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Förbundet
i framtiden
Jag vill tacka Lars Bergström med flera för draghundslägret och samtidigt
önska, er som skall delta på drag-SM, lycka till.
Jag är medveten om den förvirring och frustration som råder på många
håll med anledning av sammanslagningen. Detta gäller också för förbundet
men livet är för kort för att bara deppa. Vi planerar vårt arbete som vanligt
och avvaktar de beslut som förhoppningsvis skall bringa klarhet i olika frågor. Själv sätter jag stort hopp till att OP-20 skall komma fram till många
bra förslag. Därför finns delar av deras arbete redovisat inne i tidningen.
Sen får vi bara hoppas att de förslag som läggs får genomslag på nationell
nivå.
Ett annat sätt som vi jobbar vidare på är genom att hålla en ordförandekonferens/förbundsråd där det är meningen att vi skall sätta vår framtida
organisation och verksamhet. Styrelsen kommer att ha ett möte 26–27
februari och förbereda konferensen som i sin tur hålls 9–11 april. Vi bifogar
ett förslag på organisationsskiss för 2015. Förslaget skall ses som åtminstone tillfällig och detta baseras på att nuvarande klubbar har olika ekonomi.
Hur vi skall formera oss efter 2015 blir en fråga för årets årsmöte. Har ni
tankar eller synpunkter så ställ detta till styrelsen eller förmedla genom deltagarna till konferensen.
Jag vill redan nu passa på att slå ett slag för Nordiska Mästerskapen som i
år går i Norge (Halden som ligger söder om Oslo) 19–22 maj. Våra hjältar
är säkert tacksamma för ert stöd i sin träning eller till och med på plats.
På förekommen anledning vill jag påminna om att vi har en försäkring som
täcker vissa skador på fritiden:
• en gemensam samlingsförsäkring, Särskilt personskadeskydd, tecknas
hos Kammarkollegiet, i syfte att ersätta personskada orsakad av kontrakterad hund i Polisen (foderhund).
• försäkringen gäller personskada som orsakas en hundförare eller dennes
maka/make/sambo eller barn i samband med hantering av hund under
icke betald arbetstid.
• vid personskada genom olycksfall eller vid sjukdom, som drabbat försäkrad under försäkringstiden, utbetalas ersättning för personskada enligt
skadeståndslagen. I fråga om ersättning för inkomstförlust tillämpas reglerna om beräkning av livränteunderlag i 4 kap arbetsskadelagen. Den
försäkrades självrisk är 500 kr och betalas av den enskilde.
• skadeanmälan görs på särskild blankett som tillhandahålls av Kammarkollegiet.
Försäkringen betalas av respektive region fördelat på antalet hundförare.
Med förhoppning om en god vår med bra förutsättningar för träning i skog och mark.

Lars Lindgren
Ordförande
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Polishundförarförbundet – Organisation
FÖRBUNDSSTYRELSEN

REGION-
ANSVARIG
NORD

REGION-
ANSVARIG
BERGSLAGEN

REGION-
ANSVARIG
MITT

REGION-
ANSVARIG
STOCKHOLM

REGION-
ANSVARIG
ÖST

REGION-
ANSVARIG
VÄST

REGION-
ANSVARIG
SYD

Tjänstehund-‐
klubbar:
Tjänstehund-‐
klubbar:

Tjänstehund-‐
klubbar:

Norrbotten
Jämtland
Västerbotten
Västernorrland

Dalarna
Värmland
Örebro

Västra Götaland
Halland

Tjänstehund-‐
klubbar:
Tjänstehund-‐
klubbar:

Uppsala
Gävleborg
Västmanland

Stockholm
Gotland

Tjänstehund-‐
klubbar:

Södermanland
Östergötland
Jönköping

Tjänstehund-‐
klubbar:

Skåne
Blekinge
Kronoberg
Kalmar

Tjänstehundklubbarna har fortsatt egen styrelse samt
ekonomi. Som regionsansvarig utses någon av
tjänstehundklubbarnas ordförande.
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OP-20, polishundverksamheten 2015
Bakgrund

Våren 2014 kom, det då länge efterlängtade, detaljbeslutet
och ute i organisationen hoppades man få svar på många av
de frågor och oklarheter som man bar på. Detaljbeslutet, eller
majbeslutet som det också kallas, gav dock inte så många de
taljanvisningar utan fick snarast betraktas som ett rambeslut.
När det gällde hundfrågor specifikt fanns det inte mycket att
läsa. Hundverksamheten nämns på några få ställen och det
finns kanske anledning att påminna om vad det står i beslutet.
• Polisregion Väst ansvarar för polishundtjänsten.
• Regionalt processansvar avseende samordning, inköp och
utbildning.
• Regionalt organiserade specialhundförare.
• Patrullhundförare organiseras inom LPO.
• Planering och dimensionering på polisområdesnivå.
Efter detaljbeslutet har polisregion Väst fått ett nationellt pro
cessansvar för polishundverksamheten.
Beslutet har gett upphov till oro bland alla inblandade i hund
organisationen men kanske framför allt hos patrullhundförar
na. Man ser svårigheter med ett antal saker, nämnas kan bl.a.
förutsättning att kunna sköta hunduppdraget i förhållande till
att man ingår i IGV-verksamheten. Vidare ser man risker för
sin utbildning och för möjligheter till extrautbildning när detta
är behövligt. Man ser också ett bekymmer i att ha en arbets
ledare som inte kan hundverksamheten och tycker inte att det
är optimala förutsättningar för kommande utvecklingssamtal.
För de som planerat och samordnat verksamheten såg man ett
stort bekymmer med detta arbete i den framtida organisationen
när patrullhundresursen skulle fördelas ut på en mängd platser
och grupper. Man identifierade också problembeskrivningar
för händelser som behöver hanteras i det korta perspektivet och
med hundkompetens t.ex. plötsligt utevaro av hundpatrull, be
hov av ny/extraresurs vid uppkommen händelse etc.

4. Ta fram en preliminär geografisk fördelning av specialsök
hundar.
5. Ett uppdrag har under arbetets gång tillkommit och gruppen
har att lämna förslag på en huruvida planering och dimensio
nering skall ske på områdesnivå eller om inriktningsbeslutet
borde ändras så att det sker på regional nivå.

Arbetet

Gruppen har arbetat enskilt och i arbetsmöten. Man har också
åkt runt i landet och haft informationsmöten i regionerna. I
skrivande stund har gruppen besökt samtliga regioner utom
region Öst, som besöks den 25 februari. Ambitionen med dessa
möten har varit att informera om gruppens uppdrag samt lyss
na på farhågor, förväntningar och synpunkter på den framtida
polishundverksamheten. Målgruppen har naturligtvis varit
hundförarna men även de som kan beskrivas som beställare
av hunduppdragen, yttre personal, RLC, utredare, forensiker
m.fl. Oaktat de skillnader som finns hos polisen i olika delar av
landet (numerär, brottsfrekvens, geografi, poliskultur m.m.) har
det i viss mån varit överraskande att höra i stort samma bud
skap vilken ort vi än besökt.
De fem uppdragen har stötts och blötts i gruppen. Vissa har an
svarat mer för vissa frågor och andra har haft större ansvar för
någon annan del. Totalt sett har dock samtliga arbetat mer eller
mindre med samtliga uppdrag. Några av uppdragen har varit
mer omfattande och svårare att hantera än andra och delvis går
en del av uppdragen in i varandra. Vi tycker nu att man börjar
kunna se konturerna av det förslag som gruppen har att redo
visa. En del som framkommit under arbetets gång men som
ligger utanför de utdelade uppdragen måste också redovisas, på
ett eller annat sätt, i rapporten.

