träningen går bra och inte minst när
tjänsteuppdraget går bra och vi känner att vi har
gjort en insats. En fin sommardag när man, exempelvis efter ett räddningssök, ligger i gräset med
sin kompis är det riktigt gott att leva.

I Polishunden
3-2010
kan du läsa om:

Lars Lindgren
Ordförande
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Polishund SM 2010

Anmälan
Till Svenska Mästerskapen för polishundar
16-19 September 2010 i Göteborg.
Jag vill delta i:
Skyddshundsgruppen

Spårhundsgruppen

Bankett

personer

Namn:………………………………………………………………………………………………………………..
Adress*:……………………………………………………………………………………………………………..
Postnr*: ………………………………………………Postadress*:………………………………………..
Telefon*: ……………………………………………..Mobil*:………………………………………………..
Polismyndighet:………………………………………………………………………………………………….
Tjänstehundklubb:……………………………………………………………………………………………..
Kennel: …………………………………………………Namn:…………………………………………………
Ras: ……………………………………………………...Född:………………………………………………….
Tidigare tävlingsmeriter inom polishunds SM:
………………………………………………………………………………………………………………………….
Anmälningsavgift: 300 kr / tävlande, Bankett: 395 kr / person.

OBS! Anmälan- och bankettavgift inbetalas senast den 15 Juli 2010.
Postgiro: 193452-0
En SUUNTO klocka utlottas bland de 30 första anmälda…
Samtycke med personuppgiftslagen:
I och med att jag skickar in anmälan lämnar jag mitt samtycke till de uppgifter jag angett i
anmälan och att dessa kommer finnas med på hemsidan för polishunds SM 2010.
Uppgifter med * kommer INTE att anges.
___Jag samtycker INTE till ovanstående och vill inte ha mitt namn på hemsidan.
Underskrift:……………………………………………………………………………………………………….

Anmäl er gärna på hemsidan: www.gptk.se - annars finns nedan alternativ:
Skickas till: Hundförarpolisen Västra Götaland, Box 429, 401 26 Göteborg
Märk kuvertet med ”Tobias Stenström/SM-anmälan”
Alt: GW till Magnus Söderberg (LOP/HUND)
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Polishund SM 2010

Boende
Lisebergsbyn Kärralund
I ett naturskönt område nära Göteborgs centrum ligger Lisebergsbyn Kärralund. Det är en fyrstjärnig
året-runt öppen boendeanläggning med 408 bäddar mitt i Göteborg. Här finns alla bekvämligheter,
så som frukostbuffé, konferens, gratis parkering, bastu & relax samt gratis trådlöst internet. En anläggning som passar lika bra för privatresenärer som för grupper, företag och konferenser.
Anläggningen ligger bara några hundra meter från tävlingsplatsen.
Priser Polishund SM 2010: Gäller under perioden: 15 sept - 19 sept
Bokning: 031– 840 200: Uppge bokningskod ”Polishund SM”
Priserna är per natt och inklusive moms
I priset ingår: Fri parkering och trådlöst internet
Lisebergsbyn - Kärralund

ANTAL /TYP

PRIS PER NATT

Campingplats: inkl. el

295:- /natt

Bohusbyn: Antal: 12 st
15 kvm stuga, 4 bäddar, dusch, toalett och kök

Endast stuga: 895:- /natt
(Önskas frukost, sänglinne, handduk
och slutstädning tillkommer:
100 kr natt & person)

Timmerbyn: Antal: 9st
14 kvm stuga, 4 bäddar med kök, dusch/toalett i
angränsande byggnad

Endast stuga: 695:- /natt
(Önskas frukost, sänglinne,
handduk och slutstädning
tillkommer: 100 kr natt & person )

Vandrarhem: Antal: 24 st
10 kvm, 2 bäddar, kök, dusch, toa i korridor.

Endast rum: 545:- /natt
(Önskas frukost, sänglinne, handduk
och slutstädning tillkommer:
Foto: Stefan Karlberg
100 kr natt & person)

OBS! Boende EJ HUND
Hotellstuga/rum: Antal: 20 st
Frukost, handduk, linne, städning INGÅR.

Enkelrum: 895:Dubbelrum: 1095:-

Först till kvarn…..

Foto: Stig Kälvelid

För med info om boende: www.liseberg.se (Lisebergsbyn)
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Thomas och Mia på tjuvjakt

Tre tagna tjuvar efter
perfekt teamwork
Text: Catarina Håkansson • Bild: Anders Johansson

Efter en knapp timmes tuff spårning på växelvis gräs, grus, sankmark och asfalt, känner
Thomas på draget i linan att Spex äntligen
är riktigt nära de tre flyende busarna. Då
fattar han ett klokt beslut.

- Jag lägger hunden mitt i spåret. Sen tar
jag fram radion och ropar fram Mia och
Caliber, berättar han glatt. Några minuter
senare grips männen i tur och ordning.
Snacka om teamwork.

Tisdagsnätter i Blekinge brukar vara ganska lugna tillställningar. Men den här natten har Thomas som gör passet 20-05,
lite att stå i. Någon har observerat en utlandsregistrerad minibuss som står parkerad i en småbåtshamn.
-Jag är där vid elva-tiden och Spex får upp ett spår som går
från den tomma bussen och ut på en av bryggorna. I ögonvrån
ser jag att det står en betydligt större buss en bit bort, men jag
fäster inget större avseende vid den.
Hunden spårar ut på en av bryggorna och när han hoppar
ombord på en fritidsbåt och börjar skälla ner mot ruffen, tror
Thomas att någon gömmer sig ombord. Nu visar det sig att
det är båtens rättmätige ägare som får sin nattsömn störd. Han
berättar också att han nyligen rastat sin egen hund på hamnplanen.
-Jag ber om ursäkt och
fortsätter att leta spår, berättar
Thomas, som innan han ger
upp har lyckats väcka ytterligare tre andra förvånade båtägare. Spex hoppar av misstag
i sjön från en hög brygga. Jag
lyckas inte dra upp honom där
utan han måste simma runt till
en annan plats där jag till sist
kan få upp honom på land.
Till sist avbryter Thomas.
Med facit i hand vet han idag
att männen hela tiden håller
sig gömda i den stora bussen
några hundra meter bort.
Ett par timmar senare och
tre mil bort får Thomas ett
anrop. Kollegor i en annan
patrull har åkt tillbaka till
båthamnen för att göra en ny
koll, när de blir rammade av
bussen. Båda fordonen hamnar i en villaträdgård och tre
män försvinner springande
från platsen.

När Thomas kommer fram har männen någon halvtimmes
försprång. Spåret, eller rättare sagt spåren, går på såväl asfalt
som gräs, grus och i mindre skogspartier. På ett ställe är det
också duktigt blött.
-Efter kanske 45 minuters spårning känner jag på Spex
att spåren är riktigt färska. Jag bedömer att busarna är några
hundra meter framför inte mer. Då fattar jag ett beslut som så
här i efterhand visar sig vara helt riktigt. Spex börjar bli trött
och hundförarkollegan Maria Eriksson är nu också på plats i
området. Så när vi kommer ut på en asfalterad bilväg väljer
jag att lämna över till henne och hennes pigga hund.
Thomas lägger Spex i spåret, kopplar loss linan och räcker
den till Mia som kopplar den i Calibers sele. Sedan bär det
iväg igen, nu med en utvilad
boxernäsa och en heltaggad
matte.
Plötsligt dyker de tre männen upp i utkanten av ett villaområde och en av dem kan
fångas in av en patrull som
finns på plats. De ropar fram
Mia och Caliber som fortsätter jakten i styvt en kilometer
innan de är ifatt. Den ena av
busarna stannar på uppmaningen och honom tar Mias
medlöpare hand om. Den
andra fortsätter, men stoppas
effektivt av Caliber.
-Det är hur kul som helst,
berättar Mia, som passar på att
tacka Thomas som lät henne
komma med i matchen och
avsluta jobbet.
Polishunden gratulerar till
ett synnerligen gott teamwork
och kan avslöja att det in den
stora bussen fanns TV-apparater och båtmotorer till ett värde av cirka en miljon kronor.
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SM i Narkotikasök

Inbjudan

SVENSKA MÄSTERSKAP i

NARKOTIKASÖK för POLISHUNDAR
Västmanlands tjänstehundklubb inbjuder till SM för polisens narkotikahundar.
Behörig startande är narkotika eller kombihundar vid polisen.
Varje länsklubb äger rätt att anmäla ett ekipage per 10 utbildade narkotikahundar.

Tid:

Måndagen den 4 oktober till torsdagen 7 oktober.
Informationsmöte äger rum den 4 oktober på kurorten Sätra Brunn.

Tävlingsplats:

Sätra Brunns kurort.

Vägbeskrivning:

Kör rv 56 mellan Västerås och Sala, ungefär mittemellan så svänger
man av vid skylt ”Sätra Brunn”

Logi:

Vi rekommenderar boende på Sätra Brunn. Rummen är av enklare
boende med wc på rummet och dusch i korridor. Hund på rummet
tillåtet.

Pris:

För mat och logi 3596 kronor. Då är det helpension med bankett som
ingår. Fri entre till nya badhuset 34 gradigt pool, gym och bastu.
Varje deltagare bokar själv sitt boende direkt till Sätra Brunn tel.
0224-546 00 eller 0224-546 07 bokningen.

Tävlingsbestämmelser:

Enligt polisens hundförarförbunds SM-regler för narkotikasök.

Klädsel:

För tjänst som hundförare.

Anmälningsavgift:

250 kronor på pg 8197378,
skriv namn och tel nr och tjänstehundklubb.

Sista anmälningsdag: 2010-09-06
Övriga frågor:

Kontakta Janne Gustavsson 076-764 27 25, 072-230 34 07
eller Micke Liljemark 073-243 98 70
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Instruktörskurs

Instruktörskurs 2010
Text och bilder: Jessica Solner
Underligt det här med tid. När instruktörskursen skulle planeras in kändes det som om halva året var inbokat i Karlsborg.
Nu när kursen är avslutad måste jag kontrollräkna så att vi
inte blivit lurade på några veckor. Men trots idog kontrollräkning har åtta veckor passerat och vi har fått våra diplom av
Polishundtjänsten under högtidliga former.
Vi var 12 elever som bänkade oss i lilla utbildningssalen i
Karlsborg den 15 mars. Ingemar Gustafsson från Luleå var
vår nordligaste representant medan Hans Persson från Ystad
var vår sydligaste. Uppsala hade skickat två representanter
Annie Edström och Magnus Wikström. Fredrik Johanssons
arbetskamrater i Östersund har under många år sålt bingolotter och hembakade bullar för att kunna skicka iväg Fredrik på
utbildning. Enligt uppgift är de nöjda med det lugn som rått
under hans utbildningsperiod. Förutom Hans skickade Skåne
ytterligare en representant, Anders Nilsson, Lund. Kalmars
stolthet Magnus Lundahl (som under kursen passade på att
utöka sin familj) fanns på plats med oss andra nästan hela
tiden. Vår okrönte figurant-kung Fredrik Landin, har sin an-
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ställning i Eskilstuna. Stockholm slog på stort och skickade
tre stycken hugade, Thomas Gutenlöv, Petra Viklund samt
undertecknad. Sist men minst, vår stora glädjespridare, utlånad från Försvarsmakten och Blekinge Flygflottilj F 17, Lotta
Gustafsson som förgyllde vår tillvaro.
Instruktörskursen 2010 med deltagare från hela vårt avlånga
land, har gett oss en vardag där dialekterna varit lika många
som deltagare, vilket naturligtvis försatt oss i situationer av
ständiga missförstånd av underhållande karaktär. Ingen utav
oss kursdeltagare har lämnat Karlsborg utan ett utvidgat
ordförråd och utökad ordförståelse. Att försöka återge något
av detta till Er läsare skulle tyvärr bara falla platt och te sig
underhållslöst, därför är jag vänlig nog och förskonar Er just
det lidandet.

Nya dressyrnivå 1 och 2, tjänstbarhetsprov

Mycket i utbildningen har fokuserat kring den nya FAP som
vi alla berörs av. Diskussionerna har varit många och långa

Instruktörskurs

underhållande aktiviteter. Många av oss, inkluderat undertecknad, kom t.ex. till insikt om att det gör mer ont i kroppen dagen efter man spelade brännboll, än det gjorde för
10,15,20,25 år sedan. Största bedriften gjorde dock grundkurseleverna som tvingades tävla mot ett toppat instruktörslag
på den militära hinderbanan en regnig onsdag. Efter att ha
blivit kallade ”Bamseklubben” på grund av ett avbrutet överlevnadsdygn, visade de oss att de inte är rädda att ta sig an
utmaningar. Deras insatser räckte till en, som bäst, andra plats
bakom det segrande instruktörslaget, gammal är äldst!
Sista veckan hölls även ett inofficiellt Karlsborgsmästerskap i den klassiska olympiska grenen spjutkastning på
grusplan. Själva tävlingen innefattade flera olika delmoment
såsom kastlängd, precision och det estetiska utförandet. Då
poängen räknades samman fanns det ingen som kunde konkurrera med Jerkers överlägsna poäng, återigen kunde vi konstatera, gammal är äldst!

