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Ordförandens kommentar

Ett tack till

Södermanland!
Jag vill börja med att rikta ett tack till Södermanland
för sommar-SM som genomfördes i Katrineholm. Jag
hoppas att alla som var där var lika nöjda som jag
var. Givetvis ett grattis till vinnarna och till andra som
gjorde utmärkta prestationer.
Som vanligt avhölls vårt årsmöte på fredagen. Jag
valdes återigen till ordförande för 2012–2013 och
tackar för förtroendet. Vid mötet fattades beslut om
att godkänna de grundläggande dragen i styrelsens
förslag på nytt tävlingsprogram. Jag vill påminna er
om att så snart som möjligt skicka in synpunkter på
programmet till Kenneth Eriksson. Slutgiltigt beslut
tas vid ett förbundsråd under våren 2013. Till detta
förbundsråd har varje länsklubb rätt att skicka delegater i enlighet med den delegatfördelning som gäller, exempelvis har Skåne rätt att skicka 4 delegater.
Varje länsklubb skall i normalfallet stå för sina delegaters kostnad. För att förbundsrådet skall bli så demokratiskt som möjligt har dock styrelsen, i samverkan med revisorerna, beslutat att stå för en delegats
kostnad per länsklubb. Länsklubbarna beslutar om de
ämnar bekosta övriga delegaters deltagande.
Den 1 januari 2015 kommer polisen i Sverige att få
en ny organisation. Vi kommer att ombildas till en
enrådsmyndighet och högst troligt indelas i regioner

motsvarande de samverkansområden som finns i dag.
En tanke från min sida är, hur kommer detta att påverka oss? Vad som är klart är att vår länsindelning
med självständiga myndigheter försvinner. Hur kommer vår anställningsform att se ut och hur kommer
vår anställningstrygghet att se ut? Innebär den efterfrågade flexibiliteten i resursanvändandet en risk
för snabba förflyttningar av personalen? Vilka övriga
förändringar kommer med en centralisering? Kommer vi organisatoriskt att sortera under RKP och hur
kommer den territoriella organisationen att se ut?
Jag påstår inte att jag är emot en centralisering utan
kan se fördelar med detta främst i ledningsfrågor.
Mina funderingar just nu rör mer den demokratiska
styrningen av verksamheten och tillvaratagandet av lokala intressen.
en.
Avslutningsvis vill jag tacka Petra
Viklund för hennes tid i styrelsen
och hälsa Johan Pettersson
on och
Thomas Gutenlöv välkomna.
mna.

Lars Lindgrenn
Ordförande
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Protokoll informationsmöte 2012

Informationsmöte
Katrineholm 2012-09-07
Närvarande:

2. Nordiska Mästerskap

Lars Lindgren, ordförande
Peter Matthijs, sekreterare
Magnus Söderberg, kassör
Kenneth Eriksson, ledamot
personal PHT, RKP – 23 delegater

Ulf Backman informerade om NM den 30/5-1/6 i Flygstaden
i Söderhamn.

3. Information av RKP

1. Framtida SM
Styrelsen presenterade förslaget om framtida SM. Detta diskuterades och förbundsrådet beslutade att godkänna huvuddragen i förslaget. Ett slutgiltigt beslut kommer att tas vid ett
förbundsråd under våren 2013. Fram till dess kommer arbetsgruppen att fortsätta sitt arbete. Synpunkter och funderingar
skall vara arbetsgruppen tillhanda senast 1/12 2012.

Pelle informerade om framtida utrustningsfrågor.
Lars Eriksson informerade om Försvarsmaktens Avel. Där
ska polisen, efter regeringsbeslut 2011-12-22, samarbeta med
försvarsmakten för att bidra till att trygga den framtida tjänstehundsförsörjningen .
Lars Lindgren, Ordförande
Peter Matthijs, Sekreterare
Ulf Backman, Justeringsman Stefan Lönnvik, Justeringsman

Protokoll årsmöte 2012

Årsmöte i polisens
hundförarförbund
Katrineholm 2012-09-07
Närvarande: Styrelsen och 23 delegater av 30.
§1 Lars Lindgren öppnade årsmötet.
§2 Lars Lindgren valdes till årsmötesordförande.
§3 Peter Matthijs valdes till årsmötessekreterare.
§4 Årsmötet behörigt utlyst.
§5 Fastställande av dagordning (stadgeenlig)
§6 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare, Stefan Lönnvik och Ulf Backman valdes.
§7 Årsberättelsen godkänd.
§8 Bengt Nyström läste upp revisionsberättelsen som
godkändes.
§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid som
revisionen omfattar.
§10 Mötet fastställde budgeten för verksamhetsåret
2012-2013.

Lars Lindgren
Ordförande
2
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Peter Matthijs
Sekreterare

§11 Faställande av medlemsavgiften, oförändrad
200 kronor.
§12 Stadgeenliga val:
A/ Val av ordförande 1 år, Lars Lindgren.
B/ Val av ledamot 2 år, Kenneth Eriksson.
C/ Val av Kassör 2 år, Magnus Söderberg.
D/ Val av 1 suppleant 2 år, Johan Pettersson
E1/ Val av 1 suppleant 1 år Thomas Gutenlöv
E2/ Val av 2 revisorer 1 år, Bengt Nyström,
Jerker Lawesson.
F/ Val av 2 revisionssuppleanter 1 år, Mats Jönsson,
Johan Esbjörnsson.
§13 Inga motioner inkomna.
§14 Mötet slut.

Stefan Lönnvik
Justeringsman

Ulf Backman
Justeringsman

Hundjobb

Andreas och Fanny
fångade maxitjuvarna
Text och foto: Catarina Håkansson
Olofström. Klockan halv fyra på morgonen
sover nog de flesta av oss som allra bäst. Så
gör också polishundförare Andreas Johansson i Karlskrona. Då ringer telefonen. NåLarmet om det pågående inbrottet kommer till polisens larmcentral, LKC, cirka kvart i tre och bara en kort stund senare är
de första patrullerna på plats. De omringar direkt närområdet,
medan de väntar på att Andreas och hans schäfertik, Fanny
ska komma fram.
Vi går in i lokalen och Fanny söker av den relativt stora affärsytan, säger Andreas. Det finns många ställen att gömma
sig på, men hon visar inga tecken på att det finns någon kvar
där inne så vi avbryter.
Andreas och hans kollegor misstänker att gärningsmännen
tagit sig ut samma väg som de tagit sig in, via ett rep och ett
hål i taket. Kvar på golvet står säckar med kosmetika.

Börjar skälla

gon eller några har via taket brutit sig in på
Ica Maxi i Olofström och man misstänker att
de finns kvar där inne.

Fanny jättetydligt att det finns ett spår att följa. För min del är
det bara att följa med.
Spåret går parallellt med husväggen mot baksidan av Maxi.
Efter ett hundratal meter vinklar det rakt ner mot ett område
med sly och högt gräs. Plötsligt stannar Fanny upp och avbryter spårandet. I stället börjar hon skälla.
Jag förstår direkt att hon har hittat någon, berättar Andreas
som ser två personer som ligger hopkrupna på marken.
Tillskyndande kollegor tar hand om de båda misstänkta
männen som nu sitter anhållna, misstänkta för inbrott och
stöld.
Andreas är mer än nöjd med sin duktiga hund, men poängterar avslutningsvis att den lyckade insatsen beror på ett bra
lagarbete.

Vi börjar gå runt byggnaden, förklarar Andreas. Plötsligt visar
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Resestipendium Kosovo

K9 Kosovo Police
Text: Christer Österstedt • Roberto Viscovich

Första gången vi två träffades var på ett narkotika SM, några år efter att vi båda varit
i Kosovo på FN-missionen UNMIK. Vi kom
att prata om våra hundförarkollegor som
vi jobbade ihop med i 1 år, samt våran tolk
Adnan. Vi pratade ganska omgående att det
vore intressant att återvända efter några år
för att se utvecklingen av hundenheten.
Vi ansökte om ett resestipendium av PHF, vilket beviljades.
Vi började planera för resan, en del var att kontrollera hur
säkerhetsläget var i landet, vi åkte ju ned som privatpersoner
denna gången. Var skulle vi bo? Transport under den veckan
vi skulle tillbringa i Kosovo m m?
Via svenska kollegor på plats fick vi hjälp och info, samt de
tillstånd som behövdes för att få besöka hundenheten. Vi kontaktade Adnan, som vi båda hade haft som tolk när vi jobbade
i Kosovo. Givetvis fick vi bo hemma hos hans familj, vi fick
givetvis också låna hans bil för att åka runt i Kosovo.