Uppdraget

För att klara ut frågor rörande bland annat process och mandat
frågor tillsattes OP-20. Klas Friberg (regionpolismästare region
Väst) utsågs till projektägare och han delade ut uppdraget att
vara projektledare till Robert Karlsson (chef för dåvarande
LOP i polismyndigheten Västra Götaland). Efter hand forma
des en grupp med skiftande bakgrund och kompetenser som
skulle utgöra OP-20. Projektdirektiv lämnades och gruppen
fick fyra uppdrag att utreda. Utgångspunkten skulle vara att det
som stod i majbeslutet var styrande för arbetet.
De fyra (fem) uppdragen är;
1. En beskrivning av hur användandet av polishundar utveck
lats inom polisen.
2. En nulägesbeskrivning samt kvalitetssäkring av ”mappning
en”.
3. Ta fram förslag till hur processansvaret skall utformas.

www.freeimages.com
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Nuläge

För närvarande finns en historiebeskrivning av utveckling för
svensk polishund, måhända skall materialet redigeras något
ytterligare. Av denna följer också en framtagen verksamhetsidé
som det finns ett förslag till. Vidare har inventeringen av mapp
ningen varit färdig ett tag och konklusionen av denna är att den
är …olik. Man har på olika sätt och på olika håll i landet förhål
lit sig till beslutet och mappningsdirektiv på lite varierande sätt.
Dessutom kan man konstatera att det, efter att inventeringen
gjorts, finns en glidning i vissa delar av mappningen. I grup
pens arbetsmaterial finns ett utkast till ett förslag för styrpro
cess av hundverksamheten på strategisk nivå. Det finns också
ett utkast till process för viss operativ styrning på regional nivå.
Kompetenskartan av specialsökförmågorna i landet är under

produktion och kommer tillsammans med en del statistiskt ma
terial vara underlag till förslaget avseende uppdrag 4.
Efter besöket i region Öst skall gruppen koncentrera sig på att
samla ihop alla trådar och mer aktivt skriva och formulera den
färdiga rapporten. Med tanke på omfattningen av materialet
känns det som om tiden är kort men gruppens målsättning är
att arbetet skall vara klart i tid.
Nedan kan ni läsa minnesanteckningarna från hearingen i Gö
teborg den 17 december. Denna var också vid detta tillfälle att
betrakta som en delrapport av gruppens arbete.
Text: Mats Jönsson

Mötesanteckningar 2014-12-19

Hearing i projekt OP-20,
polishundverksamheten 2015
Genomförandekommittén
för nya Polismyndigheten
Ju 2012:16

Plats: Polishuset i Göteborg
Närvarande från projektet:
Robert Karlsson (projektledare)
Tobias Bergkvist (sekreterare)
Mats Jönsson
Karin Blegel
Harry Nilsson

Datum: 2014-12-17
Lars Adolfsson
Jerker Lavesson
Göran Fredling
Anders Fredling

Inledning

Klas Friberg inledde hearingen med att förklara varför det na
tionella processansvaret för polishundverksamheten placerats
i region Väst. Enligt honom berodde det främst på att polis
hundtjänstens fysiska placering är i Karlsborg (region Väst).
Friberg lyfte också fram sitt eget intresse för verksamheten och
menade att han ser ett behov av och fördelar med att föra upp
frågor om polishundverksamheten på en strategisk nivå.
Klas Fribergs tillit till de som kan polishundverksamheten är
stort och det är viktigt att de frågor som han driver är förankra
de i polishundverksamheten.
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Övriga:
Klas Friberg, processägare och tillträ
dande regionpolischef i region Väst samt
representanter från region Väst, region
Bergslagen, region Öst, HR Väst och
Tullen.

Efter processägarens inledning presenterade projektledare
Robert Karlsson arbetsgruppen i OP-20. Även övriga deltagare
presenterade sig.

Uppdrag och metod

Robert Karlsson presenterade projektets uppdrag.
Uppdraget är indelat i fem delar:
-	 Ta fram en kort och övergripande beskrivning av hur använ
dandet av polishundar utvecklats inom polisen
-	 Göra en nulägesbeskrivning samt en kvalitetssäkring av de
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preliminära inplaceringarna i Polismyndigheten av hundföra
re.
-	 Ta fram ett förslag till hur processansvaret för polishund
verksamheten ska utformas. I processansvaret ligger att
styra, utveckla och följa upp processen samt säkerställa en
hetlighet.
-	 Ta fram en preliminär geografisk fördelning av var det bör
finnas specialsökhundar. Fördelningen ska även ge svar på i
vilken omfattning dessa ska finnas på respektive ort.
-	 Ska planering för och dimensionering av hundverksamheten
inom ingripandeverksamheten ske på regional nivå och inte
som beslutet anger på polisområdesnivå?

sig påtagligt mellan landets polismyndigheter. Skillnaderna är
i stora delar kopplade till verksamhetsmässiga skäl. Geografin
och frekvensen på uppdrag har haft en avgörande betydelse i
detta avseende.

Robert Karlsson beskrev Genomförandekommitténs beslut den
14 maj 2015 och bakgrunden till tilläggsdirektivet (sista punk
ten i det ovan presenterade uppdraget). Arbetsgruppens uppgift
är inte att föreslå ändringar i beslutet utan att förhålla sig till
Genomförandekommitténs beslut och genomföra projektets
uppdrag.

Utformning av processansvar
I uppdraget som avser utformning av processansvaret tittar ar
betsgruppen på en modell som bygger på två nivåer.

Robert Karlsson redogjorde för arbetsgruppens metod. På
grund av kort tid till slutredovisning har arbetsgruppens storlek
begränsats. Det är viktigt att rapporten har en bred förankring i
polishundverksamheten. Mot denna bakgrund har projektet valt
att träffa representanter från polishundverksamheten och övrig
polisverksamhet i samtliga polisregioner. En kommunikations
plan har tagits fram i syfte att öka projektets transparens och
kommunikation.
Till dags datum har projektet besökt polisregion Syd, landets
samtliga länshundbefäl vid deras årliga konferens i Karlsborg
samt region Norr.

Avstämning av arbetet

Verksamhetsidé
Under det inledande arbetet identifierades behovet av en verk
samhetsidé som samtliga polishundförare i den nya Polismyn
digheten kan förhålla sig till. Utan en verksamhetsidé/utgångs
punkt blir projektets uppdrag att identifiera, utveckla och styra
processer svårt att genomföra. Projektet har i nuläget ett utkast
på en verksamhetsidé som processas inom arbetsgruppen.
Historiebeskrivning
Polishundens förmåga har utvecklats i takt med att nya behov
och avsättningsytor identifierats i den övriga polisverksam
heten. I denna del har engagerade polishundförare med en stark
nyfikenhet på hundens delvis outnyttjade förmåga att använda
luktsinnet varit drivande.
Sammantaget har polishundverksamheten utvecklats från
skyddsarbete med förarskydd som huvudsaklig uppgift i rikt
ning mot brottsförebyggande arbete och utredningsstödjande
sök. Historiebeskrivningen visar på en komplex verksamhet
där strävan mot en nationell enhetlighet är tydlig. I denna ut
veckling har inrättandet av polishundtjänsten varit ett verktyg
och verksamhetens reglerande i FAP en annan.
Nulägesbeskrivning
Polishundverksamheten i nuvarande polisorganisationen skiljer

Projektet har till uppgift att kvalitetsäkra de preliminära inpla
ceringarna av hundförarna. En nationell genomgång visar stora
skillnader mellan polisregionerna. Detta är ett problem efter
som enhetlighet är en av ombildandets målsättningar. Projektet
konstaterar skillnaderna och de problem dessa medför men
avser, i avvaktan på utredningens fortsatta arbete, inte föreslå
några åtgärder i nuläget.