Tacktal till berörda
kring utförande, bedömning och formuleringen av det skrivna
materialet. Trots att vi gett Göran Lundström ett antal grå
hårstrå tror jag ändå att det har varit givande för hela vår verksamhet att få ”testköra” den senaste upplagan av Dressyrnivå
1 respektive Dressyrnivå 2 i de olika disciplinerna. Det är bara
att inse vilket jobb det är att sjösätta projektet. Att vi sedan
ska få det i hamn, det ansvaret delar vi hundförare på tillsammans. FAP:en är ett levande dokument som är öppet för förändringar, är det något som inte fungerar finns utrymme för
förändring, testa och tyck till!
Att det är den egna erfarenheten och fantasin kopplad till
Dressyrnivåerna som styr Tjänstbarhetsproven syntes tydligt
på de prov vi skulle lägga upp för varandra. Vi har massor
av kunskap och idéer att dela med oss till varandra från vårt
avlånga Polishundsrike. Röda tråden, att anpassa övningen till
både förare och hund vilket hörsammades till fullo, trots att
övningarnas utförande skilde sig från varandra med all önskvärd och tänkbar tydlighet.

Vi vill alla tacka för en bra period i våra liv. Det är en förmån
att få all denna kunskap oss tilldelade av personer som visar
ett stort intresse för det de vill förmedla. Ett boende som för
en hundförare inte lämnar något mer att önska. Mat serverad
på bordet tre gånger om dagen, goda kamrater och oändliga
möjligheter att träna hund.
Stort tack till Kurschefen Jerker Lawesson som fått oss att
hålla fast vid den Röda Tråden under dessa veckor. Vi hoppas
att Du hinner samla kraft till nästa års instruktörsutbildning
och Du kommer att minnas denna som den mest unika/berikande/bästa/snyggaste (i alla fall under år 2010). Vill också
tacka alla kursdeltagare för att alla delat med sig av erfarenheter och åsikter.
Ta hand om Er själva och Era hundar, vi ses!

Interna och externa utbildare/föreläsare

Konceptet med blockutbildning och olika instruktörer som
föreläser var ett vinnande koncept. Göran Lundström, Anne
Berg, B-G ”har alla lämnat in narkotikan” Karlsson, Pelle
Karlsson, Lasse Eriksson, Robert Lindstöm och Leif Carlsson
har alla gjort tappra försök att fördjupa vår källa av kunskap,
vilket vi är tacksamma över. Instruktörs- och Grundkursen
hade också gemensamma dagar med Kjerstin Pettersson från
SLU och Skånes tjänstehundsveterinär Kerstin Svensson och
ass Kim Bengtsson från Prima Liv. Båda höll uppskattade
och mycket intressanta föredrag för oss om en viktig del i vår
hundhållning, hundens fysiska välbefinnande och hur vi kan
optimera detta får våra kära fyrbenta vänner.

Hinderbana och spjutkastning

Inte bara dagarna har varit underhållande. Tillsammans med
grundkurseleverna har onsdagskvällarna förvandlats till
Polishunden 3 2010
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Sommarhälsning

Trevlig sommar
önskar
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Redaktionen

Flexibel grundkurs

Fredrik vill ha en
flexibel grundkurs
Text och bild: Catarina Håkansson
Av från början fem tänkbara kandidater till höstens grundkurs, kommer stockholmarna som det ser ut nu att skicka en,
Daniel Risberg. Av olika anledningar har de andra fyra efter
hand fallit ifrån.
- Nu hoppas vi att Karlsborg tar vara på den kompetens Daniel redan har, poängterar Fredrik Andreasson, instruktör och
ansvarig för nyrekryteringarna.
Vid tidigare tillfällen har det förekommit viss kritik från
centralt håll, där man menat att elevernas förkunskaper till
kursen varit för låga. Detta har vi tagit fasta på och verkligen
sett till att såväl Daniel som hans hund är väl förberedda när
det är dags.
-Jag vågar nog påstå, att de redan är mer eller mindre färdiga för att köra upp tjänstbarhetsprov 1, fortsätter Fredrik.
Tanken måste ju vara att kursens innehåll åtminstone delvis
anpassas efter varje enskilt ekipage.

Jerker lovar kvalitet

-Självklart kommer vi att ta hänsyn till elevernas tidigare
kunskaper och se till att de utvecklas ytterligare, lovar Jerker
Lawesson, utbildningsansvarig i Karlsborg. Det är ju precis så
här vi vill ha det.
På grundkurser arbetar vi naturligtvis utifrån den enskilde
elevens och hundens nivå. Det som varit ett problem vid ett
antal tillfällen har varit när vissa elever hanterats under för
kort tid i hemmamyndighet med högst begränsade förkunskaper. Det har inneburit en ojämn nivå som i sin tur leder till
att elever som ej är lika förberedda som andra tar mycket av
instruktörens tid och blir en belastning för övriga elever.
-Jag tror personligen att alla vinner på att eleven är uttagen
till praktiktjänstgöring och tilldelad hund minst 6 månader
innan grundkurs, fortsätter han. Eleven och rekryteringsgruppen får en möjlighet att känna efter om det är rätt val, eleven
kan få vederbörliga kunskaper och
färdigheter i hundtjänst. Målet är
att eleven och hunden ska kunna
kvalitetssäkras för operativ tjänst
kort tid efter grundkurs avslut.
Vi är dessutom på väg mot ett
nytt sätt att kvalitetssäkra vilket
innebär att längre tid behövs från
anskaffning av hund till operativ
tjänst.

Förslag på förkunskaper

Avslutningsvis vill Jerker informera om att man just nu arbetar
med vilka förkunskaper och
färdigheter som krävs när eleven
börjar grundkurs.
-Vi håller även på med att lägga
förslag på vilka kunskaper och
färdigheter eleven ska ha när
grundkursen är slut, avslutar han.
Krav på myndigheten och krav på
oss, allt för en bättre slutprodukt.
Det viktiga är att det är ett samarbete med god kommunikation
mellan landets myndigheter och
Polishundtjänsten.
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På väg mot Karlsborg

Daniel och Alcatraz
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På väg mog Karlsborg

aniel och Alcatraz
på väg mot Karlsborg
Text och bilder: Catarina Håkansson

Första gången vi träffade Daniel var
mitt i smällkalla vintern och snön låg
nästan meterhög vid dressyrplatsen i
Tullinge. Nästa gång, inför förra numret
av tidningen, fick vi nöja oss med att
göra en intervju per telefon. Då hade
Daniels hund, Sockesmulans Alcatraz,
precis gjort en riktigt fin L-test.
Den här gången träffas vi igen, ”på
riktigt”, när Daniel är på en av sina två
utbildningsveckor i Forsmark.
- Det känns väldigt bra, säger Daniel
som under våren fått mycket hundträning till livs, något som också gett goda
resultat.
Polishunden får bland annat en demonstration av början till uppletande
med påvisande markering och kan konstatera att Daniel framför allt hittat ett
bra belöningssystem med klicker i kombination med kamp i brandslang.
Vi får också möjlighet att se ett spår
inne på bruksområdet som går omväxlande på kortklippt gräs, asfalt och grus.
Efter några hundra meter kommer de
fram till en fors.

den den uppgiften mycket bra och man
förstår att det lagts en hel del tid under
våren på just spårarbete.
- Det stämmer bra, säger han. Jag har
fokuserat en hel del på spåret, och så på
lydnadsträning med bland annat mycket
kontaktövningar.
Nästa gång vi träffar Daniel blir i
början av hösten. Då ska han vara på

plats i Karlsborg och precis ha påbörjat
grundkursen, något som han riktigt
längtar till.
Vi ser fram mot att följa den utstakade vägen mot hundförarjobbet och vill
passa på att önska honom och Alcatraz
en riktigt trevlig sommar.

Prov på dådkraft

Här visar såväl hund som husse prov
på dådkraft. Först kastar sig Alcatraz
rakt ut i det strömma vattnet och det är
tur att Daniel håller ett ordentligt tag
i kopplet. Sen klättar Daniel ner på de
hala stenarna och tillsammans kan de
fånga ”busen” som står gömd under
bron.
Tillsammans löser Daniel och hunPolishunden 3 2010
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Mattias och Zorro

Tänk att det kan vara roligt att komma sist
(eller….tänk att man kan ha haft roligt trots att man kom sist)
Text: Mattias & Zorro, Gotland

Ända sedan man var en lite människovalp
har man blivit itutad att ”det viktigaste är att
delta, inte att vinna”. Vilket kvalificerat skitsnack har jag tänkt. Men när det gäller polishund-SM är jag nog beredd att omvärdera
min inställning.
Det var på vårkanten förra året som en, inte helt okänd, instruktör från Stockholm undrade om jag och Zorro inte skulle
tävla i polishund-SM i Norrköping. Först trodde jag att han
drev med mig men efter ett tag växte tuppkammen och jag
tänkte att det kanske man skulle. Jag hade ändå känslan av att
han kanske bara skojade med mig och egentligen bara ville
öka sina egna chanser genom att rekrytera ett sämre motstånd.
Nu var det bara att börja fundera på upplägget. Jag hade
aldrig tidigare tävlat så allt var nytt. Jag började med att anmäla mig till en brukstävling lägre spår. Den tävlingen gick
bra och all träning den sommaren var naturligtvis inriktad på
momenten som ingår i spårgruppen på polishund-SM. Jag försökte lägga allt krut på de moment som jag visste att vi hade
problem med….ööhh.. de flesta med andra ord. Ett moment
som vi lade ned massor av tid med var platsligg, ett moment
som gått bra men som på senare tid av någon anledning gått
mindre bra. Så småningom började det lossna och jag kände
mig ganska trygg med att Zorro låg kvar där jag lämnade
honom. Jag avklarade två civila tävlingar med, för Zorro, nya
hundar och det mesta fungerade.
Så åkte vi då till Norrköping för att tävla. Mina krav på mig
själv och Zorro var ganska låga, första gången får bli en prova
på gång. Under den obligatoriska marschen genom Norrköping försvann nervositeten inför det stundande platsligget.
Jag tyckte att det var oerhört bra att hundarna fick tillfälle att
”känna” av varandra innan de skulle ligga stilla tillsammans
på den gröna planen.
När jag lämnade Zorro tillsammans med de andra hundarna
och började min vandring in bakom läktaren tillsammans
med de andra förarna var jag helt lugn. Zorro låg platt som en
flundra på gräset och verkade inte intresserad av något annat
än att ligga stilla. Plötsligt slets mitt lugn sönder och samman
när någon ropade mitt namn, eller startnummer, jag minns
inte. Jag, som nästan kommit utom synhåll för Zorro, vände
12
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mig om och såg att Zorro fortfarande var platt men på väg
mot mig. Han såg ut som ett mellanting mellan en flundra och
en lejonhona som smyger på sitt byte. Det var bara att ta med
sig honom in bakom läktaren och vänta medan alla andras
hundar snällt låg kvar. Zorro tittade på mig och undrade nog
varför jag såg så barsk ut när all de andra människorna verkade glada. Första 50 poängen var således spolierade.
När vi nästa dag skulle spåra fanns det överhuvudtaget
ingen anledning att vara nervös. Detta var ett moment som
jag inte kunde påverka och dessutom tyckte och tycker jag att
Zorro är ganska duktig på att spåra. Vi lottade och jag blev
anvisad en plats där mitt spår så småningom skulle börja.
Jag var sist ut så det tog ganska lång tid innan domarna kom
till mig och vi kunde få börja. Under tiden jag väntade på
domarna hade jag hunnit med att vänligen be en svampplockarsugen herre att plocka svamp på ett annat ställe. Han hade
full förståelse och gav sig av. Tävlingsledaren anvisade min
upptagsträcka och vi började söka spår. Zorro hittade spåret
och så bar det av. De första 500 metrarna kändes bra, sedan
märkte jag att något hände. Zorro började slå i konstiga bågar
och trots att han verkade spåra hela tiden så började jag fundera på om spårutläggaren verkligen varit nykter. Att jag inte
hittade några apporter gjorde att jag började fundera på om
hunden spårade vilt, vilket han naturligtvis aldrig gör annars.
När det återstod 2 minuter av spårtiden hittade vi en apport
men spåret tedde sig fortfarande mycket märkligt. När tiden
var ute kunde jag se vägen och avbröt och gick dit. När jag
kom ut dit träffade jag min spårmottagare som berättade att
20 minuter innan jag hade kommit hade det passerat 2 svampplockare. Snöpligt men ändå skönt med en förklaring till Zorros beteende.
Dagen efter var det dags för lydnad, jag behöver knappast
förtydliga att jag till detta moment hade med mig 0 poäng.
Första delen av lydnaden gick skapligt fram tills det blev dags
för kryp. En lärdom som jag tar med mig är att man vid tävlingar låter alla hundar krypa på samma ställe. Det var inga
problem att få Zorro att vara nära marken, det svåra var att få
honom framåt, det luktade ju så gott. Förb… hund tänkte jag,
i förrgår var det inga problem att krypa på samma gräsplan.
Nästa del av lydnaden innefattade framåtsändande, detta hade
jag övat…..men aldrig med publik. På mitt kommando sprang
Zorro framåt 5 meter för att sedan gira 90 grader barbord mot