Ankomsten
En lördageftermiddag i april 2011, landade vi på Pristinas
flygplats. Två hundförare tog emot oss ihop med Adnan, trevligt återseende, givetvis skulle besöket börja på ett kafé för att
prata om hur familjerna mådde m m.
Vi inkvarterades hos Adnan som bor söder om huvudstaden
Pristina. Familjen trängde ihop sig för att vi skulle få ett eget
sovrum, under hela veckan mötte vi en givmildhet av familjen, samt av andra hundförarkollegor som är rörande. Vi vet
deras månadslön, ändå är man otroligt givmild då man hälsar
på dem.

Stor gästfrihet
En kväll blev vi bjudna till en hundförarkollega, där det bjöds
på mycket god mat och dryck. Vi var givetvis och hälsade på
våra gamla grannar i den serbiska byn Graccanica också. Ett
mycket glatt återseende, även där dukades det upp en mindre
buffé på nolltid. Naturligtvis var vi tvungna att smaka senaste
tillverkningen från apparaten i trädgården…
FN-missionen har funnits i Kosovo sedan 1999. Man började att bygga upp rättsväsendet igen efter kriget. Ukraina
kom ganska snart dit för att upprätthålla hundverksamheten,
med ÖVS-, narkotika- och bombhundar. 2002 började man
hos den lokala polisen att bygga upp en egen hundverksam4
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het, man skickade några hundförare till England, där dom fick
en grundutbildning, man fick med sig hundar också, FN köpte
även in hundar från bla Tyskland.
Roberto var i missionen 2004–05, då var det 10 hundförare.
Man hade varsin ÖVS-hund, samt 5 av dem hade även en
renodlad narkotikahund, (spaniel), som England hade skänkt
till landet. Christer kom till missionen 2006–07, och fortsatte
utbildningen av hundförarna, sakta men säkert så utökades
också antalet hundförare i landet. Man bytte även placeringsort och är idag placerade drygt en mil norr om Pristina.

Hundenheten
Man är idag 27 hundförare på enheten, och enheten har
tillgång till 9 ÖVS-hundar, 9 narkotikahundar och 9 bombhundar. Man har bra utbildningslokaler och hundgårdar på
campen. Varje hundförare har dessutom en hundgård hemma
som myndigheten ställer till förfogande. Hundförarna har
även varsin tjänstebil, den använder man också till och från
jobbet. Alla har inte privatbil, därför har man sin tjänstebil
med sig hem för att kunna transportera sin tjänstehund till och
från jobbet.
Vi fick se en hel del hundar, i lydnad, skydd, spår, uppletande, narkotika- och bombsök. Vi blev imponerande av
dressyrnivån på de hundar som vi såg. En bra kontrollbit och
arbetsvilliga hundar.
De tjänsteuppdrag man har mest av idag är narkotika- och
bombsök. Ständiga bombsök i olika lokaler inför rättegångar,
presidentbesök mm. ÖVS-hundarna används vid en del spåruppdrag, samt vid demonstrationer. Man har ännu inte tagit
till sig kombihund, men det är nog något som är på gång.
Kosovo är till ytan stort som Skåne ungefär. Placeringsorten är ungefär mitt i landet, där utgår man ifrån och åker på
de olika uppdragen. Någon egentlig patrullering med ÖVShundarna finns inte, utan man avvaktar tills man får ett jobb
och åker då ut.
Det problemet man har nu är ekonomin, man behöver köpa
in nya fordon, tjänstehundar, utrustning mm. Under missionen
har man fått de flesta hundarna som gåva av diverse länder
i Europa. Polishundtjänsten i Sverige bidrog med en större
mängd utrustning under våran tid i missionen, skyddsarmar,
munkorga, spårlinor mm.
Efter en vecka var det dags att säga farväl till våra vänner.
Vid en mindre ceremoni på hundenheten fick vi presenter och
minnesgåvor från hundförarna.
Vi önskar dom all lycka i framtiden, både i tjänsten med
sina hundar och att det ska bli lugnt i landet.

Narkotikafynd på kyrkogård

Semestern

Min husse ska av någon konstig anledning alltid vara ledig en hel månad under sommarn. Varför? När vädret är
som bäst och buset finns utomhus? Skittråkigt!
Nu är det som det är och jag får finna mig i det. Husse
borde veta att en jaktcockerspaniel i sina bästa år inte vill
ligga och slöa och ha tråkigt. Han säger att jag mår bra
av att ha tråkigt!
Hur kan han veta det! Jag vill ju bara leta efter knark,
pengar, vapen och tomhylsor. Han har mest legat och
druckit sangria och badat. Ja, som Ni kanske förstår så
bor jag i Malmö, där solen nästan alltid skiner och där
det finns massor av roligt att snusa upp!
Som sagt, semestern var äntligen slut och på måndagen
den 13 augusti gick vi de 6 km från hemmet till Polishuset. På vägen dit brukar vi gå genom en stor kyrkogård.
Eftersom husse säger att jag drar så hårt i kopplet
så får jag nästan alltid springa lös, vilket jag tycker är
toppen för då kan jag springa och söka för mig själv så
mycket jag vill!
När jag sprang på en gata inne på kyrkogården och
roade mig själv så fick jag äntligen lite trevlig lukt i min
känsliga nos. Jag kände en härlig doft genom en hög
häck, och min husse lät mig springa runt och passera en
parkbänk. Invid denna bänk finns ett 10 meter högt tuja-

träd, som har grenar ned till marken.
Jag kanske ska utveckla! I Skåne har vi tränat oss i
att markera sådant som människor har grävt ned i jord,
grus m m. Först grävde de ner knark men sedan något
år gräver de bara ner plastburkar, plåtburkar, plånböcker
m m. Jag tror det är mest av lathet för att husse inte vågar
gräva ner knark och sedan inte vakta det på ett par veckor
eller någon månad, fegt tycker jag, men ja ja.
Ja, jag började ju gräva i marken under tujan och husse
blev plötsligt lite mer vaken, hallå, semestern är slut
husse!!!
10 cm ner i jorden hittade jag en plastpåse som jag la
mig att titta på. Husse blev så glad så jag fick lite Frolic
från hans ficka.
Sedan började husse att ”klydda”. Han ringde till chefen och frågade om han fick ”ta in det” eller det skulle
ligga kvar, vadå ligga kvar? Klockan var 07.10, (jo, jag
kan klockan) så husse pratade om övertid och sådant tråkigt, vem bryr sig?
Jag hörde husse berätta för någon annan människa att
det var 530 gram hasch som jag hittat.
Ja, nu kör vi husse! Semestern är slut, hör du det?
Pucko, (Smedsmästarens Chess) 4½ år gammal jacktcocker som bor och jobbar i Malmö.
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äntligen slut!
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Gubbe på stubbe
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Gubbe på stubbe

Torgny Hultin
Text: Catarina Håkansson • Foto: Magnus Hultin
Illustration: Robban Carlsson

När han packar väskorna för att åka till den
stora staden Stockholm, är det en pojkdröm
som går i uppfyllelse. Han ska bli polis. Då
är han 19 år och har redan hunnit med att
göra lumpen, jobba ett år på cementgjuteri
och bli pappa!
Efter de tio månadernas utbildning och praktik, kommer han hem till familjen i staden
vid Götakanal och Vänerns östra strand –

Motala, där han fortfarande bor kvar. Han
har jobbat med polishundar i nästan fyrtio
år, först som hundförare och sedan som länshundbefäl i Östergötland. Trots att Torgny
Hultin nu officiellt har lämnat hundenheten,
kommer han till Karlsborg vår och höst, för
att föreläsa för grundkursarna om Lagen och
hunden.