Strategisk nivå: Förslagsvis inrättas ett ”hund/processråd”
med en representant från varje region och en representant
från polishundtjänsten (ev. även representanter från nationella
bombskyddsenheten och nationella insatsstyrkan). Represen
tanterna ska vara i ledande befattning inom respektive regions
hundverksamhet och ha beslutsmandat. Vid rådets möten pro
cessas strategiska frågor kopplade till exempelvis enhetlighet.
I vissa frågor kommer rådet ha mandat att fatta beslut men en
del frågor kommer efter beredning lyftas till den nationellt
processansvarige (Regionpolischefen i Väst). Den nationellt
processansvarige avgör vilka frågor som behöver beslutas i den
nationella ledningsgruppen.
Indirekt/direkt nivå: Förslagsvis inrättas en funktion vars
uppgift bl.a. är att samordna regionens hundresurs. Funktio
nen bör täcka dygnets timmar sju dagar i veckan (ev. bered
skapstjänstgöring). Funktionen ska ha en god kunskap om
den operativa verksamheten och förmågan att göra strategiska
bedömningar, kopplade till metodval och resurs. Funktionen
ska eventuellt kunna verka som operativ insatsledare vid större
händelser för att stödja polisinsatschefen i frågor som avser
polishundresursen.
Funktionen ska underlätta för vakthavande befäl vid akuta
hunduppdrag och användas vid beställning av polishundar. Det
är viktigt att hundverksamheten upplevs tillgänglig i samver
kan med övrig polisverksamhet regionalt och nationellt. Funk
tionen ska vara en kanal som underlättar för de som beställer
hunduppdrag. Processen ska vara den samma när polishundre
surs flyttas mellan regioner. Funktionen finns idag men är ofta
kopplad till person och inte till funktion. En tydlig gemensam
organisation saknas.
Geografisk placering av specialsökhundar
Uppdraget att föreslå en preliminär geografisk placering av
specialsökhundar har visat på behov av ett nationellt avrappor
tering/uppföljningssystem för polishundverksamheten. Det
är idag omöjligt att skapa en nationell lägesbild beträffande
antal polishunduppdrag kopplat till brottsområde och regional
fördelning. Behovet är sedan tidigare identifierat men ett nytt
system kommer ta minst 4-5 år att utveckla och implementera.
Därför kommer det system som används i delar av den nu
varande polishundverksamheten förbättras och införas i hela
5
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landet. Målsättningen är att systemet tas i bruk under första
kvartalet 2015.
Svårigheten med att söka statistik som avser specialsöksupp
drag försvårar arbetet med att ta fram förslag på en geografisk
fördelning av specialsökhundar.
En annan svårighet är kopplad till uppdelningen specialsök
hundar och patrull/IGV-hundar. En del polismyndigheter har
inga specialsökhundar. Vid sök används istället patrullhundar
som har en eller flera tilläggsdressyrer (t.ex. narkotika). Där
för kan det i vissa områden finnas en hög förmåga avseende
till exempel narkotikasök trots avsaknad av specialsökhund
med denna förmåga. Viss hänsyn måste tas till placeringen av
patrullhundar med tilläggsdressyr. I annat fall har projektets
förslag till geografisk placering begränsat värde.
Placeringen av specialsökhundar måste göras utifrån en be
hovsinventering. En sådan är svår att genomföra om man utgår
från antal uppdrag. På en del platser genomförs väldigt få jobb
inom en viss sökkategori. Detta beror förmodligen på att det
saknas hund och inte på att behov saknas. Behovet tenderar att
öka där det finns en tillgänglig hundresurs. Arbetsgruppen ge
nomför därför en inventering utifrån anmälda brott (ett urval av
relevanta brottskoder). Resultatet kommer ligga till grund för
projektets förslag.
Det finns en utbredd uppfattning bland hundförarna att ett stort
antal hunduppdrag aldrig utförs. En undersökning av anmälda
överfallsvåldtäkter under en specifik period visade att hund
med förmåga att söka sperma endast använts vid 17 av 300
anmälningar. Vid elva sök markerade hunden och DNA-profil
kunde säkras. Det är endast ett exempel men det är uppenbart
att det finns en avsättningsyta som idag inte tillgodoses.
Planering och dimensionering av polishundverksamheten
På grund av identifierade problem utreder arbetsgruppen huru
vida även patrull/IGV-hundarna ska planeras och dimensione
ras regionalt. Arbetsgruppen konstaterar att det finns faktorer
som antyder fördelar med en regional planering och dimensio
nering kopplat till att patrull/IGV-hundarna i de flesta regioner
huvudsakligen kommer ha ett regionalt arbetsområde. Frågan
är dock i nuläget inte färdigutredd.

Reaktioner från polishundverksamheten
och övrig verksamhet

Arbetsgruppen har i besökta regioner provat resonemang och
förslag. Gruppen uppfattar en enighet i följande resonemang/
förslag:
• Polishundverksamhetens behov av en tydlig gemensam verk
samhetsidé
• Polishundverksamhetens förskjutning i riktning mot ett ökat
stöd för BF/utredning och lagföring
• Prioritering av polishundverksamhetens uppgifter: 1. Rädda
liv 2. BF/utredning och lagföring 3. Skydd
• Processer/organisation för att leda och styra verksamheten. Ett
strategiskt (råd) och någon form av operativt system(koordi
nator/samordnare/insatsledare). Ett enhetligt system som inte
är individberoende och har ett tydligt ”beställarperspektiv”.
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Farhågor
Följande två farhågor är tydliga i polishundorganisationen,
oavsett om man pratar med hundförare, hundbefäl eller chefer
på indirekt nivå:
• Hundförarna uttrycker en oro för att de ska ingå i IGV-di
mensionering och därmed inte kunna användas vid hundupp
drag. Flertalet hundförare som idag ingår i minimibeman
ning uppger att de ofta blir inringda för hundjobb på fritiden
men används för IGV-uppdrag utan koppling till hund vid
ordinarie tjänstgöring.
• I nuvarande organisation tillhör hundförarna i vissa po
lismyndigheter regionala enheter med en central placering
(vissa hundförare är utplacerade på grund av geografin). I
dessa polismyndigheter är oron för utlokalisering på lokal
polisområden av förklarliga skäl större än i de polismyndig
heter där hundförarna redan är utplacerade. Den största oron
rör samhörighet. Oron över att som ensam hundförare pla
ceras på ett turlag utan ett befäl kunnigt i hundfrågor är stor.
En annan åsikt är att endast en liten del av hunduppdragen
kommer genomföras i det lokalpolisområde man placeras i
(främst i mer tätbefolkade områden).
Lokalpolisområdena är i de flesta fallen inte utrustade för att
kunna hantera polishundar med deras speciella behov. Därför
kommer hundförarna i många fall påbörja sin tjänst på annan
plats, vilket ytterligare försämrar känslan av tillhörighet.
Problematiken och oron uttrycks även av tillförordnade lokal
polisområdeschefer som inte tidigare haft hundförare placerade
i området.