Mattias och Zorro

Tänk att det kan vara roligt att komma sist
(eller….tänk att man kan ha haft roligt trots att man kom sist)

en lite kur med folk i. Efter ytterligare något kommando så
gick han ändå åt rätt håll. Efter lydnaden kände jag mig ändå
nöjd. De fel som hade blivit var på grund av att både jag och
Zorro saknade tävlingsvana eller att jag gjorde fel. Dessutom
hade vi inte 0 poäng längre.
Sista dagen var det så dags för saksök. Även detta moment
brukade fungera skapligt….hemma. Jag ställde upp och meddelade att jag hade påvisande markering. Så började jag att
skicka Zorro. Zorro tyckte att det var en lustig ruta de ha de
gjort, den var ju jättebred men högst 5 meter djup. Hur mycket jag än försökte gick han inte djupare. Nåja han hittade en
nyckel inom sin, något begränsade, ruta och den försökte han
krafsa ned i jorden så att ingen annan hund skulle hitta den.
Hur kan man då komma sist och ändå tycka att det har
varigt roligt? Jo det är på grund av hela arrangemanget och

alla kollegor runt omkring. Jag fick under dessa dagar massor
av tips av äldre kollegor som jag tar med mig och förvaltar.
Sedan hade jag förbaskat roligt. Att vara med i spårhundsgruppen innebär ju att man har ganska mycket tid över till att
titta på de andra som tävlar och umgås med folk. En bonus är
också att man sporras att träna mer än man kanske normalt
gör under sommaren.
Min tanke när jag skriver detta är att kanske inspirera någon/några som går och funderar om de skall tävla eller inte.
Gör det!! Jag hade, som sagt, aldrig tävlat innan jag anmälde
mig. Om det inte går så bra så är det inte hela världen, jag kan
lova att ni kommer att ha haft roligt i alla fall. Och JAG är inte
ute efter att rekrytera ett sämre motstånd J.
Jag skall nu anmäla oss till årets polishund-SM i Göteborg.
Det kan ju knappast gå sämre eller.……..

DOMARUTBILDNING

Sommar-SM 2010

Inbjudan till domarutbildning i regi av
Polisens Hundförarförbund
Vi har för avsikt att hålla en domarutbildning, för
narkotika-SM, under hösten 2010. Utbildningen riktar
sig i första hand mot momenten skydd och lydnad.
Kursen kommer till valda delar att videofilmas.
Deltagare vid kursen skall ha med egen hund som kan
utnyttjas för bedömningar.

Ekonomi: Hundförarförbundet står för boende - mat.
Intresseanmälan skickas till Lars Lindgren,
hundenhet Skåne.
Adr. och tfn finns längst bak i vår tidskrift eller via
GW.
Styrelsen för Polisens hundförarförbund

Polishunden 3 2010
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Polishundtjänsten i Karlsborg
xxxxxxxxxxxxx
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RKP,
Polishundtjänsten
informerar
Text: Pelle Karlsson

Allmän information

Nu kan man vila ut under sin vistelse i Karlsborg… sängarna som följde med oss vid flytten från Tullinge 2003 är
nu utbytta, vilket var mycket uppskattat av vårens grundoch instruktörskurs. Fortifikationsverket fortsätter att renovera fastigheter åt Försvaret inne på F6-området. Vi har ett
fortsatt mycket bra samarbete med Försvaret och vi byter
tjänster med varandra, bland annat så deltar vi ofta med
hundpatruller som ska spåra efter personer i terrängen.
Göran är vår man som ansvarar för dessa realistiska övningar.

Utbildningsansvarig

Vårens grund- och instruktörskurs är nu avslutad, 14 nya
hundförare och 11 nya instruktörer. En historisk avslutningsfest avhölls på onsdagskvällen och natten. Mer information kan fås mot betalning. Jag har aldrig lärt mig så
mycket på så kort tid.
Vecka 23 arbetar vi med bedömningskriterier för grundkurselever. Presentation av detta arbete kommer senare.
Vecka 24 möte med arbetsgruppen för Utveckling, mer
information kommer i nästa nummer. Vi planerar också
höstens grundkurs tillsammans med instruktörerna Nicklas
och Patrik, Skåne.

Utveckling

Per Arvelius, SLU har varit här och haft lite utbildning i
genetik med oss.
Vi har haft en utbildning ”Provledare Sök” med betoning på de nya dressyrnivåerna och tjänstbarhetsprov.
I samband med ett utbildningsuppdrag mot grundkursen
passade vi på att avtacka Torgny Hultin, f.d länshundbefäl
i Östergötlands län, med en pizza och glada tillrop.
Lasse ska nästa vecka ansluta till en ledningsgrupp vid
Säbyholm där en ny yrkesutbildning ska påbörjas i höst.
Utbildningen heter ”Företagande i hundbranschen” och
blir en så kallad yrkeshögskola.
16
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Anskaffning

Annonsen i Brukshunden ger varje månad ett antal samtal
angående hundar. Allt från hundar som kan vara av intresse till mindre intressanta. Är det en hund som verkar
intressant kontaktas en besiktningsman i aktuellt område
för vidare hantering, Förtest eller en L-test direkt. Om den
testande myndigheten har ett eget behov och är intresserad av hunden, stannar hunden i myndigheten alternativt så
skickas hunden ut via GW till den sk. Anskaffningsgruppen.
Den polisiära närvaron med besiktningsman vid Försvarsmaktens tester har minskats. Det finns dock en närvaro om det finns något uttalat behov av hund ute i landet.
GW från Polishundtjänsten till Länshundbefäl och Anskaffningsgrupp.

Fapen

Det senaste budet från RPS angående ett ikraftträdande av
den nya hundfapen är 100801 alt. 100901.
Arbetet med framförallt dressyrnivåerna har tagit sin
lilla tid. Ett tack till kurserna, provledare sökhund, och
instruktörskursen för hjälpen vid genomgången av respektive dressyrnivå.
Under hösten kommer kursen provledare patrullhund att
genomföras. Det blir först då vi får se om pappersprodukten svarar upp mot verkligheten.
Kenneth Eriksson, Östergötland och Magnus Söderberg,
Västra Götaland tillsammans med personal från Polishundtjänsten kommer att genomföra kursen/erna.

Taktik i vardagen

Detta är ett arbetsmaterial som kommer att bli införd i vår
utbildningspärm. Det riktar sig framför allt till nya hundförare, men kan vara väl värt för ”gamla” hundförare att
titta på.
Det är ett försök att samla erfarenheter från tjänsten med
polishund. Det är viktigt att påpeka att det inte är något
pekfinger på vad som är rätt eller fel utan ska ses som tips

Polishundtjänsten
xxxxxxxxxxxxx
i Karlsborg

och råd i praktisk användning av tjänstehund.
I arbetsgruppen ingick förutom personal från Polishundtjänsten även Anders Holmbom, Västra Götaland, Ulf
Backman, Örebro samt Kenneth Eriksson, Östergötland.
Materialet är för närvarande i Stockholm för redigering för
att senare tryckas.

Nordiska Mästerskapen 2010

Vid nordiska mästerskapen för polishundar representerades Polishundtjänsten av
Sven Nyberg, Pelle Karlsson samt Göran Lundström.
Den senare fungerade som överdomare och Pelle som
svensk domare. Jag kunde som överdomare konstatera att
domarna i båda grupperna, narkotika och patrullhundsklassen, hade en samsyn på hur de olika momenten skulle
bedömas. Detta i kombination med Polismyndigheten i
Väster Norrlands planering för genomförandet av mästerskapet gjorde att dessa kunde genomföras på ett mycket
proffsigt sätt.
Sedan gjorde det saken inte sämre att Sverige blev Lagmästare. Susanne Lindblom, Västra Götaland segrade i
narkotikaklassen med kombinationshunden Vallby´s Asta
”Isa” och Martti Källmalm med Foggens Napoleon ”Nappe” belade en hedrande 2:a plats i patrullhundsklassen.

Skolchefsmöte

I samband med mästerskapen avhöll även skolcheferna
från polishundskolorna i Sverige, Norge och Danmark ett
möte. Finland hade ingen möjlighet att deltaga. Mötet är
av informativ karaktär för att de övriga länderna ska få
inblick i vad som händer inom respektive lands hundskola
. Om det finns anledning så kan även gemensamma beslut
fattas omkring inriktningar för polishundar.

Administration

rat till i höst, fortsättning följer. Utbildningen riktar sig i
första hand till polismyndigheterna i Stockholm, Västra
Götaland och Skåne. Grundkraven på hundförarna är genomgången och godkänd Bas- och SPTutbildning.
Arbetsgruppen för Utrustning och Fordon har gjort en
hemställan till RPS om att få genomföra bärprov av skjorta
m/08, fortsättning följer.
En enkät om förfrågan om vilka behov myndigheterna
har när det gäller hundfordon är utskickad och sammanställning av denna pågår.
Arbetsgruppen kommer även att skicka ut en enkät gällande vilken typ av uniform som hundförarna önskar i
framtiden.
Arbetsgruppen har även skickat en skrivelse till RPS när
det gäller dagens uniform och problemen med att beställa
nya jackor och byxor. Vår önskan är att man snarast påbörjar tillverkning av uniformer, jacka och byxor, i ändamålsenligt materiel, med utgångspunkt från det senaste samarbetet gällande ”hundförarbyxan” för att täcka det akuta
behov som uppstått i landet. Vi önskar också få insyn i och
möjlighet att påverka det framtida utvecklingsarbetet av
uniformer och övriga persedlar till Polisens hundförare.
Karlsborg 2010-06-09

Fortsatta diskussioner med RPS och Polishögskolan om
framtagandet av funktionsutbildning för hundförare med
inriktning mot Särskild Polis Taktik. Nytt möte är planePolishunden 3 2010
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Dan och Dux

Dan och Dux - ett team vi kan räkna med framöver
Text och bilder: Catarina Håkansson

Jakten, inte på den försvunna skatten, men
väl på den optimala valpen, är något som
många hundförare känner igen. Ledstatistik
ska kollas. Mentaltester ska analyseras. Olika
blodslinjer ska studeras. För oss civila bruksmänniskor är det knepigt nog. För polisens
hundförare är det än svårare. Det handlar
För snart två och ett halvt år sedan började Polishunden följa
en schäfervalp, Sniffers Jack och hans väg mot polishund.
Tyvärr höll det inte riktigt hela vägen och fram tills nu har det
inte känts riktigt motiverande att starta om med en ny valp.
Men när vi i samband med stockholmarnas regionalvecka
i Forsmark träffar på en busig ung schäferhane med mycket

inte om att utse en blivande familjemedlem, även om den biten också är viktig. Det
handlar inte heller om att i första hand hitta
en duktig tävlingshund, även om det kan
vara en bonus. Nej framför allt handlar det
om att välja en blivande kollega, som ställer
upp och fungerar tjänstemässigt i alla lägen.
spring i benen, ja då blir man förstås nyfiken. Det visar sig
att hunden tillhör en synnerligen kompetent förare, nämligen
Dan Pellas. Efter nästan ingen övertalning alls lovar han att
låta oss följa hans och Mi-Jo´s Dux resa ett tag framöver.

Inget enkelt val

Nu har han ju Dux redan hunnit bli några månader gammal,
men vi tycker ändå det känns viktigt och värdefullt att backa
lite i tiden och låta Danne berätta om hur han valde kull och
så småningom valp. Något som var långt ifrån enkelt.
Min nuvarande tjänstehund, Jurrasic Erox, är en hund som
jag trivs mycket bra med, börjar Danne. Han är stabil, driftstark och har en av- och på knapp. Han kan bli riktigt arg när
det behövs och har en naturlig fallenhet för att försvara. Jag
har sedan lång tid tillbaka räknat med att en av hans kullsystrar skulle ha kull och då skulle jag ta en valp.
Men av olika anledningar blev det nu inte så. Erox började
komma upp i ålder och förra våren insåg Danne att det var
mer än hög tid att börja titta efter någon annan intressant
kombination, gärna där Erox blodslinjer fanns med.