Ja det var absolut en pojkdröm att bli polis. Jag jobbade först
på ett cementgjuteri, men kände att här fanns ingen framtid.
På den tiden fanns det bara polisskola i Stockholm, så jag var
ju tvungen att flytta från Motala och fru och en liten son. Men
de tio månaderna gick snabbt och jag var snart tillbaka.
Den första tjänsten fick jag vid ordningspolisen i Mjölby
och här stannade jag ett par år innan jag blev polisassistent
i Motala. Nästan direkt, 1973 sökte jag till grundkursen för
hundförare i Sollefteå. Ärligt talat var familjen inte så imponerade, utan lär meddela att om jag skaffade hund skulle jag
vara tvungen att flytta.
Men jag visste att det var ett tomt hot och både min första
och mina efterkommande tjänstehundar blev direkt älskade
familjemedlemmar.
Vi hade inga djur hemma hos mamma och pappa, men vi
bodde på landet och jag blev något av en ”lilldräng” på granngården där det fanns både hundar, hästar, kor och grisar, Jag
tror att jag utvecklade ett genuint intresse redan där.
Till Hundskolan kom jag med en schäferhane som hette
Rex, men han höll inte måttet utan slogs ut ganska fort. Istället fick jag via en kollega i Västerås, tag i Kiffe som då var tre
och ett halvt år gammal.
Några dagar efter att jag kommit hem från kursen åkte jag
radiobil tillsammans med dåvarande chefen för hundverksamheten i Motala, Lars-Olov Skog.
Vi blev kallade till ett inbrott i en affärslokal i centrum och
Kiffe fick upp ett spår som gick längs gatorna och in och ut i
trädgårdar. Efter ungefär två kilometer fångade vi vår första
buse, eller rättare sagt fyra stycken. Gissa om jag var stolt när
jag återvände till Lars-Olov.

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

Ett annat jobb med Kiffe som jag minns extra väl är när han
hittade en äldre man som trillat på isen och brutit lårbenet.
När vi hittade honom hade det blivit alldeles mörkt och riktigt
kallt. Han hade definitivt inte klarat natten där ute.
När Kiffe var nio år började ett framben att spöka. Han
hade brutit det när han som unghund hoppade ut från en balkong. Jag hade en valp från hundskolan redan på gång, men
han hade reservationer mot människor.
Istället fick jag Halle också det en schäferhane som var testad och klar. Halle var en något sämre spårhund än Kiffe, men
han var en mycket bra och naturlig skyddshund. Tyvärr blev
han bara åtta år gammal.
Vi jobbade ett helgpass och tog tjuvar. På måndagen var
han lite loj och på tisdagen åkte jag till veterinären. Dagen
efter, på onsdagen var han borta. Det visade sig att han hade
obotlig och långt framskriden cancer.
Tjänstehund nummer tre var HS Holm – Tello och han var
också utbildad för narkotikasök. Jag minns särskilt ett ärende
där jag sökte igenom ett behandlingshem.
Det var många rum att söka igenom och i det femtonde
rummet får Tello tag i att par jeans som han rystar omkring
och i ena fickan hittar jag en haschbit som inte är större än
en tumnagel. Då blir man lycklig som hundförare att hunden
fortfarande efter så långt sök har sökintresset kvar.
1995 hoppade jag av hunderiet för att bli yttre befäl i

Motala Ett halvår senare blev vi en så kallad länsmyndighet
och den förste maj 1996 fick jag tjänsten som länshundbefäl i
Östergötland med placering i Linköping.
I vår myndighet har vi en regel som säger att man bara får
ha en chefsbefattning i max sex plus i särskilda fall tre år, det
vill säga nio år. Jag vet inte riktigt hur jag lyckades bli kvar
i fjorton år, men de första fem ”glömdes” nog bort på något
sätt.
Men 2010 var det stopp och jag har nu en inre tjänst i Motala. Hundverksamheten ligger mig fortfarande riktigt varmt
om hjärtat och jag håller kontakt genom att vår och höst hålla
mitt föredrag kring lagen och hunden i Karlsborg.
Att summera de här åren är inte lätt, men jag kan med
glädje konstatera att under mina år som chef för hundenheten
i Östergötland har jag fått vara med om en makalös utveckling
med bl a olika sorters specialhundar.
Jag har varit med om att arrangera två sommar SM och ett
narkotika SM och jag har som chef haft en enorm uppbackning av mina hundförare för att nå det mål som vi tillsammans satt upp.
Jag har också tack vare hundförare Leif Malmgren i Stockholm fått förmånen att träffa min ungdomsidol Jerry Williams. Det är i dagarna femtio år sedan jag köpte min allra
första skiva just med idolen Jerry Williams.

Skriv i tidningen Polishunden!
Att skriva något på Facebook eller Twitter är en baggis.
Att skriva något till Polishunden är inte mycket svårare,
men tar lite längre tid. Det kan det vara värt.

Allt som är polishundrelaterat är av intresse:
•
•
•
•

Har det hänt något speciellt på jobbet?
Hur ser en helt vanligt dag ut?
Har ni varit på någon kurs eller deltagit i någon tävling.
Nya händelser eller gamla, spelar mindre roll.

En rubrik – kanske någon mellanrubrik för att lätta upp det hela,
och gärna en bild eller två som relaterar till texten.
Glöm inte att bilden måste vara högupplöst!
Maila materialet till Lars Nordgren: nordgren@sjobo.nu
Hälsningar Lars Lindgren, ansvarig utgivare

8
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Ny på jobbet

Blackneck’s B´Adde
med förare Fredrik Lindqvist
Under vinjetten NY PÅ JOBBET, presenterar Polishunden de hundar som efter godkänd ”uppkörning” tas i tjänst runt om i vårt avlånga land. Detta
bygger självklart på att vi på redaktionen får information om vilka hundar som är aktuella.
Långt ifrån alla hundar kan bli polishundar och
vi tycker det känns roligt och viktigt att på det här
sättet lyfta fram de uppfödare som lyckats få fram
hundar som håller måttet.
Senaste tillskottet är Blacknecks B´Adde (Loke)
som tillsammans med sin förare, Fredrik Lindqvist, från och med nu arbetar i polismyndigheten
i Kalmar Län.
Polishunden önskar lycka till med kommande
hundjobb.
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SM i Katrineholm

Kort sagt
– ett väldigt bra SM
Text och foto: Catarina Håkansson • Foto: Lars Nordgren & Bengt Nyström

Väldigt bra spårbarker och väldigt bra sökruta. Väldigt bra apellplan och väldigt bra
uppletanderuta. Väldigt bra funktionärer och
väldigt bra boende. Väldigt bra publiksiffror
och väldigt bra väder. Kort sagt – Ett väldigt
bra SM!
Första helgen i september går Svenska Mästerskapen för polishundar av stapeln. Som arrangörer står tjänstehundklubben
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i Södermanland, med Manne Johansson och Jens Gustavsson
i det främsta ledet. Till sin hjälp har de, förutom sina åtta
hundförarkollegor också nästan 30 personer från SBK i Katrineholm.
-Vi är mycket tacksamma för deras insatser, inte minst som
spårläggare, poängterar Manne. Utan deras hjälp hade vi aldrig rott det här i land.
Redan under onsdagen anländer de flesta, till perfekt valda
Djulö. Här finns boende för alla tycken och smak. Husvagnsplatser, campingstugor och vandrarhem med rum som har
både högt och lågt i tak.

SM i Katrineholm

På bekvämt avstånd ligger det trevliga och utslagsgivande
området där uppletandedomarna och radarparet Tomas Pettersson och CG Helgebo tillbringar många timmar med att
bedöma markeringarna av de fyra utlagda föremålen, samt
hundarnas sökarbete.

Exemplariskt tysta hundar
Lika nära ligger två stora torra och nyklippta gräsplaner. Den
ena fungerar som tävlingsplan, medan det på den andra ges
chans att göra de sista finjusteringarna inför lydnadspasset.
SM:et invigs på torget i Katrineholm, efter en marsch längs
Storgatan dit många intresserade åskådare sökt sig. Efteråt är
vi många som kan konstatera att samtliga hundar skött sig helt
exemplariskt. Inte ett hundskall hörs på hela tiden.
Väl tillbaka på Djulö väntar det nervpirrande första tävlingsmomentet, platsliggning i tio minuter, varav de sista
fem under skottlossning. Hundarna läggsi två grupper. Några
avstår av olika anledningar och ett par lämnar för att gå mot
sina förare.
Trots det blir det en lugn tillställning och i skyddshundgruppen kan tio av sjutton hundar avsluta dagen i delad ledning med 50 poäng. Lite sämre resultat blir det i spårhundgruppen, där tre av sju hundar får betyg.