Reaktioner från deltagarna vid hearingen

Följande funderingar och åsikter framfördes av deltagarna vid
hearingen:
• Den tillförordnade utbildningschefen i region Väst frågade
om utbildningscentrums roll och varför inte polishundtjäns
ten och ett eventuellt kommande ”hundråd” placeras där.
Beslutet ser inte ut så och arbetsgruppen har inte arbetat med
denna fråga. Det finns ett antal processansvar och frågor som
fördelats ut i de olika myndigheterna. Det finns många berö
ringspunkter med de nationella avdelningarna men formerna är
ännu inte utredda.
• Tillträdande polisområdeschefen i Älvsborg undrade över ar
betsgruppens tidsperspektiv. När ska t.ex. ett förslag på geo
grafisk fördelning av specialsökshundarna vara genomfört?
Arbetsgruppens uppgift är att föreslå en fördelning. Denna
fördelning kommer vara en målbild. Hänsyn måste tas till nu
varande kompetenser och deras lokalisering. Det är inte arbets
gruppens uppgift att lägga en tidsplan för genomförande.
• Fråga ställdes avseende verktyg för att mäta behov. Arbets
gruppens problem med statistikinhämtning diskuterades.
Brottsstatistik kommer vara arbetsgruppens främsta instru
ment.
• Hur många sökkompetenser kan en hund ha?
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Frågan diskuterades och chefen för polishundtjänsten menade
att det blivit vanligare med fler sökkompetenser per hund. Det
finns för- och nackdelar med detta. Han poängterade att det
finns ett problem kopplat till rättssäkerheten och fler kompeten
ser innebär mer utbildning och mindre tid för operativt arbete.
• Tillträdande polisområdeschefen i Storgöteborg diskuterade
kring arbetsgruppens tankar på ett system med hundkoordi
nator/insatsledare. Han såg en risk att vaktahavande befälet
förlorar kontrollen över hundarna och att det blir många
samordningsfunktioner.
Arbetsgruppens uppfattning är att funktionen ska ses som en
hjälp/stöd för vakthavande befäl i det akuta uppdraget. Vaktha
vande befäl kommer i alla lägen ”äga” resursen och möjlighe
ten till prioritering. Funktionen ska vara en kanal in för bestäl
lare av hunduppdrag som inte är akuta. Syftet med funktionen
är bl.a. att det i ska finnas en regional mottagare för ett flertal
identifierade processer i polishundverksamheten.
• Projektledaren för det regionala hunduppdraget i polisregion
Väst menade att det finns en risk att hundförare placerade
på lokalpolisområdet inte ersätts av hundförare när de slutar.
Detta kan vara en anledning till att planering och dimensio
nering bör placeras på regional nivå och inte lokal.
Han resonerade även kring eventuell problematik kopplat till
förflyttningar av hundförare mellan lokalpolisområde och regi
onal enhet. Detta kan bli aktuellt när en patrullhund på grund
av t.ex. ålder inte klarar av att upprätthålla kompetensen i
skydd men däremot fungerar utmärkt i sin tilläggsdressyr.

Polishundtjänsten kommer även fortsättningsvis ansvara för
utbildning, metod- och utvecklingsfrågor. I den nya organisa
tionen kommer deras mandat bli tydligare och vara processäga
rens verktyg i det nationella processägandet.
• Biträdande chefen i Storgöteborg menade att vi måste bli
bättre på använda specialistkompetens. Förutsättningarna för
att skapa lägesbilder i de olika nivåerna ökar i den nya po
lisorganisationen och därmed ökar möjligheten att använda
hundförarna i deras specialistfunktion.
• Tillträdande polisområdeschefen i Södermanland tryckte på
vikten av operativ inventering. Det är viktigt att hundförarna
gör rätt saker på den tid som de inte är upptagna med hund
uppdrag.

Avslutning

Processägare Klas Friberg avslutade hearingen. Han menade
att polishundverksamheten saknar strategisk styrning i nuva
rande organisation. Det är viktigt att verksamheten blir vad vi
vill och inte vad den blivit. Han betonade nyttoanalysen och
vikten av en plattform som är styrd av efterfrågan. Geografi
och brottsbelastning styr behovet. Den nya polisorganisationen
innebär att styrningen av verksamheten blir enklare – en be
stämmer.
Klas Fribergs uppfattning är att arbetsgruppen ligger rätt i sitt
arbete. Han kommer även fortsättningsvis föra en löpande dia
log med projektledaren.

• Tillträdande polisområdeschefen i Älvsborg undrade över
polishundtjänstens roll i den nya polisorganisationen.

Tobias Bergkvist

Foto till artiklar i tidningen
När man levererar bilder som ska vara med i tidningen är det
viktigt att originalbilderna bifogas som separata bilder. De får
inte enbart vara inmonterade i ett worddokument, eftersom detta
oftast innebär lågupplösta bilder hos mottagaren.
När bilder mailas måste man se till att bilderna skickas i verklig
storlek, så att mail eller sms inte krymper ner bilderna. Bilder
som är i tillräckligt bra upplösning för att vara med i tidningen
bör väga minst 1-2 MB, men gärna mer.
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Grundutbildning till hundförare 2014
Då var det äntligen dags för första grundutbildningen till hundförare 2014. Som man
hade väntat på detta, att äntligen komma
igång. När jag blivit antagen till hundförare fick man höra alla dessa historier om just
utbildningen i Karlsborg. Att jag skulle ta tillvara på tiden och att de åtta veckorna skulle
passera väldigt snabbt.
Vi var tolv personer som anlände till Karlsborg den 10 mars.
Det var folk från hela långa Sverige, från Skåne till Västerbot
ten. Alla hade vi stora förväntningar och var redo.
Första dagen var det introduktion och presentation av oss själ
va, vad vi hade för hundvana, var vi kom ifrån m m. Vi dela
des in i tre grupper med en varsin instruktör och ganska snart
började drillningen av oss och våra hundar. Jag ingick i grupp
1 där instruktören Johan Petersson visade var skåpet skulle stå.
Vi fick order att åka ut till Flugebyn där vi skulle genomföra
lydnadsprovet som ingick i D1.
Jag var först ut med ”Hasse” och ställde upp. Jag och Hasse
genomförde det men inte mer. Snacka om isbrytare i gruppen,
alla skrattade vi och undrade hur f_n detta skulle bli. Men jag
och Hasse lämnade planen med huvudet högt, trots att jag slä
pat runt honom i cirka 10 minuter. Nu hade det börjat!
De första veckorna gick med en rasande fart, där vi la grunden
i lydnaden samt spår. Vår stackars instruktör slet sitt hår då det
visade sig att grupp 1 hade en förmåga att gå vilse och korsa
våra spår som vi gladeligen la ut åt varandra. Men trots allt
genomfördes de två första veckorna med stor framgång, våra
hundar lydde och spårade hellre än bra.
Efter två veckor hemma var man tillbaka i Karlsborg innan
man visste ordet av! Nu skulle vi avverka tre veckor och över
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levnadsdygnet. Överlevnadsdygnet ja! Dagen bjuder på fem
plusgrader och regn. Det regnade från alla håll och kanter, efter
ca 5-10 minuter i våra suveräna regnställ var vi dyblöta, från
huvudet ner till fötterna.
Efter mycket om och svordomar var vi framme vid baslägret
där vi skulle slå upp tältet! Det gick som en dans och därefter
skulle vi ha en förevisning från försvarets överlevnadsskola.
Som jag frös! Där satt vi som blöta kattungar och lyssnade till
en löjtnant om just överlevnad. Vi fick fisk och potatis som vi
skulle tillaga över öppen eld. Om man bortser från mitt gnäll
var det väldigt intressant och roligt. Givetvis blev det tävling
om vem som fick sitt vatten att koka först där grupp 1 vann.
Därefter återvände vi till tälten där vi kunde värma oss och inta
korv med tillbehör som instruktörerna hade gett oss.
Efter det flög bokstavligen veckorna iväg. Det var påvisade
markering, vindmarkering, skyddsinventering, loksök samt
mer och mer avancerade spår samtidigt med teori. Vi fick oss
en duvning i orientering med Göran, både teoretiskt samt prak
tiskt. Segern var given till Pernilla från Göteborg som tillhört
Sverigeeliten i just denna sport.
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Nu närmar sig slutet och flygarjakten står på tur. Alla är på hel
spänn och samtliga känner att hundarna är redo att anta utma
ningen! Jag bildar patrull med Emilia Klintberg från Gotland.
Vi lägger upp taktik och är laddade till tänderna för att dessa
militärer som försöker fly från oss. På morgonen vaknar jag
och är sjuk! Emilia får sköta detta själv med stöttning från vår
instruktör. Det visar sig gå utmärkt, Emilia med sin Him spårar
1,2 mil och hittar de tre musketörer som hon spårat!
Nu återstår endast slutövningen. Fem instruktörselever har
planerat dagen, och den är helt suverän! Vi fick spåra, saksök,
loksök samt skyddsövningar som var baserat på verkliga hän
delser. Vi fick svaret på hur redo vi är att möta verkligheten
som hundförare. Det visade sig att samtliga är hyfsat redo att
anta utmaningen att verka som hundförare.
Ja nu är man utbildad och klar! Vad har man lärt sig under åtta
veckor i Karlsborg? Det jag kan säga är att man fått vänner för
livet.Vi blev en väldigt sammansvetsad grupp som hade väldigt
roligt tillsammans.
Hur som helst att sammanfatta åtta veckor i Karlsborg är inte
lätt. Mycket har hänt som inte går att sätta på pränt. Men när
jag ödmjukt kommer hem med min hund, har jag en plan på
hur jag ska gå vidare med honom för att komma i tjänst.
För att citera Jerker första dagen i Karlsborg: ”Se till att njut!
Detta kommer att bli de bästa åtta veckorna i era liv.” Det skri
ver jag gärna under på!
Text och foto: Erik Norlander, Jämtland
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Fars Hatt vid Bohus fästning vid Göta älvs norra utloppsarm i den sydöstra delen av Kungälv.