Bodde vid datorn

-Den stora jakten började, minns Danne som la en hel del tid
och energi på att åka omkring och titta på tikar. Under en tid
mer eller mindre bodde jag vid datorn för att in i minsta detalj
studera tidigare kullars MH-statistik.
Till sist fastnade han för en tänkt kombination hos Molars
kennel, men inte heller där blev det i slutändan någon parning och eftersom Erox hunnit passera sju kände Danne att
det började bli lite halvbråttom. Då fick han tips om att en tik
hos kennel Mi-Jos, Hajen O´snuske, hade en kull efter en tysk
hane, Sid vom Haus Pixner.
-Kenneln drivs av Mikael Johansson som har som målsättning att föda upp hundar med de egenskaper och förtjänster
som jag eftersträvar, förklarar Danne. Det vill säga tempererade men samtidigt balanserade hundar.
Det visade sig att samtliga valpar redan var tingade, men
goda kamrater på brukshundklubben gav Danne riktigt goda
18
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Dan och Dux

Dan och Dux - ett team vi kan räkna med framöver
rekommendationer. Mikael bestämde då att han inte bara
skulle få ta en valp, utan också välja först.
Jag åkte till kenneln som ligger utanför Norrköping för att
titta på tiken, berättar Danne som redan sedan tidigare hade
koll på att Sid var en rejäl hane från starka Österrikiska och
Tyska schäferlinjer.

Robust och positiv

Tiken gjorde ett mycket trevligt intryck, minns Danne. Hon
var robust, positiv och inte för vek. I kullen fanns fanns fyra
grå tikar och två hanar. En var svart med bruna tecken och en
var grå. Första gången Danne såg valparna var hemma hos
Pernilla Langnevik, dit Snuske tillfälligt flyttat med sina valpar när de var drygt tre veckor gamla.
-Eftersom Pernilla hade valpkullen hemma
hos sig fick hon även vara mina ögon i vardagen för att se hur valparna reagerade i olika
situationer, berättar han.
Det fanns alltså två individer att välja på.
Redan vid första träffen sa Dannes fru, ”ta
den grå!”
Så blev det till sist också, några besök,
en del enkla tester och en hel del huvudbry
senare.
- Det var ganska svårt, minns Danne som
till sist föll för den hunden som han tyckte
visade lite mer nyfikenhet, självständighet
och kamplust. Fast till sist var det nog mest
magkänslan som fick styra. Åtta veckor gammal, helgen efter att Danne och Erox blivit
silvermedaljörer vid SM i Norrköping, flyttade Dux in till familjen Pellas.
Nu har det hunnit gå drygt åtta månader, en
tid som Danne beskriver som skräckblandad
förtjusning.

månaders ålder visade Dux en del aggression vid en kampövning med en trasa, vilket gör att han nu använder flera byten
för att undvika låsningar.
Den långa vintern har gjort att det inte blivit mycket till
spårning under tiden november till maj, men några första
övningar med spontanupptag har Dux fått testa. Vi tänkte återkomma med hur den fortsatta spårträningen fortskrider i nästa
nummer.
Lite enklare lydnadsträning med sitt, ligg och inkallningsövningar har det också blivit, varvat med massor av lek och
bus. Under veckan i Forsmark fick Dux träffa förhoppningsvis
blivande kollegan, ungtiken ”Rutan”. Om han drog en vals
med henne vet vi inte, men någon slags dans bjöd han av bilden att döma upp till.

Rapp och social

-Det är jättekul att få hem en valp, men samtidigt har jag inte riktigt kunnat njuta av den
här första tiden. Man tittar ju hel tiden allt
hunden gör eller inte gör. Sen är det ju ofrånkomligt att man gör jämförelser med den
gamla hunden, även om man försöker låta bli.
Så här långt vill Danne beskriva Dux som
en rapp, social och intensiv hund som också
redan har hunnit visa en del bytesförsvar. Det
sistnämnda ställer en hel del krav på familjen
och yngsta sonen har redan fått gå en match
om en keps.
-Det gäller verkligen att tänka sig för kring
de har bitarna, menar Danne, som inte alls
ser det som odelat positivt. Redan vid sex
Polishunden 3 2010
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Stockholmare i Forsmark

Näsarbete i fokus när
stockholmarna är i Forsmark
Text och bilder: Catarina Håkansson

Några mil nord-ost om Uppsala, i Östhammar
kommun, finns ett av landets bäst bevarade
byggnadsminnen. Forsmarks bruk anlades av
kronan år 1570, men det är inte omöjligt att
bönderna i trakten tillverkade järn här redan
under 1400-talet. Här fanns rikliga malmfyndigheter och mycket tillgång på såväl skog
som vatten. Produktionen var främst inriktad
på tackjärn, men här tillverkades också så
kallat stångjärn och kanonkulor.
Nu har de stora masugnarna sedan länge
slocknat och hammarslagen har för alltid
klingat ut.

Fantastisk miljö

Men den vackra herrgården, bruksgatan, kyrkan, kvarnen och
smedjan finns kvar. Liksom den engelska parken med slingrande stigar och välfyllda dammar. Ett område med en miljö
som passar perfekt för spår på hårda underlag. Inte konstigt
att stockholmarna för tionde året i rad väljer att förlägga sina
utbildningsveckor just här.
Första torsdagen i maj landar Polishundens civila mobila
reporter på Arlanda airport där färdtjänst (Petra Wiklund)
väntar för vidare transport norrut. En dryg timme senare är vi
framme och kan lagom
äta lunch med medlemmar från samtliga sex
turlag.
Sammanlagt är det 57
hundförare som jobbar i
myndigheten. Det låter
som ofantligt många,
men det geografiska
området de ska täcka är
6 519 kvadratkilometer
stort och sträcker sig från
Södertälje i söder till
Norrtälje i norr. I länet
bor för övrigt drygt två
miljoner människor, det
vill säga mer än 20 procent av landets invånare.
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95 procent näsarbete

Man arbetar oftast i enkelpatruller och minimibemanningen
från söndag till torsdag är tre hundförare i tjänst, dygnet runt.
Under fredags- och lördagsdygnen är man fyra eller ibland
fler. Hundenheten ingår i den så kallade operativa enheten och
till skillnad från i övriga delar av landet åker man så gott som
uteslutande på hundrelaterade jobb.
- Jag skulle tro att ungefär 95 procent av dessa handlar om
någon form av näsarbete, säger Göte Karlström som är utbildningschef. Tillsammans med instruktörerna har han planerat
för utbildningsveckorna som i år har temat just näsarbete. På
schemat står det bland annat tillämpade övningar och dressyrkontroller. Platsundersökningar varvas med innomhussök,
spår på hårda underlag och kommenderingsprov
Veckan här i Forsmark är framför allt till för olika sorters
utbildning och fortbildning. Såväl hundar som förare måste
hålla en väldigt hög standard för att bland annat kunna möta
den växande organiserade brottsligheten med droghandel,
värdetransportrån och olika typer av våldsbrott där vapen är
inblandade.

Högt i taket

- Men regionalveckorna har också ett annat väl så viktigt
syfte, poängterar Göte. Det är att ladda batterierna och umgås
över turlagsgränserna. Många träffas nästan aldrig annars

Stockholmare i Forsmark

eftersom de jobbar, har hundträning eller är lediga på olika
tider.
Polishundens reporter som dyker alltså dyker upp på torsdagen, lagom till avslutningsmiddagen i den fina herrgårdsbyggnaden, kan konstatera att det är ”högt i taket”, såväl bokstavligt som bildligt talat. Stämningen är snabbt på topp och en
och annan gliring varvas med seriösa tips och goda idéer.
Polishunden vill avslutningsvis passa på att tacka för ett
mycket trevligt besök. Om man
som sydbo till äventyrs haft
en liten, liten flyktig tanke
om att stockholmare nog av
naturen är både stöddiga
och småkaxiga, så har den
uppfattningen nu helt
reviderats.
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RESULTAT - NARKOTIKAHUNDAR

TORSDAG

FREDAG

FORDON

Susanne
Lindblom
Poäng
Asle Lökken
Poäng
Hans
Lydigsen
Poäng

LAGER

LÖRDAG

SPÅR

FÄLT

LÄGENHET

LYDNAD

VÄSK

D1

D2

D1

D2

D1

D2

D1

D2

D1

D2

D1

D2

D3

D1

D2

100

98

101 102

68

68

91

93

58

58

82

91

90

85

86

99

101,5

122 122

105 102

122

103,5

88

88

79

88

68
70

78

84

59

58
84

58

84

62

50

60,5

90
58

61

54

58
49

76

49,5

85,5
55

98

55
74

43

75

35

76

41

594

1

588

2

468

3

96
97

41

Plac.

75

75,5

RESULTAT - PATRULLHUNDAR

Torsdag

Fredag

SPÅR
D2

67

68,5

78,5

D1

92

Tot.

UPPLETANDE
D3

D1

D2

D3

Lördag

PLATSLIGGNING

P-SÖK
D1

D2

D3

D1

D2

D3

LYDNAD
D1

D2

SKYDD
D3

D1

D2

TOT
D3

Plac.
Stig Pedersen

1

166 166 166 112 116 116 146 146 143 21

21

21 133 146 139 266 270 269 857

Martti Källmalm

2

144 144 144 88

88

88 211 211 206 27

27

27 111 102 96 307 274 280 852

-5

Lars K Moe

3

110 110 110

0

0

0

194 194 194 21

21

21 146 158 156 291 295 296 776

-81 Sverige

Joakim Berlin

4

86

64

64

60 122 121 119 30

30

30 145 147 142 292 281 276 727 -130 Sverige

Bent Stokbeak

5

168 166 168 88

88

88

0

0

0

24

24

24 109 124 112 271 280 275 667 -190 Sverige

Björn S Rolland

6

130 130 130 32

32

32

80

80

80

30

30

30 108 109 107 288 273 275 655 -202 Norge

Mimmi Lindgren

7

126 124 124 32

28

28 153 152 152

0

0

0

Tove H Moholdt

8

128 130 128

0

0

0

65

62

65

27

27

27 103 101 99 269 271 279 592 -265 Danmark

Torben Dalsgaard

9

126 124 124 60

60

56

38

40

38

0

0

0

86

86

Danmark
Norge

139 151 149 162 167 169 620 -237 Danmark
64

67

57 178 180 170 464 -393 Norge

RESULTAT - LANDSKAMPEN
Patrull

Narkotika

Total

Sverige

2199

594,0

2 793,0

Norge

2023

588,0

-182,0

2 611,0

Danmark

1988

468,0

-337,0

2 456,0

Hundverksamheten i Polismyndigheten i Västernorrland tackar för gott samarbete och förtroendet att arrangera evenemange
Med hälsningar från Peter, Roger, Torsten, Tord, Per, Andreas, Jonas, Ulrika, Tomas o Mikael
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Svenska mästare