Skyddshundgruppen – fredag
På fredagsmorgonen är det äntligen dags att sätta igång tävlandet på allvar. Hälften av skyddshundgruppen startar på lydnadsplanen medan den andra halvan först tar sig an personsöket. Rutan ligger precis i anslutning till Brukshundklubbens
klubbstuga och är förhållandevis flack.
På vänstersidan är det öppen äldre granskog medan högersidan bjuder på en risigare och mer svårsprungen terräng.
Föremålet, den här gången i stor ryggsäck, är placerad tidigt
till vänster, ungefär 30 meter ut. Med rådande vind är det en
hel del hundar som ”sneddar” och därför inte riktigt får med
sig hörnan, något som domarduon Lawesson och Lundström
tar till protokollet.
Frånsett det i sammanhanget lilla ”skönhetsfelet” är det väldigt många hundar som gör ett riktigt bra sök, vilket domarna
också är noga med att påpeka.
-Framför allt blir jag glad över att hundarna söker målmedvetet och motiverat, säger Jerker, när han summerar startfältets insats.
Flest poäng, 278, samlar göteborgsekipaget Peter Nordgren
och schäferhanen Vargfjälls Jago, följda av Glenn Andersson
med Mallekrafts Tim och Roger Nilsson med Blacknecks
Kitch.

Jämt på lydnadsplanen
På lydnadsplanen varierar resultaten väldigt, vilket beror på
att det kostar många poäng att missa ett moment. Dagens
bästa uppvisningar svarar Peter Hallberg med Daneskölds

Hex och Roger Nilsson med Blacknecks Kitch. Båda slutar på
imponerande 146,25 poäng.
Vid en sammanräkning av fredagens övningar kan man se
att det är Roger, följd av Glenn som toppar listan. På tredje
plats har en riktigt rutinerad räv smugit sig upp. Med ett bra
sök och en stabil lydnad har Kjell Florén och Bockegårdens
Boss avancerat. Detta är extra roligt med tanke på att Kjell
tvingades bryta SM i fjol efter att Boss börjat halta.
-Det visade sig vara diskbråck, berättar Kjell som fått hunden opererad och i form till årets tävlingar, ingen dålig prestation.

Spårhundgruppen – fredag
För de sju ekipagen i spårhundgruppen bär det i väg i samlad
trupp strax efter klockan åtta på morgonen. Efter någon mils
bilåkande, är vi framme vid de inbjudande markerna. Efter att
ha lottat spåren åker de tävlande vidare till respektive upptag.
Här gällde det för hundarna att leta upp ett korsande spår
längs en 150 meter lång patrullstig, något som alla klarar utan
problem. Snyggaste påsläppet svarar Stefan Lönnvik med
P O L I S H U N D E N 4 - 20 1 2
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SM i Katrineholm
Lindjax Bus för. Största prestationen svarar ”mycket” gravida
Anna Svensson och Mallekrafts Edgar för.
Till stor glädje kommer alla hundar runt sina spår i år. En
del apporter blev visserligen kvar i det höga blåbärsriset, men
alla får sitt slut. Flest apporter hittar Linjax Chile med förare
Katarina Edlund från Stockholm som går upp i ledningen med
292,5 poäng. På andra plats finns Anna och Edgar med 255
poäng. Tredjeplasten så här långt lägger Elin Jansson med superläckre Gråmans Storm beslag på med 237,5 poäng

Skyddshundgruppen – lördag
På lördagen fortsatte tävlingarna för skyddshundarna med
uppletande respektive spårning. Även dessa spår går riktigt
bra. Bara två hundar bryter, vilket nog är den bästa statistiken
på flera år. Även i denna grupp tappas det en del apporter.
Flest, sex stycken, hittar Glen Anderssons Tim och Johan Petterssons Wilses Melvin. Med tanke på att Melvin inte ens är
två år gammal måste man bli imponerad.
I uppletanderutan är det ömsom vin och ömsom vatten.
Området är som sagt finurligt uttänkt och innehåller både gräs
och asfalt. I högerkanten finns en liten lekplats med en gungställning. Många hundar söker intensivt nära baslinjen och
förarna, men har över lag svårare för att jobba i botten av den
50 meter djupa rutan.

Strålande uppvisning
Roligt är att den har sökt sig en ovanligt stor publik till Djulö
den här fina höstlördagen. Och då inte bara kollegor och när-

12

P O L I S H U N D E N 4 - 2012

mast sörjande, utan förstår man, också många intresserade
katrineholmsbor.
Dessa bjuds på en strålande uppvisning i hur saksök ska
gå till när det är som bäst, då Peter Hallbergs Hex som enda
hund, markerar samtliga fyra föremål helt felfritt. När de
också får fullt betalt, en tia för sökarbetet plockar de flera placeringar och går upp på tredje plats.

SM i Katrineholm
Vid en summering av dagen kan man se att Glenn och Tim
leder med 862,75 poäng inför söndagens avslutande skyddsarbete. På andra plats ligger SM-vinnaren 2011, Roger och
Kitch.

Spårhundgruppen – lördag
För de tävlande i spårhundgruppen är tempot lugnare. På lördagen är det lydnad som gäller. Först ut är rumskompisen Petra Viklund och hennes trevliga mallehane, Prosports Corak,
eller Zlatan som han kallas. De har många fina moment, men
en del missförstånd gör att poängen inte blir så höga. Men Polishunden vågar lova att nästa år kommer tiorna att hagla.
Efter avslutande tävlingsdag kan man konstatera att Katarina drar ifrån i täten. En fin lydnadsuppvisning gör att de
kommer att gå in som sista hunden i uppletande. Även Anna
och Elin håller sina positioner från gårdagen.

Grand ﬁnale
SM:et avslutas på söndagen med
planskydd för skyddshundgruppen och uppletande för spårhundgruppen. Vad det gäller den
sistnämnda håller Katarina och
Chili ihop hur fint som helst. Den
ledning de har redan på fredagen
behåller de genom hela tävlingen
och som bästa spår – lydnadsoch uppletandehund är den lilla
åttaåriga malletiken en väl värdig
vinnare.
Parallellt med spårhundarnas
uppletande pågår skyddshundgruppens planskydd, vilket gör
att Polishunden tyvärr missar
tävlingarnas bästa skyddsuppvisning. Den svarar Johan Autere och Posso, hemmahörande i
Stockholm för.
På eftermiddagen drar det ihop
sig och de tre ledande ekipagen
kommer till sist in. Tyvärr, tyvärr
skadar sig Rogers Kitch allvarligt
vid modprovet och måste till allas
besvikelse lämna planen och tävlingen. Självklart blir stämningen
dämpad, men temperaturen höjs
rejält när Glenn och Tim kommer
in och kör ett stabilt, genomarbetat och rejält skyddspass. Som
grädden på moset sliter Tim
omkull figgen i det avslutande
momentet, flykt med skott. Detta
betyder att Glenn – än en gång –
hamnar överst på en SM pall.
Polishunden vill avsluta med
att gratulera inte bara medaljörerna, utan alla tävlande till goda
insatser. Tack Manne, Jens och ni
andra sörmlänningar.
På återseende i Söderhamn.
P O L I S H U N D E N 4 - 20 1 2

13

SM i Katrineholm

S P Å R H U N D

Plats Deltagare

Lydnad 2 spårhundgruppen
1 36. Katarina Edlund 55.0

Platsliggning spårhundgruppen
1 34. Anna Svensson 50.00
2 36. Katarina Edlund 50.00
3 31. Elin Jansson
37.50

Sakstövning spårhundgruppen
1 36. Katarina Edlund 152.00
2 31. Elin Jansson
123.50
3 32. Mimmi Lindgren 108.00
4 35. Stefan Lönnvik 102.75
5 33. Jakob Hydén
98.75

Spår spårhundgruppen
1 36. Katarina Edlund 292.50
2 35. Stefan Lönnvik 260.00
3 34. Anna Svensson 255.00
4 31. Elin Jansson
237.50
5 33. Jakob Hydén
203.75
6 32. Mimmi Lindgren 167.50
7 30. Petra Viklund
147.50

S K Y D D S H U N D

POÄNGSTÄLLNING – MOMENT FÖR MOMENT
Poäng

Plats Deltagare

Plats Deltagare

Plats Deltagare

Plats Deltagare

Lydnad 1 spårhundgruppen
1 33. Jakob Hydén
79.25
2 36. Katarina Edlund 73.00
3 31. Elin Jansson
71.25
4 30. Petra Viklund
68.25
5 32. Mimmi Lindgren 61.00
6 34. Anna Svensson 59.50
7 35. Stefan Lönnvik 23.00