Polishund SM • Kungälv • 3-6 september 2015
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carlstens_Fastning_Flygfoto.JPG

Arrangör:

Kungälvs BK

Ansvarig:

Mikael Nordqvist

Huvudarena:

Kungälvs Brukshundklubb (www.kungalvbk.se)
Här kommer lydnad och skyddsarbetet gå av stapeln.
Övriga moment kommer att gå av stapeln i Svartedalens
skogsområde.

Torsdag:

Kamratfest på Kungälvs BK.
Grillkväll. Kamratfesten ingår i anmälningsavgiften för de
tävlande. Övriga som vill deltaga betalar separat 250 kr.

Fredag:

Årsmöte Polisens hundförarförbund 18.00.
Festlighet på klubben Quiz med Hanna.

Lördag:
Bankett.

Sista anmälningsdag 30 juli. Görs via hemsida.
Anmälningsavgift 300 kr. I anmälningsavgiften ingår även
kamratafton för de tävlande.
Snart kommer websidan att vara öppen.
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Karlstens fästning på Marstrandsön i Kungälvs kommun.
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Prinsessan

Från dagis till verkligheten!
En fredag eftermiddag hämtades jag från dagis och när jag
väl kom hem stod hon där! Min alldeles egna Matte som jag
faktiskt inte saknat alls men för att inte göra henne ledsen häl
sade jag på sedvanligt labradorvis vilket innebär att man vrider
rumpan upp i höjd med ansiktet, ungefär som en svart ostbåge,
samtidigt som svansen snurrar likt en elvisp. Genom detta trix
blir alla Mattar o Hussar glada samt lagomt ångerfyllda vilket
oftast renderar i en godbit då dom försöker köpa sig skuldfria!

godkända! Nu blir det ju visst val igen så vi kommer att få
jobba massvis igen! Ni tvåbeningar e allt ena märkliga sorters
däggdjur!!

Prinsessan

Helgen flöt på som vilken vanlig helg som helst och sen kom
måndagen. Då blev jag och Matte upphämtade på en bensin
station i arla morgonstund och sen tillbringades ett par timmar
i bilen på väg ner till södra landsdelarna. Frostavallen i Höör
var målet och vår årliga regvecka. För oss bombhundar innebär
denna vecka även att vi certifieras vilket känns så där efter att
ha latat sig på dagis i 4 veckor! Va väl inte direkt så att jag kän
de mig på topp… Vi blev väl emottagna av de inlånade instruk
törerna från Skåne och GBG samt vårt nya hundbefäl. Vi sökte
i värmeverk, konstiga verkstäder, väskor, bussar o alla möjliga
miljöer. Vilka ämnen vi skall kunna berättar jag inte för då blir
Matte bitter – men jag kan säga att vissa luktar betydligt mer
än andra OCH även en hunds näsa mår bra av kontinuerlig trä
ning! Ärligt talat så tog de lite tid för mig att ”ställa in snoken”
om man nu ska uttrycka det så. Konditionen för näsan va väl
också lite sisådär efter min semestervistelse men nog kändes
det som att jag kom in i det relativt snabbt ändå.
Sista dagen avslutade vi med lydnaden på en brukshundsklubb
och där va Matte nervös. Hon påstår att jag e usel på att gå
”cirkusprogram” men jag hävdar att hon e lite petig. Sen vis
ste ju inte hon att jag hade tränat jättemycke lydnad hemma
under dom här veckorna på dagis! Matte lämnade en kopia på
momenten innan hon for på kurs och vi har tränat! Jag gick
jättefint BREDVID o inte strax bakom under linförigheten,
jag GALOPPERADE istället för att lufsa på inkallningen..typ
så. Matte bara gapade av förvåning för hon tror inte ja kan gå
lydnad 30 sek utan belöning men oj va fel hon hade! Träning
ger färdighet!
Summa summarum blev att jag blev godkänd och får jobba
med att leta sprängämnen ett tag till! Faktum e att alla blev
11