SVENSKA MÄSTARE 1963-2009
År
1963

Grupp
Skydd
Spår

Namn
Sven Gustafsson
Sune Johansson

Distrikt
Trollhättan
Boden

Hund
Arro
Pilot

Tävlingsort
Göteborg

1964

Kombinerad Sven Gustafsson

Trollhättan

Arro

Gävle

1965

Skydd
Spår

Inge Oskar Andersson
Jan Erik Hansson

Stockholm
Stockholm

Tino
Nero

Stockholm

1966

Skydd
Spår

Tommy Stolt
Torsten Jansson

Stockholm
Västerås

Lester
Devil

Arboga

1967

Skydd
Spår

Ramon Nordin
Bengt Nilsson

Stockholm
Stockholm

Garron
Fax

Sollefteå

1968

Skydd
Spår

Ramon Nordin
Bengt Nilsson

Stockholm
Stockholm

Garron
Fax

Sollefteå

1969

Skydd
Spår

Tommy Stolt
Lars Brauer

Stockholm
Stockholm

Lester
Ajax

Jönköping

1970

Skydd
Spår

Tommy Stolt
Bengt Nilsson

Stockholm
Stockholm

Lester
Fax

Norrköping

1971

Skydd
Spår

Jan Kempe
Bror Eriksson

Eskilstuna
Köping

Kalif
Sarek

Sollefteå

1972

Skydd
Spår

Tore Forssén
Ingvar Kempe

Härnösand
Stockholm

Kleber
Zorro

Malmö

1973

Skydd
Spår

Tore Forssén
Morgan Joansson

Härnösand
Göteborg

Kleber
Poker

Göteborg

1974

Skydd
Spår

Frank Pettersson
Hans Andersson

Göteborg
Nyköping

Sickel
Vexo

Uppsala

1975

Skydd
Spår

Bror Eriksson
Gunnar Sköld

Köping
Stockholm

Brindo
Vambo

Umeå

1976

Skydd
Spår

Jan Kempe
Rolf Back

Eskilstuna
Falun

Zocko
Chabo

Sollefteå

1977

Skydd
Spår

Jan Kempe
Toivo Voutilainen

Eskilstuna
Handen

Zocko
Irak

Skövde

1978

Skydd
Spår

Kjell Zetterlund
Bernt Nyberg

Göteborg
Örebro

Ymer
Cesar

Örebro

1979

Skydd
Spår

Kjell Wiklund
Olle Thulin

Gävle
Uppsala

Hanko
Curo

Haninge

1980

Skydd
Spår

Sven-Olof Sundberg
Inställd

Göteborg

Besk

Göteborg

1981

Skydd
Spår

Sven-Olof Sundberg
Hans Dominicus

Göteborg
Stockholm

Besk
Ädel

Gävle

1982

Skydd
Spår

Leif Gustafsson
Hans Dominicus

Göteborg
Stockholm

Ringo
Ädel

Stockholm

1983

Skydd
Spår

Lars-Göran Nilsson
Hans Dominicus

Stockholm
Stockholm

Nicko
Ädel

Göteborg

1984

Skydd
Spår

Jan Kempe
L-G Martinsson

Eskilstuna
Lund

Zacko
Quattro

Malmö
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År
1985

Grupp
Skydd
Spår

Namn
Sten Billerud
Hans Dominicus

Distrikt
Handen
Stockholm

Hund
Idol
Quando

Tävlingsort
Halmstad

1986

Skydd
Spår

Sten Billerud
Hans Dominicus

Handen
Handen

Idol
Quando

Södertälje

1987

Skydd
Spår

Leif Carlsson
Bengt Engwall

Göteborg
Örebro

Apache
Sarro

Stockholm

1988

Skydd
Spår

Lars-Göran Nilsson
Sten Billerud

Stockholm
Handen

Tarras
Idol

Trollhättan

1989

Skydd
Spår

Lars-Göran Eriksson
Bengt-Erik Ljunglöv

Märsta
Södertälje

Quido
Hagge

Mora

1990

Skydd
Spår

Per Granath
Lars Öster

Huddinge
Örebro

Bero
Tazz

Norrtälje

1991

Skydd
Spår

Leif Carlsson
Ronny Adolfsson

Göteborg
Handen

Passats Ali
Kärrets Crai

Västerås

1992

Skydd
Spår

Jan-Henrik Oskarsson
Roger Wiklander

Umeå

Passats Hasso
Tarras

Härnösand

1993

Skydd
Spår

Leif Carlsson
Per Berggren

Göteborg
Örebro

Passats Ali
Triumphs Bamse

Göteborg

1994

Skydd
Spår

Leif Carlsson
Jan-Henrik Oskarsson

Göteborg
Umeå

Passats Ali
Passats Hasso

Malmö

1995

Skydd
Spår

Zijad Taslaman
Lars H. Öster

Malmö
Örebro

Eftas Irko
HS Tazz

Karlstad

1996

Skydd
Spår

Bengt-Erik Ljunglöv
Thomas Pettersson

Östersund
Karlshamn

Alphagårdens Nine
Passats Gino

Uppsala

1997

Skydd
Spår

Bengt-Erik Ljunglöv
Mats Redefalk

Östersund
Uppsala

Quanto
Atenagårdens Odin

Stockholm

1998

Skydd
Spår

Leif Simlund
Eva Simonsson

Halland
Uppsala

Zagals Åkky
Frisco

Kalmar

1999

Skydd
Spår

Lennart Gustavsson
Jan Karlsson

Stockholm
Södermanland

Lei-Anns Nitro
HS Dukat

Linköping

2000

Skydd
Spår

Leif Simlund
Ronny Holmberg

Halland
Blekinge

Zagals Åkky
Jebas Erax

Göteborg

2001

Skydd
Spår

Bengt-Erik Ljunglöv
Jan Gyllensten

Jämtland
Skåne

Alf
Kurants Dilo

Borås

2002

Skydd
Spår

Ronny Holmberg
Tony Johansson

Blekinge
Kronoberg

Jebas Erax
Bödavindens Arras

Östersund

2003

Skydd
Spår

Ann Berg
Sten Billerud

Skåne
Stockholm

Memorix Gino
Triumphs Jordan

Ronneby

2004

Skydd
Spår

Glenn Andersson
Thomas Wiman

Skåne
V:a Götaland

Blackneck’s Garbo
Vårhufvud Fax

Malmö

2005

Skydd
Spår

Peter Sverdfält
Dan Pellas

Stockholm
Stockholm

Lei-Ann’s Ville
Jurassic Eros

Karlsborg

2006

Skydd
Spår

Bengt Ljunglöv
Jessica Solner

Stockholm
Stockholm

Wiggo
Sajkés Svullo

Örebro

2007

Skydd
Spår

Glenn Andersson
Patrik Malmberg

Skåne
Skåne

Blackneck’s Garbo
Mallekraft’s Nikita

Södertälje

2008

Skydd
Spår

Patrik Malmberg
Jessica Solner

Skåne
Stockholm

Mallekraft’s Nikita
Sajkés Svullo

Karlstad

2009

Skydd
Spår

Ronny Holmberg
Henrik Bodegrim

Blekinge
Dalarna

Lei-Anns Besk
Wilses Allex

Norrköping
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Svenska mästare

Svenska mästare 2009

DOMARUTBILDNING

Narkotika-SM 2010

Inbjudan till domarutbildning i regi av
Polisens Hundförarförbund
Vi har för avsikt att hålla en domarutbildning, för
narkotika-SM, under hösten 2010. Utbildningen riktar
sig i första hand mot momenten skydd och lydnad.
Kursen kommer till valda delar att videofilmas.
Deltagare vid kursen skall ha med egen hund som kan
utnyttjas för bedömningar.

Ekonomi: Hundförarförbundet står för boende - mat.
Intresseanmälan skickas till Thomas Wiman,
LOP Göteborg.
Adr. och tfn finns längst bak i vår tidskrift eller via
GW.
Styrelsen för Polisens hundförarförbund
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Gubbe på stubbe

Att få tillfälle och möjlighet att träffa dessa
gubbar på stubbar är en verklig förmån.
Vid varje ny bekantskap lär man sig något
nytt. Varje gång tänker man också att denna
gubbe nog ändå ”tar priset”. Men det dyker
ständigt upp nya, som har lika fantastiska
berättelser och som kan och vill dela med sig
av dem på ett underhållande och lärorikt
sätt. Den här gubben är absolut inget undantag. Han har sysslat med hundträning
i drygt 50 år och framför allt intresserat sig
för olika typer av preparatsök. Hans hundar
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har utbildats till att hitta både sprängämne
och cancerceller. Men det som fascinerar
mest är hans avelsprojekt i syfte att få fram
individer som är speciellt lämpliga för att
leta efter hasch. Då pratar vi inte längre om
hundar, utan om flugor! (Om just detta hoppas vi att han själv vill skriva om vid ett senare tillfälle). Polishunden träffar Bo Olsson
i samband med stockholmarnas regionalvecka i Forsmark. Så här i efterhand ångrar
man en sak, att man inte hade med sig en
bandspelare.

Gubbe på stubbe

Bo Olsson
Text och foto: Catarina Håkansson
Illustration: Robban Carlsson

Jag började på polishögskolan förhållandevis sent, nämligen
1974. Då hade jag jobbat några år som byggnadsingenjör
och också drivit ett eget vaktbolag. Hundintresset däremot är
gammalt. Jag började på Brukshundklubben i Uppsala i slutet
av 1950-talet och blev redan då imponerad och intresserad
av hundens enorma luktsinne. Jag kom tidigt också i kontakt
med polisens hundförare och redan när jag sökte till polisskolan var det med tanke på att få bli hundförare.
Det gjorde jag också så snart det var möjligt och det var det
1976. Jag tilldelades en hund från hundskolan ett par månader
före grundkursen. Hunden hette Flex ”Rick”och den hade jag
under grundkursens första del. Vid kursens andra del skadades
Flex, fick en fraktur på ett framben.
Jag lyckades hitta en rejäl hund med det lilla extra upp –
Bonzo. Han gjorde en supertest av Pålle men trots det hängde
det upp sig. Gösta Lind och hunden kom av någon anledning
”på kant” med varandra i hundstallet och Gösta vägrade ge mig
något kontrakt på honom. Till sist trädde Pålle in och efter en
del turer kunde jag ta Bonzo i tjänst. Relationen mellan Gösta
och mig blev av förklarliga skäl genom alla år något kylig.
I alla fall. Bonzo var en på den tiden ganska liten hane. Han
vägde runt 30 kilo och var en extremt bra tjänstehund. Han
spelade faktiskt huvudrollen i en informationsfilm om hundar
som gjordes av universitetet i Uppsala. Han jobbade och var
i alla avseende fullt tjänsteduglig vid 10 års ålder men fick ej
någon dispens att gå över för Gösta Lind.
1988 utbildade jag mig till bombhundförare. Jag hade en
mycket duktig vorsteh, med ett riktigt bra makeringssätt. Han
pekade mot källan med nosen på fågelhundars karakteristiska
vis, så honom ville jag prova att ta i tjänst. Det fick jag förståss inte för Gösta Lind, utan tilldelades en labradortik som
köpts in från hundskolan för 60 000 kronor. En avsevärd summa pengar för en hund som enligt min mening helt saknade
motor. Eftersom jag var såväl instruktör som besiktningsman
slog jag själv ut henne efter sex månader. Någon annan myndighet prövade henne mot narkotika men även de gav upp.
Så stod jag utan hund i ungefär ett halvår innan Gösta Lind
bestämde sig för komma ner och titta på Turbo som min
vorsteh hette. Han gillade vad han såg men då kom nästa problem, jag fick inte själv äga en bombhund. Då erbjöd jag mig
att sälja honom till myndigheten. Priset jag ville ha var 50 000
kronor. Det tyckte jag var mer än skäligt med tanke på att han
redan var så gott som färdigutbildad. Men Gösta bestämde
priset till hälften, 25 000 kronor och det var inte förhandlingsbart. Eftersom jag inte tyckte jag hade något val så sålde

jag honom. Då var han bara två år gammal och han höll ända
tills han var tio år. 1994 då han togs ur tjänst sedan han blivit
sittande i karantän efter ett terrorhot mot kärnkraftverket Ignalina 1994. Jag hoppas att i något senare nummer av Polishunden få komma tillbaka med en berättelse från den resan.
1993 kom jag med i ett projekt som leddes av FOA, försvarets forskningsanstalt. I samband med det fick jag också min
första springerspaniel, Douglas. I gruppen ingick bland annat
Lasse Fält och syftet var att ta reda på varför bombhundarna
inte riktigt fungerade fullt ut. Vi kom fram till att det till stor
del handlade om att hundarna inte fått preparaten presenterade
på ett bra sätt. Efter det började man tänka på att separera och
förvara medlen så att deras dofter blev mer specifika.
Projektet varade ett par år och min nästa hund var även det
en spaniel, fast en tik. Hon hette Ronja och med henne deltog
jag i ytterligare ett projekt som gick ut på att hitta lungcancerceller. När de här cellerna syns vid en röntgenundersökning är
cancern i regel i ett så långt framskridit stadium att det ofta är
för sent att sätta in behandling.
Ronja lärde sig ganska enkelt att identifiera cellerna som
jag fick från operationsavdelningen på Karolinska sjukhuset.
Tanken var att personer i riskgruppen vid en vanlig hälsoundersökning skulle andas i ett slags filter som hundarna sedan
skulle undersöka. Tekningen fungerade men tyvärr fick vi
inga pengar så vi kom aldrig vidare.
Efter Ronja kom Riska, en jaktspanieltik jag själv fött upp.
Henne tog jag i tjänst 2002 och häromdagen gjorde hon sitt
sista jobb, tio år gammal. I familjen finns idag också en ung
labbetik, men henne kommer jag inte att ta i tjänst. När detta
går i tryck är jag alldeles nybliven pensionär. På fredag (den
fjärde juni) gör jag mitt sista pass som hundförare. Men en
del hundträning blir det ändå framöver. Jag kommer att köra
praktisk jakt med tiken och jag fortsätter att vara med och
figga i mitt civila SBK-gäng.