Poäng

Lydnad 1 skyddshundgruppen
Plats Deltagare
Poäng
1 2. Peter Hallberg
96.50
2 4. Roger Nilsson
89.25
3 17. Eva Roos
81.00
4 5. Glenn Andersson 80.50
5 3. Kjell Florén
79.50
6 12. Henrik Bodegrim 79.50
7 10. Jan-Inge Borggren 78.75
8 11. Annie Edström 73.25
9 7. Karl Persson
61.50
10 6. Peter Mårtensson 60.00
11 14. Johan Pettersson 57.50
12 16. Emma Bergqvist 57.50
13 13. Peter Nordgren 51.50
14 21. Johan Autere
47.50
15 18. Jonas Svensson 43.00
16 15. Paul Langvik
40.00
17 8. Madeleine Kihlagård 31.00
Lydnad 2 skyddshundgruppen
1 4. Roger Nilsson
57.00
2 12. Henrik Bodegrim 55.75
3 5. Glenn Andersson 55.50
4 10. Jan-Inge Borggren 54.25
5 6. Peter Mårtensson 52.50
6 11. Annie Edström 52.00
7 3. Kjell Florén
51.50
8 2. Peter Hallberg
49.75
9 16. Emma Bergqvist 47.75
10 17. Eva Roos
44.25
11 14. Johan Pettersson 36.00
12 8. Madeleine Kihlagård 34.00
13 18. Jonas Svensson 34.00
14 7. Karl Persson
31.50
15 21. Johan Autere
31.50
16 13. Peter Nordgren 30.00
17 15. Paul Langvik
27.00
Spår skyddshundgruppen
1 18. Jonas Svensson 330.00
2 5. Glenn Andersson 327.00
3 14. Johan Pettersson 327.00
4 6. Peter Mårtensson 324.00
5 4. Roger Nilsson 300.00
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Plats Deltagare
2
3
4
5
6
7

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

35. Stefan Lönnvik
30. Petra Viklund
32. Mimmi Lindgren
33. Jakob Hydén
31. Elin Jansson
34. Anna Svensson

Poäng
47.0
35.5
35.0
33.5
32.5
32.5

Poäng

8. Madeleine Kihlagård 298.50
11. Annie Edström 297.75
12. Henrik Bodegrim 295.50
15. Paul Langvik
290.25
21. Johan Autere
288.00
3. Kjell Florén
238.50
13. Peter Nordgren 238.50
2. Peter Hallberg 234.00
10. Jan-Inge Borggren 205.50
7. Karl Persson
174.75
16. Emma Bergqvist 0.00
17. Eva Roos
0.00

Sakstövning skyddshundgruppen
1 2. Peter Hallberg 200.00
2 21. Johan Autere
118.00
3 15. Paul Langvik
112.00
4 12. Henrik Bodegrim 108.00
5 17. Eva Roos
108.00
6 13. Peter Nordgren 103.25
7 4. Roger Nilsson
97.00
8 5. Glenn Andersson 95.75
9 10. Jan-Inge Borggren 85.75
10 3. Kjell Florén
82.00
11 6. Peter Mårtensson 80.00
12 7. Karl Persson
70.00
13 18. Jonas Svensson 63.00
14 14. Johan Pettersson 55.00
15 8. Madeleine Kihlagård 0.00
16 11. Annie Edström
0.00
17 16. Emma Bergqvist 0.00
Personsök skyddshundgruppen
1 13. Peter Nordgren 278.00
2 5. Glenn Andersson 254.00
3 4. Roger Nilsson 252.00
4 3. Kjell Florén
239.00
5 8. Madeleine Kihlagård 231.00
6 10. Jan-Inge Borggren 230.00
7 16. Emma Bergqvist 213.00
8 7. Karl Persson
208.00
9 2. Peter Hallberg 179.50
10 15. Paul Langvik
170.50
11 12. Henrik Bodegrim 165.50
12 11. Annie Edström 152.00

Plats Deltagare
4
5
6
7

13
14
15
16
17

30. Petra Viklund
32. Mimmi Lindgren
33. Jakob Hydén
35. Stefan Lönnvik

Poäng
0.00
0.00
0.00
0.00

Poäng

21. Johan Autere
140.00
14. Johan Pettersson 129.50
18. Jonas Svensson 120.00
6. Peter Mårtensson 110.00
17. Eva Roos
104.00

Skydd skyddshundgruppen
1 21. Johan Autere
286.00
2 5. Glenn Andersson 280.75
3 10. Jan-Inge Borggren263.50
4 3. Kjell Florén
236.00
5 13. Peter Nordgren 230.25
6 14. Johan Pettersson 223.00
7 6. Peter Mårtensson 215.75
8 12. Henrik Bodegrim 208.75
9 2. Peter Hallberg 200.50
10 16. Emma Bergqvist 197.75
11 11. Annie Edström 188.00
12 17. Eva Roos
186.75
13 18. Jonas Svensson 172.50
14 8. Madeleine Kihlagård155.75
15 15. Paul Langvik
139.75

Plats Deltagare
6
7

16
17

34. Anna Svensson
30. Petra Viklund

Poäng
68.50
55.00

Poäng

7. Karl Persson 129.750
4. Roger Nilsson 123.00

Platsliggning skyddshundgruppen
1 2. Peter Hallberg
50.00
2 3. Kjell Florén
50.00
3 4. Roger Nilsson
50.00
4 5. Glenn Andersson 50.00
5 6. Peter Mårtensson 50.00
6 7. Karl Persson
50.00
7 10. Jan-Inge Borggren 50.00
8 11. Annie Edström 50.00
9 12. Henrik Bodegrim 50.00
10 17. Eva Roos
50.00
11 15. Paul Langvik
47.50
12 18. Jonas Svensson 45.00
13 13. Peter Nordgren 40.00
14 8. Madeleine Kihlagård 0.00
15 14. Johan Pettersson 0.00
16 16. Emma Bergqvist 0.00
17 21. Johan Autere
0.00

SM i Katrineholm

SPÅRHUND

POÄNGSTÄLLNING – SLUTRESULTAT
Plats
1
2
3
4
5
6
7

Deltagare
36.
31. Elin Jansson
34. Anna Svensson
35. Stefan Lönnvik
33. Jakob Hydén
32. Mimmi Lindgren
30. Petra Viklund

Hund
128.00
Gråmans storm
Mallekrafts Edgar
Lindjax Bus
Imzedrifts Vilde
Foggens Quick
Prosports Corak

Myndighet
292.50
Västernorrland
Skåne
Östergötland
Stockholm
Östergötland
Stockholm

SKYDDSHUND

Vinnarna Spårhund.

Plats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Deltagare
5. Glenn Andersson
2. Peter Hallberg
3. Kjell Florén
13. Peter Nordgren
4. Roger Nilsson
10. Jan-Inge Borggren
12. Henrik Bodegrim
21. Johan Autere
6. Peter Mårtensson
14. Johan Pettersson
15. Paul Langvik
11. Annie Edström
18. Jonas Svensson
8. Madeleine Kihlagård
7. Karl Persson
17. Eva Roos
16. Emma Bergqvist

Lydnad
152.00
103.75
92.00
70.00
112.75
96.00
103.75

Spår
50.00
237.50
255.00
260.00
203.75
167.50
147.50

Sakstöv

Platsligg.

123.50
68.50
102.75
98.75
108.00
55.00

37.50
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Poäng
622.50
502.25
465.50
432.75
415.25
371.50
306.25

Vinnarna Skyddshundgruppen.