Polishund räddar liv | Polishunden 1-2015

Polishund
räddar liv
Peter Nordgren och hans hund Vargfjells Jago
fick ett larm om att en kvinna i 70-årsåldern
hade försvunnit från sitt hem i Älvängen utanför Göteborg. Anhöriga hade själva letat ett
bra tag efter kvinnan och försökt följa kvinnans fotspår i snön, men det kraftiga snöandet hade gjort att alla spår försvann ute på
en gata. Flera polispatruller och ytterligare en
hundpatrull skickades till platsen för att leta
efter kvinnan.
Peter Nordgren berättar själv om hur det gick till:
Det snöade ordentligt när vi kom till platsen omkring tolvsla
get. Jag och Jago påbörjade sök i närområdet runt kvinnans
bostad och min kollega Kristoffer som hade god kunskap om
geografin i området började leta lite längre ut mot ett skogsom
råde. Vi hade via kvinnans anhöriga fått fram lite information
om var kvinnan brukade röra sig när hon var ute och promene
rade. Vår tanke var att hon kanske halkat och blivit liggandes
någonstans i det dåliga vädret. Vi hade knappt hunnit börja
leta förrän vädret drastiskt försämrades. Det gick från vanligt
snöfall till full snöstorm. Jag larmade yttre befälet på radion
och påtalade att det nu var mycket bråttom om vi skulle kunna
hitta kvinnan vid liv. Det snöade så kraftigt att mina egna sko
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avtryck snöade igen bakom mig när jag gick. Min farhåga var
att vi skulle kunna passera kvinnan med någon meter och inte
se henne på grund av alla snö som vräkte ner.
Efter att jag gått ca 400 meter från huset kom jag fram till ett
skogsparti som jag letade igenom. Därefter kom jag ut på en
gångbana, som ledde utmed ett stort nybyggnationsområde
omringat av ett högt staket. Vi hade fått instruktioner av vår
yttre poliskommissarie att begränsa vårt närsök till 400 me
ter kring kvinnans bostad, men jag beslöt mig för att följa en
känsla jag fått över att gå runt nybyggnationsområdet innan jag
vände tillbaka.
När jag gick på gångbanan utmed staketet så vindade plötsligt
Jago och dök med munkorgen rakt in i staketet och ville in på
byggnationsområdet. Jag letade efter en möjlighet att få in ho
nom men staketet var helt tillslutet. Jag trodde att det förmod
ligen kunde vara vittring från byggjobbare eller arbetsbodarna
men beslöt mig för att ändå kolla upp det då Jago var mycket
tydlig i sitt intresse. Vi tvingades gå runt en bra bit för att hitta
en grind som stod öppen. Grinden var även en infartsväg och
jag reagerade på att det inte fanns några bilspår eller fotspår i
snön överhuvudtaget. Jag tänkte att då är det förmodligen bara
vittring från arbetsbodarna som Jago markerade eftersom snön
är helt orörd därinne. Jago var dock mycket het och jag förstod
att han var väl medveten om att han hade kvar sin minnesbild
över sin vindmarkering. Jag skickade in honom på området och
han försvann in i mörkret.
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Cirka 100 meter in på området gick plötsligt Jago i anskäll
ning. När jag kom fram till honom såg det först ut som han
skällde på en svart säck som låg översnöad ibland sprängstenen
intill en husgrund. När jag går fram emot säcken ser jag plöts
ligt hur den rör sig och hör ett svagt mumlande från den.
Det visade sig inte vara någon säck utan den eftersökta kvinnan
som låg översnöad och fastklämd bland sprängstenen. Det var
bara en liten del av kvinnans svarta jacka som ännu inte var
översnöad som sett ut som en säck. Kvinnan hade trampat ner
bland sprängstenen och låg fastkilad mellan stenarna. I samband
med fallet hade hon skurit sig ganska illa i ena benet och var re
jält nerblodad. Hon hade försökt att kräla sig loss utan att lyckas
men hade då istället gjort så att byxorna och jackan glidit isär så
att en stor del av magen och ryggen låg blottad i kylan.

(Polisen i nordost publicerade händelsen på sin facebooksida
och händelsen fick en fantastisk respons av allmänheten med
över 700.000(!) visningar. Efter några dagar valde man att även
publicera artikeln på Polisens huvudsida på Facebook och arti
keln hade då efter några veckor nått totalt nästan 1,1 miljoner(!)
människor och kommenterats av nästan 3.000(!) Så gott som
samtliga nyhetssidor, media och tidningar valde att uppmärk
samma händelsen som en toppnyhet. Med tanke på polisens nya
medborgarlöften visar detta med all tydlighet att svenska folket
älskar våra polishundar och deras ovärderliga insatser.)

Kvinnan var omtöcknad och nerkyld men ändå kontaktbar. Pa
trull var snabbt på plats och svepte in kvinnan i räddningsfiltar
och plastskynke i väntan på ambulans. Det visade sig att kvin
nan hade en kroppstemperatur på endast 35 grader och hade
förmodligen inte överlevt natten i snöstormen och kylan.
Tack vare ett fantastiskt samarbete mellan alla enheter som
fanns på platsen kunde kvinnan räddas!
På den mycket talande bilden tagen strax efter att kvinnan
anträffades, kan ni se en av våra nordostkollegor som försöker
förhindra ytterliggare nerkylning. Kvinnan är invirad i filtar
och en del av kollegornas privata kläder, tills dess ambulans
kom till platsen.

Den upphittade kvinnan hålls varm av bland annat filtar
och plastskynke i väntan på ambulans.
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Svenska husdjur hotas av
välfärdssjukdomar
Uppemot varannan hund och
katt är idag överviktig, vilket
medför allvarliga hälsorisker.
Var femte hund lider av artros, inte sällan som en följd
av övervikt. Övervikt riskerar
att förkorta livet på våra husdjur med flera år.

Julen är en högtid där vi inte bara unnar
oss själva utan också våra husdjur lite
extra mat. Men även om vi vill väl kan
den extra maten vara farlig. Övervikt har
blivit ett stort problem bland husdjur i
Sverige. Uppemot varannan hund och
katt räknas idag som överviktig1. Passiva
1 http://www.agria.se/katt/artikel/tjocka-katter-marsamre
http://www.svt.se/nyheter/sverige/varan
nan-hund-ar-overviktig
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och överviktiga djur riskerar att få sam
ma sjukdomar som människor, däribland
diabetes, ledproblem och hjärtsjukdomar.
– Det kan vara svårt att som djurägare
själv se att hunden eller katten blivit
överviktig. Det är mycket vanligt att
man ger sitt djur lite för mycket av den
goda maten. Överutfodring görs alltid
av välvilja men konsekvensen blir att
hunden eller katten får en övervikt som
kan leda till sjukdomar och ett kortare
liv, säger Göran Sjöström, chefsveterinär
AniCura Kalmar Djursjukhus.
En av de vanligaste sjukdomarna som
kan drabba en otränad hund eller katt
är artros, som är kroniska förändringar
i en eller flera leder som medför smärta
och ofta rörelsestörning. Var femte hund
lider av artros2. Eftersom artros kommer
2 http://www.doktorn.com/artikel/var-femte-hunddrabbas-av-artros

smygande anpassar sig ofta husdjuret till
situationen och det kan därför vara svårt
att upptäcka att det har ont. Av den an
ledningen är det viktigt att från en tidig
ålder regelbundet motionera och träna
sitt husdjur.

Hjälp finns att få

Det är lättare än många tror att göra
något åt problemen. Med varierad och
kontinuerlig träning kan många skador
undvikas och djurägaren kan skapa
förutsättningar för ett längre liv för sitt
djur. Flera av landets veterinärer erbjud
er varierade träningsformer som passar
alla sorters husdjur. Det finns även enkla
träningsformer som går att göra i hem
met som t ex promenad över små hinder,
slalom och sitt/stå-övningar.
– Det är svårt för djurägare att själva un
dersöka sitt djur, istället bör djurägaren
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besöka en veterinär. Det är vårt ansvar
som djurägare att ge djuret alla de för
utsättningar som finns i form av träning,
utfodring och stimulans för att djuret
ska få ett hälsosamt och långt liv, säger
Göran Sjöström.

stockar, stenar eller stubbar under pro
menaden. De brukar ofta uppskatta de
här övningarna och med lite träning kan
hunden skickas iväg mellan olika stenar
så får den motion samtidigt. Belöna med
ett lågkalorifoder/godis.

Ledbehandlingar och vattengymnastik
är exempel på hur skador kan förebyg
gas. Det finns också olika tillbehör som
balansbollar och vibrationsplattor som
är både enkla och roliga för husdjur att
använda.

Vattengymnastik - Träningen i vatten
stärker hela den längsgående ryggmus
kulaturen och benmuskulaturen och sti
mulerar hela rörelseapparaten, samtidigt
som den är avslappnande. Träningen kan
ske i en så kallad ”Water treadmill” som
är en vattenburen träningsanläggning,
främst anpassad för hund, där hunden
går på ett rullband i vatten eller i form
av simning i pool på vinterhalvåret eller
i hav och sjö under sommaren.