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

Phaspen
De va en gång en liten valp som kallades för Grisen för han
va så ful. Den lille valpen va som den fula ankungen men han
brydde sig inte om det för han visste att han en vacker dag
skulle jobba som en stor o ståtlig Polishund. Precis som den
lille valpen förutspådde blev det. Han växte upp från en liten
ful ankunge, mobbad av sina kullsyskon, hånad av omgivningen för han va så ful o alla undrade va de var för sorts ras
tills den dagen då han plötsligt hade vuxit i kostymen och fick
börja arbeta som den stoltaste Polishund ni kan tänka er. Han
var fortfarande inte lika vacker som många av sina rasfränder
MEN han va numera en Polishund och möttes därför med ett
visst mått av respekt och tikarna föll för hans charm och yrke.
Den numera stolta Polishunden hade en dröm om att få spåra tjuvar och banditer, leta försvunna personer som gått vilse,
leta prylar som kunde hjälpa till att lösa brott eller helt enkelt
bli hjälte o hitta SlarvMattes bilnycklar när hon tappat dom….
Han drömde om att få jobba på kommenderingar för att se
till att folk inte skulle bråka med varandra. Han drömde helt
enkelt om att få bli en liten hjälte i Konungens och Samhällets tjänst. Han trodde att folk skulle tycka att han va duktig,
att folk skulle känna sig trygga när han så stolt, med svansen
högt upp i luften, klev ur sin radiobil släpandes på sin Matte.
Under hela våren har den Stolta lilla Polishunden varit på
kurs i en mysigt liten småstad med enbart trevliga människor.
När nu kursen va slut såg den Stolta Polishunden fram emot
dom första två nattpassen eftersom natten är jakttider…..efter
tjuvar o banditer.
Polisbilen rullade ut i den varma sommarnatten o fort gick
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det. YES!! Nattens första jobb!! De blev en kort färd o när
den Stolta Polishunden väl fick komma ut trodde han inte
sina ögon. Hade han somnat o vaknat i ett annat land? Här
kommer man från ett par veckor i en liten pittoresk småstad
o plötsligt kliver man ut i ett område som påminner om en
krigszon från länder han tidigare bara sett på TV. Ingen som
tyckte han var ståtlig här inte – ingen som verkade vilja ha
honom eller någon av alla dom andra Stolta Polishundarna
där- ingen som ens ville ha tvåbeningspoliser där. Folk som
skrek ”AINA” efter honom, folk som kastade sten mot honom. Påminde om en stökig fotbollsmatch men ändå inte.
Brandlukten stank, blåljus överallt, folk överallt o alla verkade så innerligt arga på dom Stolta Polishundarna! Varför
hatar dom oss så innerligt undrade den konfundersamme
Polishunden.
Hans Matte försökte förklara att det som den Stolte Polishunden just nu upplevde var ett resultat av vårt lands misslyckade integrationspolitik. De va sånt fint ord så Polishunden
fattade inget alls. De han däremot fattade var att han kände
hur arg han blev på alla som kastade stenar, brände upp bilar,
slog sönder rutor och eldade upp skolor och slog sönder en
Polisstation. Allt detta bara för att man ville få dit Poliser så
man kunde bråka med Poliserna? Va ska de va bra för? Hur
kan man tända eld på saker och sen kasta sten på brandmännen som kommer för att släcka? Hur kan man kasta sten på
ambulans personal som kommer för att hjälpa? Hur kan man
slå sönder sin egen stadsdel och förstöra så mycket för alla
som bor där- bara för att få bråka med Polisen? Har dessa in-

Phaspen
divider inte lyssnat på sina föräldrar som många faktiskt flytt
från krig o elände? Har dessa individer blivit tappade i golvet
när dom föddes?
Den Stolte Polishunden förstod inte heller varför alla Poliser var tvungna att vara så passiva – varför gick man inte in
med kraft och ”slog tillbaka”? Hans Matte försökte förklara
för honom men han förstod ändå inte. Den Stolte Polishunden
som drömde om att bli hjälte, spåra tjuvar, hitta försvunna
personer och leta prylar fick ett bryskt uppvaknande från den
trygga lilla staden han tillbringat många veckor i. Han fick
nu se baksidan av samhället, hatet som gror i vissa grupper,
människans värsta sidor och han gillade inte det han såg. Han
blev numera ännu stoltare över att vara en HUND och inte en
människa för den rasen är så konstig.
Den Stolta Polishunden är fortfarande stolt! Han drömmer fortfarande om att spåra tjuvar o banditer o få bli hjälte
o rädda nån försvunnen. Han vet att han skyddar sin Matte
med sitt liv om så behövs. Han drömmer också om att INTE
behöva läsa i tidningarna om att det är upplopp i var o varannan förort runt om i landet i sommar. Han drömmer om att
dom som styr över oss människor ska förstå vad som händer i
vissa ”förorter” och att man ibland måste dra i handbromsen.
Han drömmer också om att Poliser ska få vara just Poliser

och få använda dom verktyg, den taktik och dom lagstöd som
finns. Han drömmer om att någon gång måste det väl ändå
vara NOG!!?? Han drömmer om att någon chef ska våga fatta
beslutet FRAMÅT och inte höra ordern BACKA så fort det
far en sten genom luften. Han drömmer om att omtanken över
den ”personliga integriteten” och rädslan över att ”inte stöta
sig med vissa element” ska få stå tillbaka och istället ska dom
som bestämmer besluta sig för att VÄRNA OM TRYGGHETEN för dom som faktiskt sköter sig – Folk ska kunna vara
trygga på gator och torg! NÄR nån eller nåra spårar ur ska
man ta tag i det korrekt och resolut för att de andra ska få
känna sig trygga helt enkelt! Vi ska skydda dom goda – inte
dalta med dom onda!
Om inte Polisen ingriper – vem i hela friden ska göra det?
VEM ska folk ringa till när deras stadsdel brinner?
Den Fula Ankungen som växte upp till en Stolt Polishund
vägrar ge upp sina drömmar och förhoppningsvis kanske det
inte bara stannar vid just drömmar, kanske dom som styr börjar fatta någonting – någongång ……..fast just de sistnämnda
kanske verkligen är den största drömmen av dom alla….
Dream On baby Dream ON !!
Full fart med Phaspen såklart

K a l l e l se till

ÅRSMÖTE i POLISENS

HUNDFÖRARFÖRBUND

Göteborg 2010-09-17 KL 19.00.
UPPROP FÖRBUNDSRÅDSDELEGATER.
§ 1. Mötets öppnande.

§ 10. Budget

§ 2. Val av ordförande för mötet.

§ 11. Fastställande av medlemsavgift.

§ 3. Val av årsmötessekretare.

§ 12. Stadgeenliga val:
Ordförande
Ledamot
Kassör
Suppleant
2 revisorer
2 revisorssuppleant

§ 4. Årsmötet behöriga utlysning.
§ 5. Fastställande av dagordning.
§ 6. Val av årsmötesjusterare.
§ 7. Årsberättelsen.
§ 8. Revisionsberättelse.
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden
revisionen omfattar

1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år

§ 13. Inkomna motioner.
§ 14. Mötets avslutning.
Efter årsmötet följer ett informationsmöte.
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Allmänna anvisningar
I samtliga moment utom 2 och 3 skall hunden föras okopplad.
Hund får bära endast ett halsband. Mellan tävlingsmoment får
hunden ej vara kopplad eller korrigeras i halsband. Dock får hund
föras kopplad mellan två lydnadsstationer.
Med utgångsställning menas att hunden befinner sig sittande
vid förarens vänstra sida. Om den tävlande använder andra kommandon än de angivna skall detta anmälas till tävlingsledaren.
Den tävlande skall i samtliga moment följa tävlingsledarens
anvisningar.
Bedömning sker efter 10-gradig skala. Betyg över 5 ges i följd
5–5,5–6–6,5 och så vidare. Givet betyg multipliceras med respektive moments koefficient. Som godkänt betyg räknas betyg 5 och
däröver, betyg under 5 räknas som 0.
Samtliga moment skall bedömas öppet.
Allmänt gäller att alla avvikelser från momentets rätta 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.
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”.
Det föremål som skall användas vid moment ”apportering”
skall vara de av SBK anvisade. Vid alla moment där angrepp från
hunden ingår skall föraren kommendera figuranten att stå stilla.
I moment 20, 23, 26 och 27 bör figuranterna utgå från samma
utgångsplats.
I moment 22-23-24 och 29 skall figuranten avvisteras genom
att armar, kropp och ben känns över.
I alla moment där bevakning ingår skall hund, som släpper
bevakningen och lämnar figuranten mer än 5 meter, underkännas.
Yttre påverkan innan föraren anslutit inom 5-metersgränsen
medför underkännande.
Vid ev. lika poäng i slutresultat skall lydnadspoängen räknas
bort, för att särskilja de tävlande.
Mom 1
Platsliggande med skottberördhet - Kommando
”Plats eller handtecken” - Koeff 5
Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca. 5 meters
mellanrum och avlägsnar sig gående utanför hundarnas synhåll.
Dessa skall kvarligga under 10 minuter utan att förflytta sig.
När föraren lämnar hunden må han använda kommandot ”stanna
kvar”. Efter 5 min. skjuts första skottet, därefter 1 skott varje
minut. Efter det femte skottet skall hundarna ligga kvar ytterligare
1 min. Därefter avhämtas hundarna på tävlingsledarens anvisning.
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Uppläggning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar nedläggning av
hundarna. Momentet är slut när tiden gått ut. Hund får ej läggas
om under pågående moment. Skytten skall vara utplacerad innan
moment platsliggning med skottberördhet börjar. Tiden tas från
det förarna lämnat hundarnas åsyn.
Bedömning:
Hund som kryper mindre än 2 meter eller gnäller erhåller högst
betyg 8. Sätter eller ställer sig hunden eller kryper den mer än 2
meter underkänns den i momentet.
Mom 2
Linförighet - Kommando ”fot” Koeff 2
Hunden som föres i fritt hängande koppel skall villigt följa
föraren gående på dennes vänstra sida, med huvudet eller bogen i
jämnhöjd med förarens knä.
Linförigheten skall prövas i olika gångarter. Då föraren gör
halt skall hunden utan kommando stanna i utgångsställning. Vid
nytt marschinträde får kommandot upprepas.
Uppläggning:
Momentet börjar och avslutas på tävlingsledarens kommando,
med hunden i utgångsställning. Det åligger tävlingsledaren att
tillse att hunden föres i fritt hängande koppel, samt att momentet
utföres lika för samtliga hundar.
Bedömning:
Hund som hela momentet föres i stramt koppel (stretar) kan ej
godkännas. Sak samma gäller hund som släpar och upprepade
gånger måste dras fram. Stor vikt skall läggas vid hundens
förmåga att anpassa sig till förarens rörelser, så att den ej stänger,
tränger eller sätter sig snett eller sent.
Mom 3
Framförgående - Kommando ”före” Koeff 2
På kommando skall hunden under marsch gå framför föraren i
kopplets längd. När föraren gör halt skall hunden på kommando ”stå” eller ”stanna” genast stanna. Provet utföres även
i omvänd marschriktning. Hund som någon gång, efter att den
sänts, befinner sig i höjd med eller bakom föraren underkänns.
Uppläggning:
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse med hunden i
utgångställning, och slutar då tävlingsledaren beordrat ”halt” och
hunden intagit utgångsställning.
Bedömning:
Tillåts hunden bestämma riktning och dra iväg föraren åt vilket håll
som helst, skall den underkännas. Hund som stretar, nosar, ej håller
avståndet eller sätter sig vid halter bör ej ges högre betyg än 7.
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Mom 4
Fritt följ - Kommando ”fot” - Koeff 4
Utföres som moment 3, men med okopplad hund. Hunden skall
även prövas vid förflyttning två à tre steg i olika riktningar samt
vändningar på stället, med bibehållen frontriktning.
Uppläggning:
Se tillämpliga delar mom 2
Bedömning:
Se tillämpliga delar mom 2.
Mom 5
Platsläggande - Kommando ”plats”, ” ligg” eller handtecken
- Koeff 2
På kommando eller handtecken skall hunden snabbt lägga sig.
Platsläggandet utföres under gång utan att föraren stannar. Han
fortsätter springandet minst 20 meter och stannar på tävlingsledarens order vänd mot hunden. Momentet avslutas med att
föraren återvänder till hunden och på tävlingsledarens kommando
beordrar hunden i utgångsställning.
Uppläggning:
I momentet som börjar på tävlingsledarens tillsägelse med hunden i utgångsställning, ingår inte bara själva nedläggandet utan
även förflyttningen dessförinnan, samt uppsättandet av hunden
till utgångsställningen.
Bedömning:
Förblir hunden i stående ställning istället för att lägga sig, och
detta upptäcks av föraren efter några stegs förflyttning skall hunden underkännas även om föraren därvid med nytt kommando
lyckas lägga hunden. Sätter eller reser sig hunden innan föraren
återvänt till hundens sida, skall den underkännas i momentet.
Hund som reser sig strax före förarens kommando erhåller högst
betyg 8.
Mom 6
Stående - Kommando ”stå” eller ”stanna” - Koeff 2
På kommando eller handtecken skall hunden stanna. Ställandet
utföres under gång utan att föraren stannar. Han fortsätter gående
20 meter och stannar på tävlingsledarens order vänd mot hunden.
Momentet avslutas med att föraren återvänder till hunden och på
tävlingsledarens kommando beordrar hunden i utgångsställning.
Uppläggning:
Se tillämpliga delar mom 5.
Bedömning:
För godkännande erfordras att hunden utöver det s.k. balanssteget
ej går fler än 5 steg och att hunden står tills föraren återvänt till
hundens sida.
Hund som sätter sig före kommando erhåller högst betyg 8.
Mom 7
Krypande - Kommando ”kryp” - Koeff 3
Hunden lägges. På förarens kommando skall hunden krypa ca. 10
meter och under förflyttningen ändra riktning två gånger.
Uppläggning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar föraren att lägga