Hund
Mallekrafts Tim
Daneskölds Hex
Bockegårdens Boss
Vargfjells Jago
Blacknecks Kitch
Mallekrafts Calle
Havrevingens Eros
Posso
Försvarsmaktens Erko
Wilses Melvin
Hedeforsens Anton
Lindjax Babe
Kvasers Gera
Havrevingens Aros
Dubions Hanna
Winonas Dux
Krokasmedens Echo

Myndighet
Skåne
Skåne
V. Götaland
V. Götaland
Västmanland
Skåne
Dalarna
Stockholm
Skåne
Östergötland
V. Götaland
Uppsala
V. Götaland
Halland
Halland
Uppsala
Uppsala

Lydnad
136.00
146.25
131.00
81.50
146.25
133.00
135.25
79.00
112.50
93.50
67.00
125.25
77.00
65.00
93.00
125.25
105.25

Spår
327.00
234.00
238.50
238.50
300.00
205.50
295.50
288.00
324.00
327.00
290.25
297.75
330.00
298.50
174.75
0.00
0.00

Sakstöv
95.75
200.00
82.00
103.25
97.00
85.75
108.00
118.00
80.00
55.00
112.00
0.00
63.00
0.00
70.00
108.00
0.00

Personsök
254.00
179.50
239.00
278.00
252.00
230.00
165.50
140.00
110.00
129.50
170.50
152.00
120.00
231.00
208.00
104.00
213.00

Skydd
280.75
200.50
236.00
230.25
123.00
263.50
208.75
286.00
215.75
223.00
139.75
188.00
172.50
155.75
129.75
186.75
197.75

Platsligg.
50.00
50.00
50.00
40.00
50.00
50.00
50.00
0.00
50.00
0.00
47.50
50.00
45.00
0.00
50.00
50.00
0.00

Poäng
1143.50
1010.25
976.50
971.50
968.25
967.75
963.00
911.00
892.25
828.00
827.00
813.00
807.50
750.25
725.50
574.00
516.00
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Föremål i uppletandet

SM i Katrineholm
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Narkotikajobb

Chili är en stor hund
i litet format
Text och foto: Catarina Håkansson

En arbetsvillig och kampglad ”satkärring”. Så beskriver Katarina Edlund sin stora polishund i litet format. Chili väger
inte ens hälften av den mängd narkotika, 65 kilo! Som hon i
början av året hittar vid en husrannsakan. Den sammanlagda
vikten av de gripna hon spårar upp under tre månader är det
ingen som vet, men en kvalificerad gissning borde ligga på
runt 1,8 ton.
Katarina börjar sin hundförarkarriär 2008 hemma i västernorrland, närmare bestämt i Härnösand. Innan hon för ett och
ett halvt år sedan kommer till Stockholm jobbar hon också ett
tag i Södermanland.
När det är dags för ny tjänstehund behöver hon inte gå över
ån för att hitta vatten.
Hemma i familjen finns
Chili som från början
jobbar tillsammans med
Katarinas sambo. Att
byta förare är inget problem, tvärt om.
Som framgår i reportaget från SM åker Katarina hem till huvudstaden
med som speakern Harry
Nilsson uttrycker det,
medalj av den ädlaste
valören. Och det är också
Harry som när Katarina
går in på lydnadsplanen,
berättar om den stora
mängd narkotika som
Chili hittar tidigare i år.

Narkotikabeslag
– Ja det var riktigt roligt, säger en nybliven
SM-segrare. Direkt när
vi kommer ner i källarutrymmet märker jag på
Chili att det finns narkotika där, mycket narkotika, minns Katarina
22
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Och mycket riktigt, Chili lokaliserar snabbt ett förråd, vars
nyckel till hänglåset man tidigare hittat vid en husrannsakan.
Väl inne markerar Chili en stor bag, som innehåller en ansenlig mängd narkotika, cirka 65 kilo, samt att antal vapen.
– Vi fick verkligen en period med mycket flyt, säger Katarina. I samma veva hade vi 23 gripna efter olika spårjobb.
Som ett extra plus i kanten vann de också SM för draghundar, vilka tjejer. Polishunden gratulerar och önskar fortsatt
lycka till.

Roger
xxxxxxxxxxxxx
och Kitch

Tur i oturen –
Kitch kommer bli helt okej
Text och foto: Catarina Håkansson

Det är med besvikelse, bestörtning och oro vi ser hur Blacknecks Kitch skadar sig så illa att Roger Nilsson tvingas bryta
SM mitt under pågående skyddsmoment. Att ekipaget dessutom ligger tvåa, gör inte saken bättre. Men det är nog ingen
som ens funder över den missade medaljen, utan den frågan
alla ställer sig är: Hur illa gick det?
Han har en blödning i bogen och i lungsäcken, berättar Roger. Självklart är det inte bra, men min veterinär lovar att han

kommer att bli helt återställd, så det kunde ju varit mycket
värre.
Nu väntar två månaders rehabilitering för Kitch, något som
Roger vill dela med sig av till Polishundens läsare. I nästa
nummer kommer vi därför att presentera en intervju med Stefan Rosén, på Redog hundcenter i Västerås. Tills dess håller vi
tummarna för att Kitch är helt återställd.

Förhoppningsvis tar det inte så lång tid innan Kitch kan vara fullt återställd och tillbaka i tjänst.
P O L I S H U N D E N 4 - 20 1 2
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Grundkurs i Karlsborg

Början på något nytt
för Andreas och Brix
I förra numret av Polishunden fick vi stifta
bekantskap med Johanna och Andreas, två
blivande hundförare i Kalmar Län. Här får
vi en snabb rapport efter deras första vecka

på grundkursen i Karlsborg.
I nästa nummer är de hemma igen och
har förhoppningsvis också kunnat ta sina
hundar, Brix och Baxter i tjänst.

Text: Andreas Rubertsson

Efter en tids förberedelser ska man äntligen få komma upp till
Karlsborg. En lång tids väntan är över och en aning nervositet
har infunnit sig.
Frågor som: Hur kommer jag klara kursen? Kommer instruktörerna tycka att man är lika väl förberedd som det ombads? Vad kommer dom tycka om Brix etc...
Ja, nu ska jag i alla fall få svar.
Det var en mjukstart på första dagen med bland annat rundvandring och presentation.
Andra dagen skulle vi börja med uppställning tillsammans
med hund.
Det gick bra, Brix satt aldrig i armen på någon instruktör,
puhh... Det hade varit en tämligen taskig start på kursen...
Sen var det dags för inventering av lydnaden, det kändes
bra i stort, det var bara vid platsliggningen som Brix hade
aning stor förväntan och blev kallad för klassens ”Strulpelle”
av vår kära instruktör från Umeå. Nämner inga namn men det
börjar på T och slutar på obias Lundberg, men vi ska nog visa
honom vad det lider.
Flera steg är tagna för att jag ska nå mitt mål med ansökan
till Polishögskolan, att få bli hundförare!! Men nu återstår att
klara grundkursen...
Efter att ha lyssnat till instruktörerna och de anställda vid
hundtjänsten känner jag att detta kommer bli en mycket lärorik och inspirerande tid!
Eftersom våra instruktörer, Linkan (Fredrik Lindkvist) och
Magnus Lundahl, glatt skickade med en liten passning om att
uppkörning stundar vecka 48, alltså veckan efter kursens slut,
är det bara fortsätta slita på. Tack för det grabbar, men detsamma gäller er, vi kommer visa er:)
Vi kommer kanske inte bli lydnadschampions, men vårt mål
är att fälla busar!!:)
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Grundkurs i Karlsborg

Första veckan avklarad
för Johanna och Baxter
Text: Johanna Sjöberg

Då har första veckan i Karlsborg gått.
Veckan har motsvarat mina förväntningar och jag är
dessutom väldigt nöjd med både grupp och instruktör.
Min grupp är en blandad skara bestående av en smålänning (jag), en pigg dalmas, killen från Värmland där allt
ordnar sig och en envis stockholmare.
Vi har fått äran att instrueras av en mycket kunnig och
ödmjuk veteran i sammanhanget, Bola.
Jag är imponerad av lokalerna och marker runt om

förläggningen som är genomtänkta och passar ändamålet
ypperligt.
Det vi har ägnat oss åt är bland annat inventering i
lydnad och spår samt grundläggande teori inom dessa
områden.
En eftermiddag var vi även ute i skogen och orienterade, kvällen avslutades med ett glas i puben.
Nu har jag varit hemma en helg och ska packa bilen för
ytterligare en spännande vecka i Karlsborg.
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Pelle och Arrak

Pelle sjunker allt djupare i
det leriga vattenfylldadiket
då lägger Asagårdens Arrak i fyrhjulsdriften
Text och foto: Catarina Håkansson
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Ju mer han kämpar, ju mer sugs han fast.
Den svarta leran i det breda, bottenlösa
diket når honom nu till midjan. Han har
tappat sin Rakel. Krafterna börjar tryta. Är

det så här det ska ta slut? Då lägger världens
bästa Arrak i fyrhjulstriften och sliter sin
husse ur dödens käftar.