Olika träningsformer
för ditt husdjur

Stabilitetsträning handlar om att stärka
muskulaturen i bål/rygg samt att aktivera
de små musklerna i kroppen. Stabili
tetsträning används bland annat i rehabi
literingssyfte och då främst med hjälp av
en balanskudde eller en luftmadrass.
Balansövningar - som kan hjälpa
hunden eller katten är balansgång på

Fysisk träning som skidåkning, drag,
cykling, backträning och skogspromena
der i lite svårare terräng är några exem
pel på aktiviteter som kan hjälpa hunden
att komma i form. Det är viktigt med
successiv uppträning så inte djuret blir
överansträngt i början.

Tror du att ditt husdjur
lider av artros?

Tidigt i utvecklingen av artros är det
vanligt att djuret haltar av och till. Se
nare kan smärtan bli mer kontinuerlig,
även i vila. Det kan visa sig genom att
djuret inte kommer till ro och byter
ställning, vankar omkring på natten, och
flåsar.
Andra symtom kan vara:
• Ovillig att leka eller kommer efter vid
promenad
• Smärta vid beröring
• Ändrar sitt beteende
• Slickande och gnagande på utsatta
kroppsdelar
• Trötthet
• Minskad aptit
• Ökad oro
Kontakta alltid en veterinär om du är
osäker kring ditt djurs hälsa.
Text och foto: AniCura
www.anicuragroup.com
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Skyddsläger i Karlsborg 2014
Citat ur välkomsttext inför Hundförarförbundets årliga skydds
läger i Karlsborg:

”För er som anländer på söndagen
10/8 tänkte jag tända grillen kl. 19,
så ta med det ni vill förtära. Hundförarförbundets bar är naturligtvis
öppen.
Thomas”
Det var en fin sommarkväll och vi stod samlade runt grillen
utanför förläggningen i Karlsborg. Det var söndagen den 10/8
kl. 19 och vi hade med oss det vi ville förtära. Hungriga stod
vi där och väntade på grillmästaren Thomas, som skulle tända
grillen. Någon hade tidigare sett honom hälla rikligt med tänd
vätska på grillbriketterna, och medan det stod och drog till sig
som sig bör, hade han tydligen åkt till affären för att handla! Vi
stirrade ner på en väl utspridd bädd av ännu otända grillbriket
ter och förundrandes över den nya grillteknik som lägerledaren
använde sig av. Men efter att tändvätskan fått suga in i drygt
en halvtimme och ännu ingen Thomas fanns i sikte, insåg vi
att bäst är att vara sin egen dräng och tände grillen efter gamla
hederliga metoder.
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Det blev givetvis fin glöd och vi hade lagt fram vårat grillkött
och dukat med festliga tillbehör. Några stod och smuttade på
vin medan andra inväntade barens öppnande, när så Ove anlän
de, en blandning mellan schäfer och rådjur, en rar liten krabat
tänkt att bli ett framtida tjänstedjur. I andra änden av kopplet
stod husse, tillika grillmästaren Thomas, med en välfylld
ICA-kasse i den andra handen. Han plockade fram sitt grill
kött, dvs hot dogs, och tillbehör korvbröd. För att ytterligare
förstärka känslan av scoutläger öppnade han en burk med läsk.
Hundförarförbundets bar var alltså INTE öppen och de som
tänkt sig en något mer festlig dryck under kvällen fick hålla sig
till vatten. Vi som skamfyllda drack medhavt vin började ana
oråd om att detta inte var ett skyddslägret utan att vi i själva
verket blivit skickade på ”Torken”!

Första dagen med teori och skyddsinventering.

El Maestro, Affe Jannesson, presenterade sin person, sitt fö
retag, sitt kall, sitt djupa intresse och all sin långa erfarenhet.
Årtionden av möten med tusentals olika hundar och lika många
hundförare/hundägare (vilket inte är samma sak) hade gett
honom det han idag ville förmedla till andra. Sen följde en teo
retisk genomgång om skyddsträningens tankesätt ur Affes sätt
att se det, något som under veckan visade sig fungera alldeles
utmärkt på lägrets ekipage.
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Efter det följde en skyddsinventering och det kunde ganska
snart konstateras att det även här fanns det problem som finns
bland många av landets hundförare, nämligen kontrollen och
lydnaden. Affe påpekade med stort allvar att detta måste vara
A och O i all dressyr i allmänhet och skyddsträningen i synner
het. En lydig hund är en uppmärksam hund och en uppmärk
sam hund lär sig och blir på så sätt ännu mer lydig. Här ingick
även vikten i att kunna ”tända och släcka” djuret för att kunna
ha kontroll och först därefter gå vidare i andra skyddsmoment.
Inga genvägar accepterades, dvs allt skulle göras rätt från bör
jan och ingen fick börja träna på något skyddsmoment förrän
detta fungerade.
Nästkommande dagar fylldes av olika problemlösningar på
deltagande ekipage. En del problem av den tvåbenta delen på
vissa ekipage, gick dock inte att göra något åt, som t ex den
som var så frånvarande/långsam, att han aldrig förstod när det
var hans tur, utan kunde t o m gå iväg och rasta både sig själv
och djuret någon minut innan det var dags att kliva ut på pla
nen. Men lägerdeltagarna var en förstående och accepterande
skara.
Även om munkorgsarbetet verkade vara det vanligaste pro
blemet så varierade det med vad man behövde hjälp med. Där
fanns t ex hunden som konstant skrek som en stucken gris från

det att den kom ut ur bilen tills den återigen stoppades tillbaka
där, till hunden som vägrade att bli arg, vilket enligt Affe är
tändhatten för ett bra munkorgsarbete. Han menade att hundar
som går till angrepp i munkorgen med kamp och som har lite
eller ingen aggression alls, oftast går högt och använder tassar
na före munkorgen, medan ilskna byrackor går lågt och oftast
siktar på benen. Och mycket riktigt visade det sig att de hundar
som i det här gänget, hade mycket kamp och lite aggression,
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Det var inte bara hund och förare som drillades. Här fick vi
också liten skola i skyddsfigurantarbetet, som inte alltid är så
enkelt och självklart. En stor fördel är att ha skådespelartalang
er och att kunna konsten att snabbt ändra kroppsspråk och be
teende och att kunna läsa av hunden och agera utifrån det. Att
vara något av en självmordspilot kan också vara bra, då det inte
alltid går som man tänkt och hunden får belöning i ett naturligt
bett. Av detta kunde Affe ge mängder av exempel som hänt
genom åren, vilka en del var rent underhållande och det roade
givetvis skaran av hundförare, då skadeglädjen ofta är den enda
sanna glädjen.

gjorde precis så som Affe beskrev. Av detta kan man konstatera
att ska man gå figurant för de hundar som saknar förmågan
att ilskna till, så är nästan hjälm lika viktigt att bära som sus
pensoaren är vid figurantarbete med arga bestar.
Vidare fanns hunden som inte förstod vitsen med att avbryta ett
revirsändande, den fick också en lektion i att göra som man blir
tillsagd. Här var det som så många gånger förr, tillbaka till ruta
ett, och ganska snart hade husse en bra början på ett snyggt
återkallande. Sen var det hunden som inte släppte på komman
dot ”loss”. Där fick både djuret och föraren en aha-upplevelse i
att ”hit” fungerade betydligt bättre. Konflikten liksom uteblev.
Vi fick även en tankeställare, när en hund som kommenderats
att bita fast ”busen”, blev tillrättavisad av densamme när den
ne skrek”loss” och hunden släppte lydigt. Nu tänker kanske
många att den som blir infångad av en hund, inte har varken
kunskap eller sinnesnärvaro att säga ”loss”. Men det är heller
ingen utopi att vi någon gång kommer skicka vår tjänstehund
på en hundvan buse, som av kunskap eller reflexmässigt kom
menderar hunden. Vi skulle antagligen själva göra det. Alltså är
figurantstyrd träning inte alltid av godo. Det viktiga i träningen
är att låta hunden dominera men att det är föraren som bestäm
mer när och hur mycket, inte figuranten.