hunden och är slut då den tävlande på tävlingsledarens tillsägelse
beordrat hunden i utgångsställning.
Bedömning:
Hunden skall under större delen av momentet vidröra marken
med armbågarna och/eller bröstkorgen. Hänsyn skall tas till
jämnhet i tempo samt följsamhet till föraren. Hund som under
krypet reser sig upp underkänns.
Mom 8
Framåtsändande och inkallning
Kommando - ”framåt”, hit” - Koeff 3 + 2
Från fritt följ sänder föraren hunden framåt. Hunden ska snabbt
förflytta sig till och hålla sig ca. 15 meter framför föraren i
samma huvudriktning och med bibehållen kontakt med denne.
Föraren skall sedan passera genom mitten av en grupp människor. Därefter inkallas hunden under fortsatt marsch. I hundens
och förarens väg utplaceras fyra passiva personer med ca. 5
meters mellanrum.
Uppläggning:
Momentet inleds med en förflyttning och avslutas sedan föraren
på tävlingsledarens tillsägelse intagit utgångsställning.
Ekipaget startar ca 30 meter från gruppen. Hunden sänds då
ekipaget är ca 25 meter från gruppen. Då föraren passerat gruppen med ca 5 meter kallas hunden in. Detta sker i båda riktningarna.
Samtliga förare ska gå lika långt innan inkallning.
Bedömning:
Momentet börjar i och med den inledande förflyttningen och är
slut efter halten. Hund som i båda riktningarna avviker mer än
ca 7 m från förarens marschriktning i sida, kan ej godkännas.
För högsta betyg krävs att hunden inte avviker mer än ca 3 m
åt vardera sidan från förarens marschriktning. För högsta betyg
krävs att hunden raskt intar position ca 15 meter framför föraren
och håller detta avstånd tills inkallningen sker. För godkännande
får hunden endast temporärt överskrida 25 meter respektive
underskrida 8 meter från föraren.
Hunden skall passera innanför gruppen för att erhålla godkänt
betyg.
Stor vikt skall tillmätas snabbhet vid inkallning.
Momentet inkallning börjar på tävlingsledarens tillsägelse.
Underkänt betyg i delmoment framåtsändande medför ej automatiskt underkänt betyg i delmoment ”inkallning”. För att erhålla
betyg i inkallningen krävs dock att hunden befinner sig minst 8
meter från föraren.
Mom 9
Apportering - Kommando ”apport” - Koeff 2
Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat ett av tävlingsledaren utlämnat metallföremål minst 10 meter skall hunden på
kommando genast hämta föremålet, och på kommando ”loss”
återlämna det till föraren. Om hunden vid avlämnandet sitter
framför eller vid sidan av förare bedöms lika.
Uppläggning:
Hunden i utgångsställningen. Momentet börjar då föraren
beordras att kasta föremålet, och är avslutat då hunden avlämnat
föremålet och är i utgångsställning. Föraren får endast ta föremålet på tävlingsledarens anvisning. Hund som avlämnar föremålet
sittande framför ska därefter, med eller utan kommando, inta
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utgångsställning. Föremålet skall vara av metall och väga ca 2 hg.
Bedömning:
Hund som tappar eller tuggar på föremålet innan avlämnandet
erhåller sänkt betyg. Hänsyn ska tagas till tempo vid ut- respektive inmarsch. Hund som inte håller fast föremålet ända fram till
avlämnandet utan släpper ner det på marken bredvid föraren, ges
högst betyg 7 om hunden åter tar upp föremålet och lämnar det
till föraren.
Mom 10
Apportering av tungt föremål
Kommando - ”apport”- Koeff 2
Föremålet utlämnas av tävlingsledaren och utlägges av föraren på ca
10 m avstånd. För övrigt utföres momentet som vid ”apportering”.

Hund som sätter sig framför föraren, vid återhopp och sedan
beordras fot bedöms lika.
Mom 13
Inkallning och platsläggande - kommando ”hit, plats eller
ligg” - Koeff 3
Momentet börjar med hunden i utgångsställning och på tävlingsledarens tillsäggelse avlägsnar sig föraren springande från den
sittande hunden ca 75 meter. På tävlingsledarens tillsägelse eller
tecken inkallas hunden och när den passerat halva sträckan skall
föraren på tävlingsledarens direktiv nedlägga hunden. Momentet
är slut när tävlingsledaren meddelar detta efter det att föraren
återvänt till hunden.

Uppläggning:
Se mom. 9 förutom att föremålet skall vara ca 4 kg tungt.

Uppläggning:
Föraren skall före momentets början informeras om utförandet.
Tävlingsledaren bör under momentet stå i anslutning till den
tävlande.

Bedömning:
Se mom. 9. Momentet börjar då föraren lämnar hunden för att
lägga ut föremålet. Hund som ej sitter kvar medan föraren lägger
ut föremålet ges högst betyg 8, lämnar den sin plats mer än ca 3
m underkänns den.

Bedömning:
Stor vikt skall läggas vid hundens snabbhet vid inkallningen och
läggandet. Stannar hunden ej innan 15 m från föraren kan den ej
godkännas. Hunden som före inkallningen avviker mer än ca 3 m
från sin plats underkänns.

Mom 11
Skall på kommando - Kommando ”skall, tyst” - Koeff 2
På tillsägelse av tävlingsledare beordrar föraren hunden att avge
skall. Efter tävlingsledarens tillsägelse beordras hunden att upphöra med skallet. Skallgivningen bör pågå ca 10 sekunder.

Mom 14
Uppletande av spår - Kommando ”sök spår” Koeff 3
Spårets utgångspunkt skall ligga utmed en ca 30 meter lång
baslinje.
Föraren äger rätt att själv bestämma var utmed linjen hunden
skall påbörja spårsöket. Hunden skall arbeta självständigt och
föras i en ca 15 meter lång lina. Föraren skall meddela domaren
när hunden har hittat spåret, och får lämna området på klartecken
från domaren.
Kan hunden ej finna spåret inom 5 min får den ej deltaga i
mom. 15.

Uppläggning:
Hunden i utgångsställning. Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens tillsägelse.
Bedömning:
För godkännande krävs minst tre skall. Slutar hunden för tidigt
med skallgivningen eller fortsätter hunden med skallgivningen
efter den beordrats sluta medför detta betygsneddrag. Hund som
ändrar grundställning kan ej erhålla högre betyg än 8.
Mom 12
Fritt hopp över häck - Kommando ”Hopp, sitt” - Koeff 2
Hunden i utgångsställning skall på kommando fritt hoppa över
häcken. På kommando skall hunden sitta på andra sidan, tills
föraren beordrar återhopp.
Uppläggning:
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens tillsägelse.
Häcken skall vara 100 cm bred, 85 cm hög och täckt. (Se hinder
SBK, Ekl.). Momentet börjar när föraren ställt upp på lämpligt
avstånd med hunden i utgångsställning. Hopp i båda riktningar
sker på tävlingsledarens tillsägelse. Momentet är slut med hunden i utgångsställning.
Bedömning:
Hund som vidrör hindret kan ej ges högre betyg än 8. Sker återhoppet före kommando kan ej ges högre betyg än 6, detta under
förutsättning att hund först stannat. Hund som ej intar sittande
ställning erhåller högst betyg 7. Hund som använder hindret som
stöd underkänns. Hund som har större delen av kroppen utanför
hindret underkänns.
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Uppläggning:
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse, och är slut då
ekipaget på domarens tecken lämnar upptagsområdet. Domaren
skall ha tillgång till skiss på spårutgången.
Upptagslinjen skall vara synligt utmärkt.
Bedömning:
Hund som bakspårar eller tar upp fel spår återkallas till linjen
utan betygsneddrag.
Hund som går över spåret utan upptag erhåller betygsneddrag
var gång.
Dock erhålles godkänt betyg vid spårupptag inom 5 min.
Förare som meddelat spår 3 gånger och ej fått klartecken från
domaren underkänns i mom. 14 och 15. För att erhålla poäng i
moment 14 krävs att slutföremålet är funnet i mom. 15.
Mom 15
Spårning
Spårning på ett ca 1500 meter långt och ca 90 minuter gammalt
spår.
Spåret skall läggas i omväxlande terräng och som en person
normalt förflyttar sig.
Spårläggaren utlägger 7 föremål på spåret varav slutföremålet
skall vara större än de övriga.
Spårningen är avslutad när hunden funnit slut-föremålet. Före-
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målen redovisas till funktionär, vilken även antecknar sluttid.
Spårtid 40 min. inklusive upptagstid.
Uppläggning:
Spåren bör ej ligga närmare varandra än 300 meter vid samma
utgångsriktning. Föremålen skall vara ca 5-10 cm stora och vara
märkta med spårnummer. Första föremålet bör ej ligga närmare
än 100 meter från upptaget. Spårmottagaren får ej uppehålla sig i
vindriktning mot spårslutsområdet.
Bedömning:
Föremål 1-6 à 30 poäng = 180 p.
Föremål 7 à 120 poäng = 120 p.
Summa 330 p.
För skadat föremål görs poängavdrag. Trasigt föremål medför
underkänt.
Mom 16
Sakstövning - Kommando ”leta apport” Koeff 8
Hunden skall inom en tid av 10 min genomsöka ett 50 x 50 meter
stort område inom vilket 4 föremål är utlagda. Under momentets
utförande får föraren uppehålla sig längs en av tävlingsledaren
anvisad sida. Hunden får bära munkorg.
Föremål som hunden anträffat skall klart påvisas genom
uppgivet markeringssätt eller apporteras till föraren. Föremål som
påvisas genom markering skall efter godkännande av domare
avhämtas av hundföraren i enlighet med provledarens anvisning.
Hunden skall efter avhämtandet föras som vid fritt följ ur rutan
och får sändas för fortsatt sök endast från den anvisade sidan av
området.
För att föremål skall tillgodoräknas måste det var markerat
eller om hunden apporterar skall den ha tagit upp det från marken
inom föreskriven tid. Markeringen respektive apporteringen skall
i dessa fall tas med i bedömningen oaktat att tiden har gått ut.
Momentet avbryts efter att 4:e föremålet avhämtats respektive
avlämnats. Föremålens storlek får ej understiga 2 x 4 cm.
Uppläggning:
Rutan skall vara synligt utmärkt och väl avvallad. Hunden skall
från baslinjen kunna iakttas i hela rutan. Momentet börjar på
provledarens tillsägelse. Föraren skall i förväg uppge hundens
markeringssätt. Rutan skall vallas om efter var 5:e hund.
Bedömning:
Koeff 3
max 120 poäng
4 föremål
Skadat föremål/vidrört föremål (markerande hund) medför poängavdrag, trasigt föremål/hunden tagit upp föremålet i munnen
(markerande hund) får ej tillgodoräknas. Hund som blindmarkerar mer än 1 gång skall underkännas. Vid bedömningen skall stor
hänsyn tas till hundens söklust samt förarens förmåga att dirigera
hunden. För att erhålla betyg fordras minst ett godkänt föremål.
Mom 17
Personsök/Räddningssök - Kommando ”sök” Koeff 12
Hund iförd munkorg
Inom ett ca 100 meter brett och 300 meter långt område skall två
figuranter och ett föremål vara utplacerade. Den ene figuranten
skall vara helt dold och den andre åtkomlig för hunden.
Föraren anvisas en utmärkt mittlinje genom områdets längsriktning. På kommando eller armtecken, vilka får upprepas, skall
hunden snabbt i slag åt båda sidor genomsöka området under
högst 15 minuter. Återsök är ej tillåtet.