Ibland måste en historia spetsas till lite för att bli bra. Inte så
att man ljuger direkt, man skulle närmast kunna jämföra det
med att hälla lite salt på popcornen. Inte för att man måste,
men det blir bättre då. Som journalist gäller det att hitta en

bra balans, att inte handskas allt för ovarsamt med sanningen,
samtidigt som man skapar en viss dramatik kring storyn som
ska berättas.
Men när man ska skriva något om Pelle Eriksson i Ble-
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Pelle och Arrak

kinge, ja då behöver man aldrig
ens fundera på att krydda lite
extra. Det blir bra nog som det
är. Han har blivit skjuten på och
han har blivit biten i. Han har
fångat mer tjuvar och banditer
än många andra. Men den här
sommarnatten kunde det gått
illa.

Vattenfyllt dike
– Ja det var faktiskt ganska
otäckt, berättar Pelle. Ibland
blir man ju irriterad över att
hunden ligger på så i spåret,
men den här gången var det ju
bra.
Det hela börjar som ett helt
odramatiskt spårjobb efter någon som slangat disel. Efter en
stund förstår Pelle att personen
i fråga lämnat i ett fordon. Lite
senare blir Pelle och Arrak kalllade till en plats där en misstänkt bil står vid vägrenen.
Arrak tar glatt och villigt upp ett nytt spår, som visar det
sig, är en fortsättning på det förra.
Efter någon kilometer kommer Arrak fram till ett brett vattenfyllt dike. Han hoppar i och tar sig enkelt över till andra
sidan. Lika lätt går det inte för hans husse, som sjunker till
midjan i den svarta sörjan.

Fyrhjulsdriften
– Ju mer jag kämpar ju mer sjunker jag, berättat Pelle. Till
sist blir jag rejält trött. När jag försöker få tag i min Rakel, så
visar det sig att jag har tappat den.

Men då tycker Arrak det får vara nog, han vill vidare i spåret, lägger i fyrhjulsdriften och drar upp sin leriga och blöta
förare.
Pelle lyckas hålla kontakten med sina kollegor med hjälp av
sin privata mobiltelefon. Busen har han framför sig och spåret
går vidare över stock och sten. Efter 40 minuter är jakten över
och diseltjuven är fast.
– Då märker jag att jag också har tappat mina nycklar, bland
annat till vapenskåpet, suckar Pelle. Men nästa kväll kör jag
tillbaka till där spåret börjar och släpper på Arrak igen.
Hur de forcerar diket den här gången får vi låta vara osagt,
men både Rakel och nyckelknippa återfinns i spårlöpan.
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SM för Bruks- och IPO-hundar

Svenska Mästerskapen för Bruks- och IPO-hundar

Då är det Pelle
som håller i taktpinnen
Text: Catarina Håkansson • Foto: Kerstin Karlsson

Bra medarbetare
För två och ett halvt år sedan får han frågan om han kan tänka
sig att vara samordnare för Svenska Mästerskapen för Bruks –
och IPO-hundar. Ett tufft uppdrag som kräver sin man – Pelle
Karlsson
– Man måste omge sig med bra medarbetare och hemligheten
är framför allt att kunna och våga delegera arbetsuppgifterna,
berättar han. Polishunden fångar in honom för en pratstund
mitt under pågående mästerskap på Axvalla travbana, sista
helgen i augusti.
Det är en lugn och nöjd SM-general som slår sig ner på den
stora stenläktaren för en pratstund i solgasset. Framför oss har
vi utsikt över planen där skyddshundarnas lydnad går av stapeln. Under helgen har Pelle cirka 300 funktionärer igång, allt
från spårläggare till siffervisare och papperskorgstömmare.

Många trådar att dra i

Han gör en storslagen entré bakom en travhäst, föreställande Jan Guillous medeltida
riddarhjälte Arn. Till vardags är han ansvarig för polishundtjänstens administration och
på fritiden är han en genuin SBK:are. Han
har varit ordförande i lokalklubben Karlsborg
och vice ordförande i Skaraborgsdistriktet.
Förutom eget tävlande är han också verksam
som tävlingsledare och domare.
28
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– Man kan säga att jag är eller har varit spindeln i nätet, förklarar Pelle, som har lett den styrgrupp av åtta personer som
tillsattes för mer än två år sedan. Skaraborgsdistriktet är ett
stort och aktivt SBK-distrikt med 17 lokalklubbar. Alla är nu
med och drar sitt strå till stacken. Schäferklubben Säternäs
är också i allra högst grad varit delaktiga då de ansvarar för
IPO-biten.
Det första året träffas gruppen ungefär var annan månad
men efterhand har arbetet med att rodda det stora arrangemanget intensifierats. Det har varit många trådar att dra i och
många arbetstimmar har det onekligen blivit.
Nu när arrangemangen är i full gång kan Pelle i stort sett
bara luta sig tillbaka och nöjt se att hans organisation fungerar
till fullo och att ”maskineriet” går som smort. Publiken trivs,
de tävlande trivs och man kan bara konstatera att utan eldsjälar som Pelle och hans gelikar, står sig Svenska Brukshundklubben sig slätt.

Specialsökhundar

Funderingar kring
specialsökhundar
Text: Kent Holt

Jag har haft, eller rättare sagt fått, funderingar kring hundsök
och då själva markeringsbiten. Lite bakgrund först. Jag arbetar som hundförare inom Kriminalvården och har idag två
hundar. Den äldsta är en schäfertik på snart 9 år och så har
jag en unghund som också är en schäfertik och hon är 1½ år.
Bägge hundarna är inlärda med ett passivt påvisande.

Den gamla tiken började som narkotikahund vid dryga 2
års ålder och är inkörd på de vanliga preparaten samt några
nya nätdroger. Det är en hund som är väldigt noga och systematisk i sitt sökarbete och har en bra och känslig nos. När vi
tränar så är en tagen gömma alltid en tagen gömma, vilket då
menas att belöningen fås enbart vid första tillfället. Det vill
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säga att hon skall inte gå tillbaka och markera en gömma som
är tagen utan fortsätta och leta efter fler i samma rum eller
andra utrymmen.
De första iakttagelserna jag gjorde med henne var under
våra certifieringar. Gick hon ut som första hund så hade jag
klockrena och jättefina markeringar, men fick hon gå på tagna
gömmor där tre-fyra hundar tidigare hade markerat, ja då blev
det bara frustration i allt. Det blev krafs/tass eller nafsade på
gömman eller så markerade hon inte, men jag kunde se att
hon hade intresse och när jag begärde att hon skulle söka mer,
ja då kunde oönskade beteenden komma fram som krafs och
bett på gömman. Likaså har det varit de senare åren, att vid
personsöket (sök efter preparat på person) så ser jag på henne
att där finns det narkotika, men hon markerar inte om andra
hundar före henne har markerat på personen ifråga. Är hon
först ut på figuranterna, ja då är det klockrena markeringar utan några konstigheter. Vid skarpa sök fungerar det bra, det är
endast problem när någon annan hund före markerat gömman.

Doftkonﬂikt
Min teori och funderingar kring detta har blivit följande.
Hundar lämnar en doftstämpel, kanske ett feromon, på gömman som då indikerar att ”denna är min”. Ungefär som om att
”detta lägger jag beslag på”.
Vi kan se hur hundar, som kommer in i ett sökområde där
någon annan hund har sökt, börjar med att söka runt där det
varit någon annan hund innan och kan dra fördel av de markeringar som någon annan hund gjort. Jag kan se skillnader hos
den hund som går in som första hund jämfört med de hundar
som söker efter. Har en hund fulmarkerat så kan en annan
hund markera på samma ställe. Varför, om ingen narkotika
finns där? Hundarna är lite som oss människor, att ta den
enklaste vägen till att nå målet. En annans hunds markering är
lättare att hitta än den lilla doftmängden av narkotikan?
Jag kan då tänka mig, när det gäller min tik, att när jag släpper in henne i ett område eller söker på en person där det redan är ”tagna” gömmor, så blir det en konflikt för henne. Hon
är lärd till att inte markera en tagen gömma, men när jag nu
kräver av henne att söka på dessa ändå, så blir det frustration.
Vi kan ta ett exempel, en burkbana eller karusell. Vid första
släppet får jag en fin markering. Jag flyttar om eller snurrar på
karusellen så att gömman hamnar på en annan plats, då kommer icke önskvärda beteenden. Det är för henne fortfarande
samma gömma som hon har markerat, men på annan plats
och bara för att den finns på en annan plats så är det fortfarande samma gömma.
Likadant kan det bli om hon kommer på en burkbana där
andra hundar har markerat innan henne. Om det hela ska
fungera och ingen hund skall dra nytta av en annans hunds
markering, så måste varje burk med markerad gömma bytas
till nästkommande hund. Detta är mina problem och iakttagelser med denna tik. Men som sagt, när det kommer till
skarpa sök, ja då finns inte dessa problem. Jag har även tagit
i beaktning mig själv som person och hur jag agerar och är i
dessa situationer. Jag har som grund att vara, i stort sett, alltid
likadan. Startar på samma sätt, överkör (nöter) inte på samma
ställe även om jag vet att gömman finns där, för hittar hon den
inte själv så gör hon inte det (om det nu inte rör sig om att
lära in något/någon gömma/plats som hon har nytta av i sin
minnesbank) då vill jag naturligtvis att hon skall lyckas.
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Unghundens sökbeteende
När jag sedan kommer till min unghund som nyligen är
inkörd på amfetaminolja. Jag har haft henne sen hon var 8
veckor och jag har lekt in söket på henne och vartefter hon
har blivit äldre och fattat galoppen så har jag ökat svårighetsgraden samt kraven. Markeringssättet (påvisandet) är liggmarkering då det föll sig naturligt för henne. Från att bara ha letat
belöning i allt mindre bitar till att byta ut detta till ett preparat
så har det gått ganska fort. Det går fort när man har en lättlärd
hund som fattat vad det hela (leken) går ut på.
Som sagt så har jag börjat med amfetaminolja på henne och
det är det enda preparatet förutom också amfetamin i pulverform som har presenterats för henne. När jag var och tränade
med polisen i min region så tänkte jag att min unghund skulle
få komma ut och göra något efter att gammeltiken hade sökt
färdigt. Det var ett område där en ”nätdrog” hade lagts ut och
då hon inte är inkörd på detta så tänkte jag att hon kan få söka
”tomt” om inte annat. Men när hon kommer till den plats där
gömman ligger och där gammeltiken tidigare markerat och
fått sin belöning, så markerar hon med sin liggmarkering!
Jag ser på henne att hon intensifierar sitt sök där den andra
hunden har varit lika intensiv eller sökt extra noga, men ingen
markering bara för att någon har sökt intensivare just på detta
område, utan markeringen kom på exakt rätt ställe.
Om det nu är som så att hundar sätter ”sin” stämpel på en
gömma och lägger beslag på denna som sitt byte, vad kan
man ha för nytta av detta eller ta som lärdom? För min egen
del så blev detta ett litet uppvaknande i sökträningen. Att
verkligen tänka sig för hur vi/jag gör i träningen. Att vi borde,
i den utsträckning det går, försöka ge våra hundar egna gömmor för att själva utvecklas samt inte misslyckas med att kanske markera där en annan hund ful- eller felmarkerat.
Likaså blev mitt uppvaknande med min unghund som nu
markerade en gömma på ett preparat som hon inte har blivit
presenterad för. Hon gör i och för sig rätt, men det är jag som
vill berömma henne för att hon gör rätt, inte för att en annan hund har visat/talat om att det är en gömma som ligger
där och i och med kommer belöningen. Jag kan se vikten av
att ha rena gömmor till en unghund och inte ens ”tomköra”
en unghund på ett sökområde där andra hundar har sökt och
markerat på.
Jag har många gånger trott att jag har varit onödigt pedantisk, som har bytt påse till min narkotika så ofta som jag gjort
(narkotikan ligger i en redlinepåse som i sin tur ligger i en
ytterligare redlinepåse, just för att lätt kunna byta vid en eventuell kontaminering). Jag har även narkotika i olika ”vanligt
förekommande” förpackningar, så som aluminiumfolie, gladpack, bakom frimärken i brev etc just för att få ”äktheten” i så
stor grad som möjligt. Men om jag nu skall dra en liten slutsats om mina funderingar, så tror jag inte att jag är så fel ute.
Vet vi verkligen vilken doft eller dofter som hunden använder sig eller drar nytta av? Hunden lär sig lättare och snabbare
än vad vi många gånger tror. Vi presenterar en ny doft av exempelvis amfetamin, men vad innehåller den? Amfetaminolja
i grunden ja, men sedan flera olika lösningsmedel, har blivit
utspätt med amitol eller annat druvsocker, koffein m m. Till
detta kanske det tillkommer feromoner som en hund lagt till
med sin markering (om påsen tidigare har använts i sök). Vill
man vara säker på att hunden verkligen markerar det rätta
preparatet, så skulle vi behöva ett nytt preparat för varje gång
vi söktränar våra hundar. Vi vet att våra hundar lär sig ”vår”
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narkotika väldigt fort och att det kan upplevas bli knivigare
eller svårare för en hund att hitta ett nytt parti eller en annans
myndighets narkotika med ett annat batchnummer just för att
sammansättningen i preparaten inte är lika.

Olika jämförelser
Det finns så mycket som jag har börjat tänka på vid en planerad träning. Jag skall ta ett par skillnader. Hur många gånger
har vi inte gått in i en lokal, tittat runt, lagt ut våra gömmor.
Vi har hanterat preparaten med pincett och ibland också använt oss av engångshandskar för att inte kontaminera med vår
egen doft. Men har vi vallat av området ordentligt som vi gör
när vi har ett sök utomhus? Nej, jag tror inte alltid att vi gör
det. Hunden drar nytta av de doftspår som vi själva lägger ut
när vi går, går ner på knä eller anstränger oss för att placera
gömman. För det är ju bl a det som vi har lärt vår hund från
början. Gömman finns ju i anslutningen kring min(eller kollegors) doftbild (när vi tränar). Vi leder nog många gånger
själva hunden till gömman. Hur många gånger har man inte
sett en hund som vänder efter tröskeln och inte går in i rummet/området, just för att jag/vi inte gick ini just detta rum.
Hunden vet att målet inte finns där inne för att vår doftbild
inte finns där inne.
Det optimala träningssöket skulle vara, att den person som
bor i huset som skall sökas eller arbetaren som arbetar i ett
utrymme, placerar ut preparatet. Det skulle heller inte spela
någon roll om personen hanterade preparatet med sina händer
utan pincett. Då skulle vi minimera alla eventuella doftbilder
som hunden kan dra fördel av. Deras doftbild finns naturligt
överallt och som vi inte skulle kunna återskapa vid en träning.

Alla hundar är inte lika känsliga, lättlärda, lyhörda etc, de
är individer, men jag tror inte att jag är ensam om ovanstående. Vissa hundar är precis som vi människor, känner skillnad
på mitt och ditt. Man tar inte något som tillhör en annan (lagt
beslag på), andra hundar bryr sig inte alls. Jag kanske har fel,
men jag skulle vilja likställa detta med att ”lägga beslag på”
till själva markeringen. När hunden markerar så gör den även
anspråk på gömman som sin, men talar också om (med doft)
att här är en gömma och häri finns belöningen som då kan
resultera i att andra hundar drar nytta av det eller som min blir
frustrerad över att behöva markera en redan tagen gömma.
Nu vet jag att vi tränar lite olika med våra hundar. Inom
Kriminalvården så lär vi våra hundar att hitta extremt små
mängder då våra beslag mestadels rör sig om ett par gram
som mest och ibland 0,1 gram till enbart rester. Vi har nyttan av att se dessa små mängder på våra hundar då det kan
ge påföljder för den intagne hos oss, men för polis och tull
så skulle detta kanske ge markeringar, som kontamineringar,
överallt vid en husrannsakan. I och med finkänsligheten i
mängden av substans så kanske det är då som en del av ovanstående problem dyker upp. Jag vet inte, men jag tycker att
det är intressant och vill gärna dela med mig av mina funderingar och teorier.
Jag har diskuterat detta med goda vänner som är hundpoliser och pensionerade hundpoliser. Det är alltid roligt att prata
hund samt dela med sig av erfarenheter och kunskaper utan
prestige. Jag hoppas att jag har öppnat ögonen på någon mer
än mig själv.
Kent Holt med hundarna Lajka & Zaqira
kent.holt@kriminalvarden.se
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