Områdets bortre gräns skall vara osynligt. När 2 figuranter och
ett föremål funnits alternativt föraren och hund passerat bortre
gränsen avbryts momentet.
Då tiden gått ut och ekipaget ännu inte kommit till slutet,
avbryts momentet.
Momentet startar då ekipaget går in i sökområdet.
Ståndskall - 2 x 8 - Koeff 16
Då hunden påträffar figurant skall den utan påverkan ge ståndskall tills föraren kommit fram.
Föraren får lämna mittlinjen först på tecken från domare.
Figuranten transporteras efter omhändertagande till mittlinjen.
Uppläggning:
Personsök: Rutan skall vara avvallad. Rutan avvallas efter var
5:e hund.
Bedömning:
Personsök: För hund som inte följer förarens kommando/tecken
sänks betyget, hund som går ur hand underkännes. Stor vikt skall
läggas vid att hunden inte lämnar stora områden ogenomsökta.
Ett krav för godkännande är en funnen och godkänd figurant
medelst ett vägledande ståndskall.
Ståndskall: Momentet börjar då hunden finner figuranten.
Hund som lämnat funnen figurant får denne underkänd oavsett
senare godkänt ståndskall på densamme.
Skulle hunden under personsöket tappa eller dra av sig munkorgen får denne påsättas en gång. Upprepas felet avbryts arbetet.
Hund som uppträder utan munkorg hos figurant underkänns
vid ståndskallet.
Skulle hunden vidröra figuranten med munnen, i vad som kan
uppfattas som någon form av påbörjat angrepp, skall ekipaget
avstängas från vidare tävlande vid detta SM. Stor vikt skall här
läggas på figurantens uppfattning av situationen.
Vikt skall läggas vid skallets jämnhet och att det är vägledande.
Återtransport av figurant bedöms i moment ståndskall.
Ståndskall föremål koeff. 2
Föremålet regleras till att vara ett klädesplagg eller väska minst
40 cm stort (jacka - byxa - skjorta - större väska) liggande eller
hängande högst en meter upp. Hund som kraftigt vidrör föremålet kan högst få godkänt betyg. Lättare beröring medför betygsneddrag. Föremålet skall placeras så att hundens beteende vid
föremålet lätt kan observeras av domarna.
Mom 18
Transport av figurant - Kommando ”fot transport” - Koeff 3
Hund iförd munkorg
Föraren anbefaller den gripne att, efter tävlingsledarens anvisningar, gå framför sig och går själv med hunden fot ca 3
meter bakom. På tävlingsledarens tillsägelse skall föraren växla
mellan att gå ca 1 meter snett bakom och ca 3 meter bakom
figuranten.
Transporten skall vara ca 75 meter.
Uppläggning:
Transporten utföres med svängar och vändningar.
Om föraren är felaktigt placerad i förhållande till figuranten ska
domaren påtala detta (en gång). Om hunden är felaktigt placerad strax före moment 19 kan domare avbryta momentet.
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Bedömning:
Vikt skall läggas vid att föraren följer tävlingsledarens anvisningar beträffande avstånd, samt att hunden håller sin position
vid föraren.
Hund som gnäller eller skäller erhåller neddrag. Hund som är
felaktigt placerad underkänns varvid mom 19 utgår.

På ca 50 meter från hunden och med i huvudsak bibehållet
avstånd förflyttar sig en figurant gående. På tecken från tävlingsledaren sändes hunden mot figuranten. Då hunden sprungit ca
25 meter stannar figuranten. Hunden skall uppta bevakning av
figuranten och efter ca 30 sekunder på tävlingsledarens tillsägelse
avhämtas.

Mom 19
Överfall på föraren - Kommando ”stå stilla” - Koeff 3
Efter anvisning av tävlingsledaren gör figuranten, med höger
arm, ett överfall mot föraren. Hunden skall genom angrepp avvisa överfallet, varvid figuranten blir passiv. Hunden skall därvid
upphöra med angreppet.
Momentet avslutas med en kort transport som inte bedöms.

Uppläggning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar iväg figuranten.
Observeras bör att inga andra personer får tillåtas befinna sig i
närheten av figuranten.
Momentet är slut då föraren avvisiterat figuranten och återvänt
till hunden.

Uppläggning:
Figurantens slag skall vara riktat mot förarens brösthöjd.
Bedömning:
Vikt skall läggas vid hundens snabbhet och kraft i avvärjandet,
samt att föraren snabbt får kontroll på hunden efter avvärjandet.
Mom 20-21
Modprov - Kommando ”stanna eller jag sänder hunden”,
”Revir” - Koeff Anrop 1, Modprov 6
Figuranten iförd synlig skyddsärm
Föraren beordras gå en anvisad väg med hunden fot. Vägen skall
vara markerad med 2 märken med 10 meters mellanrum. På ca
50 meters avstånd förflyttar sig en figurant gående. Föraren tillåts
starta mot första märket och ska innan han uppnått detta uppmana
figuranten att ”stanna eller jag sänder hunden”.
Efter anropet som skall vara klart och tydligt, så att figuranten
uppfattar anmaningen, börjar denne att springa. Hunden får inte
sändas förrän sista märket passerats av föraren. Föraren äger rätt
att springa efter. Då hunden befinner sig halvvägs till figuranten
vänder sig denne, på tecken av tävlingsledaren, mot hunden och
springande hotar denne med slag med spö (fingerat), vilket ej får
träffa hunden. Hunden skall angripa figuranten.
Mom 22
Släppande - Kommando ”stå stilla” - Koeff 3
Då figuranten efter order av föraren är stilla skall hunden släppa
figuranten. Släpper hunden innan föraren kommenderat ”stå
stilla”, skall figuranten fortsätta att hota hunden tills föraren kommenderat ”stå stilla”, eller tävlingsledaren bryter momentet.
Hunden placeras för avvisitering av figuranten.
Momentet är slut då visiteringen är gjord, figuranten är avväpnad och föraren återvänt till hunden.
Bedömning: mom 20 - 21 - 22
Mom 20 slut då hunden sänts.
Hund som ej angriper kan ej godkännas i momentet.
Hund som ej godkänns i mom 20 får ej utföra mom 21-22.
Mom 22 påbörjas med att föraren kommenderar figuranten ”stå
stilla”. Föraren får göra detta så fort hunden angripit figuranten.
Hunden skall hålla i respektive bevaka figuranten tills dess föraren kommit fram och tagit hand om hunden.
Mom 23
Sändande till stillastående - Kommando ”revir” - Koeff 4
Figuranten iförd dold skyddsärm. Figuranten skall anropas
innan hunden sänds.
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Bedömning:
Bevakningen ska ske i figurantens omedelbara närhet.
Mom 24
Fritagningsförsök - Kommando ”revir” - Koeff 3
Figuranten iförd synlig skyddsärm.
Under transporten av figuranten från mom 23, överfalls föraren
av en figurant från ett dolt ställe snett framifrån. Hunden skall
avvärja överfallet genom att gå till angrepp.
Uppläggning:
Överfallet påbörjas från ca 10 meter på tävlingsledarens tecken.
Momentet är slut när föraren avvisiterat figuranten och ställt upp
honom vid figurant nr 1 och därefter återvänt och har hunden i
utgångsställning för vidare transport.
Bedömning:
Vikt skall läggas vid att hunden snabbt och effektivt avvärjer
överfallet, samt att föraren snabbt får kontroll på hunden efter
avvärjandet.
Mom 25
Bevakning - Kommando ”pass på” - Koeff 3
På tävlingsledarens anvisning placeras hunden att bevaka figurant
nr. 2. Föraren avlägsnar sig därefter tillsammans med fig. nr 1 ca
30 meter från fig 2.
Då figuranten efter ca 30 sekunders bevakning gående försöker
avlägsna sig, skall hunden utan kommando hindra detta genom
angrepp.
Efter angreppet är figuranten aktiv tills föraren kommenderar
stå stilla. Därefter skall hunden fortsätta bevakningen i ytterligare
ca 30 sekunder och därefter avhämtas.
Uppläggning:
Momentet börjar då föraren lämnar hunden och är slut när föraren kommit tillbaka och har hunden i utgångsställning. Tävlingsledaren skall vara placerad så att han har uppsikt över både hund
och förare.
Bedömning:
Vikt skall läggas vid hundens kraft i angreppet samt förmåga att
upprätthålla en effektiv bevakning.
Skällande eller tyst hund bedöms lika.
Mom 26
Sändande och återkallande - Kommando ”revir, hit” Koeff 4
Figurant skall anropas innan hunden sänds
På ca 50 meters avstånd från den tävlande förflyttar sig en
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skyddsärmsförsedd figurant springande från sidan och korsar
hundens riktning. På tecken från tävlingsledaren sändes hunden
att ta fast den flyende. Efter det att hunden passerat en på ca 10
meter utmärkt punkt återkallas hunden.
Figuranten stannar på tävlingsledarens tecken.
Uppläggning:
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse.
10 meters markeringen skall vara klart och tydligt markerad.
Figuranten skall beordras stanna om hunden ej åtlyder kommandon och når fram till denne.
Momentet är slut då hunden åter är i utgångsställning.
Bedömning:
Använder föraren mer än tre kommandon underkänns hunden.
Hund som ej upptar ett effektivt efterföljande utan t.ex. stannar
av sig själv underkänns.
Hund som återkallas före markering underkännes.
Mom 27-28
Fasttagande av flyende (skottlossning) - Kommando ”stannar
eller jag sänder hunden”, revir” - Koeff Anrop 1, Fasttagande 5
Figuranten iförd dold skyddsärm
Föraren beordras gå en anvisad väg med hunden fot. Vägen skall
vara markerad med två märken med ca 15 meters mellanrum.
På ca 50 meters avstånd förflyttar sig en figurant gående
försedd med revolver. Föraren uppmanar figuranten att stanna
genom tillrop ”stanna eller jag sänder hunden”. Detta skall ske
före första märket.
Efter anropet som skall vara klart och tydligt, ökar figuranten
takten genom att börja springa.
Hunden får inte sändas förrän ekipaget passerat sista märket.
Då detta sker äger föraren rätt att springa efter.
Figuranten skall avlossa ett skott då anropet sker samt ett skott
då hunden befinner sig ca 20 meter från figuranten.
Skotten får ej riktas mot hunden.
Hunden skall anripa figuranten.
Mom 29
Släppande - Kommando ”stå stilla” - Koeff 2
Figuranten skall avväpnas före släppandet, d.v.s. föraren skall ha
vapnet i sin hand.
Då figuranten efter order av föraren är stilla skall hunden
släppa figuranten.
Bedömning:
Mom 27 slut då hunden sänts. Hund som ej godkännes i mom 27
kan ej erhålla betyg i mom 28-29.
Stor hänsyn skall tas till hundens kraft i angreppet.
I mom skall särskilt beaktas att föraren inte påverkar hunden
på annat sätt än genom kommando.
Summa Koeff
360
Lydnad
Näsarbete 830
spår, saksök, räddningssök
Skydd
380
Totalt
1570
960 i spårhundsgruppen
I spårhundsgruppen
– Lydnad som i skyddshundsgrupp
– Sakstövning som i skyddshundsgrupp

Spår spårhundsgruppen
Uppletande av spår - Kommando ”sök spår” Koeff 5
Spårets utgångspunkt skall ligga utmed en ca 150 meter lång
baslinje.
Föraren anvisas var utmed linjen hunden skall påbörja spårsöket. Hunden skall arbeta självständigt och föras i en ca 15 meter
lång lina. Föraren skall meddela domaren när hunden har hittat
spåret, och får lämna området på klartecken från domaren.
Kan hunden ej finna spåret inom 5 min avbryts momentet spår.
Uppläggning:
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse och är slut då
ekipaget på domarens tecken lämnar upptagsområdet. Domaren
skall ha tillgång till skiss på spårutgången.
Upptagslinjen skall vara synligt utmärkt.
Bedömning:
Hund som bakspårar eller tar upp fel spår återkallas till linjen
utan betygsneddrag.
Hund som går över spåret utan upptag erhåller betygsneddrag
var gång.
Dock erhålles godkänt betyg vid spårupptag inom 5 min.
Förare som meddelat spår 3 gånger och ej fått klartecken från
domaren underkänns i mom 14 och 15.
För att erhålla poäng i moment upptag krävs att slutföremålet
är funnet enligt moment spårning.
Spårning
Spårning på ett ca 1500 meter långt och ca 120 minuter gammalt
spår.
Spåret skall läggas i omväxlande terräng. Spåret skall innehålla
två stycken spetsvinklar. Spårläggaren utlägger 7 föremål, och
slutföremål, på spåret varav tre (3) skall vara av metall och fyra
(4) av annat material. Fyra av apporterna skall vara ”ej uppenbart
synliga” och övriga öppna. Dolda föremål skall ha koefficient
fyra (4) och öppna tre (3). Två av apporterna skall placeras i vinkel, dock ej spetsvinklarna. Slutföremålet skall ligga väl synligt
och vara minst femton (15) cm.
Spårningen är avslutad 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 max 5 cm stora och vara
märkta med spårnummer. Första föremålet bör ej ligga närmare
än 100 meter från upptaget. Spårmottagaren får ej uppehålla sig i
vindriktning mot spårslutsområdet.
Bedömning:
= 50 p
Upptag koeff 5
Föremål 1-4 à 40 poäng
= 160 p
Föremål 5-7 à 30 poäng
= 90 p
Föremål 8 à 100 poäng
= 100 p
Summa 400 p
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