Sammanfattningsvis kan poängteras vikten av väl planerad
skyddsträning, både vad gäller ekipage och figurant, samt tillse
att ha bra träningsredskap och skydd för att minska skaderis
ken hos både djur och människa.
Det finns ju som bekant, lika många teorier om hur man tränar
en hund, som det finns chefer inom Polismyndigheten, dvs all
deles för många. Men de flesta av oss som var där i Karlsborg,
dessa dagar i mitten av augusti, kan konstatera att Affes teorier
löste många problem. Alla fick vi med oss otroligt bra tips
och råd för våra egna och även andras fallgropar i träningen
av våra tjänstehundar. Hunden som skrek sig genom skydds
passen, skrek mindre och mindre för varje dag denna veckan i
Karlsborg och den snälla hunden, som inte kunde bli arg, blev
slutligen rasande när den ”tändes” och blev givetvis lika god
modig och snäll när den ”släcktes”. Affes filosofi att använda
så lite våld som möjligt och så liten röst som möjligt, dvs inte
skrika lungorna ur sig för att man tror att hunden är döv, gav
märkbara resultat.
Ett stort problem som kvarstår är dock att polisen saknar dukti
ga och kompetenta skyddsfiguranter att träna sina hundar med
och mot och speciellt problematiskt är det för hundförarkolle
gor i glesbygd. Vi har krav på oss att träna fram våra hundar
till moment som kräver både kunskap och tid och tänker då
framförallt på munkorgsträningen. Och vi saknar tiden. Om
detta kunde skyddslägret sia, då deltagarna sökt och gått denna
kurs på fritid och för delvis egna medel, för att kunna nå ett
godkänt resultat på Polismyndighetens ägda hundar. Andra
befattningshavare inom polisen skulle knappast göra så för att
klara av att uppnå det resultat som arbetsgivaren kräver. Hund
förare är ett märkligt skrå.
Slutligen ska utfärdas en varning till alla er som mot all förmo
dan tänkt anmäla er till detta läger nästa år! Det är vanebildan
de (utom vad gäller alkoholförtäring). Du tvingas lösa problem
och måste umgås med andra hundförare. Du kommer inse att
mycket finns kvar att lära och du får kanske en ”Aha-upplevel
se” så att du ligger sömnlös på nätterna.
Till er som tycker att dessa rader ger en negativ klang, vill jag
bara säga: Vad gör man inte för att komma med nästa år igen.
Ju färre anmälda, ju större chans att få en plats.
Ett stort tack utdelas till Hundförarförbundet som anordnar
detta läger varje år.
Text: Annika Modeen, Foto: Ylva Lindström
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Stockholm hundmässa 2015
Man kan inte annat än att bli imponerad av arrangemang
et Stockholm hundmässa med alla dessa hundintresserade
människor och det blir högst påtagligt hur hundar finns re
presenterade i hela samhället för olika ändamål. Rasmontrar i
oändlighet, tillbehör, bilar, foder, försäkringar, hundsportartik
lar, friluftskläder m.m.

drömyrket, vilka utbildningar som krävs och hur grundutbild
ningen för hundförare ser ut.

Man beundras också av Svenska Kennelklubbens (SKK:s)
förmåga att med hjälp av många driftiga människor få detta
jätteevenemang att fungera så bra som det gör.
För SKK var år 2014 ett speciellt år då klubben firade 125 års
jubileum.

Under lördagseftermiddagen, med pompa och ståt, korades
Årets Polishund, Årets Narkotikasökhund (Tullen), Årets
Bragdhund samt Årets sociala tjänstehundar. Publiken runt are
nan blev under prisutdelningen bjudna på tusentals princessba
kelser med anledning av 125 års jubiléet.

SKK har under många år erbjudit myndigheter att delta vid
mässan och denna gång fanns Tullen och Polisen närvaran
de med var sin monter. Från Polisen var inte bara Nationella
Polishundtjänsten närvarande utan också Djurpolisen i Stock
holm.

Årets Polishund 2014 blev Benny Andersson med Ströms
holms Cox. Benny har tillsammans med sin hund räddat flera
liv, mångfalt spårat gärningsmän, anträffat föremål av stor
betydelse för utredningar och överhuvudtaget visat en utom
ordentlig effektivitet i Polisarbetet. Benny blev i och med
utnämningen historisk då han är den enda i Sverige som fått
utmärkelsen vid två tillfällen, 1993 samt 2014.

Årets Polishund 2014, Strömsholms Cox, med sin förare Benny Andersson

Jag hoppas att Polisen även fortsättningsvis finns närvarande
vid Stockholm hundmässa. Det är ett alldeles lysande tillfälle att
göra PR för Polishundverksamheten som gör många avgörande
insatser varje år. Ett stort tack till Svenska Kennelklubben och
till alla Polishundförare i Sverige, ni gör ett fantastiskt jobb!
Foto: Camilla Gewing-Stålhane

Foto Sebastian Lindberg

Som representant från Nationella Polishundtjänsten fick jag
uppleva en ganska hektisk helg med många och långa samtal
med människor som är intresserade av arbetande hundar. En
del vill berätta någon anekdot hämtad ur verkliga livet som på
något sätt innefattar en Polishund men förvånansvärt många
unga människor var intresserade av yrket Polishundförare vil
ket är mycket glädjande. Många frågor ställdes hur man når

Det fanns en och annan yngling som fällde en liten tår då det
framgick att man faktiskt måste genomföra Polisutbildningen
och vara Polis innan man kan bli Polishundförare.

Årets Narkotikasökhund (Tullen), Zak, med sin förare Niklas Delin.
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Det satt en lapp på vindrutan

När vi är ute på uppdrag försöker vi, om tiden medger, parkera
polisbilen så att den i möjligaste mån inte står i vägen.
Det är brukligt att vi parkerar bilen så nära oss som möjligt för
att snabbt kunna köra iväg om ledningscentralen omprioriterar
oss. Inte sällan får vi gliringar för att vi parkerat i närheten av
där vi handlar mat m.m. Som vi tidigare informerat om här, har
vi inget fast måltidsuppehåll utan kan alltså få hasta iväg med
en baguette i mungipan ibland.
Nåväl i förra veckan hade jag placerat tjänstedroskan på en väg
medan Devil och jag träningsspårade i närheten. Döm om min
förvåning när jag återvände och fann en lapp på vindrutan!?
Surmulet vecklade jag upp lappen med en tanke om att inne
hållet skulle lyda i stil med; När du parkerar sådär illa får våra
Forsythior inte någon sol eller möjligtvis; vår katt Egon gillar
inte när det står polisbilar där. Synpunkter som delgetts mig
under åren.
Nu var det annat ljud i skällan som bilden visar! Rörd av den
fantastiska invitationen var det naturligtvis bara att packa in
Devil i bilen och hasta in på den närliggande förskolan och låta
mellanmålet smaka!!
Det blev även lite diskussioner kring om tjuvar VERKLIGEN
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nyser 300 gånger efter en dusch pepparsprej och om poliser får
ha barn m.m. Dessutom hann vi med den stora rundvandringen
inklusive kuddrummet.
Icke att förglömma gossen som drattade på ändan över mina
kängor och storögd konstaterade; ”Dåmm va stora, dina stövv
larr”.
De flesta frågetecknen blev uträtade och mätt och belåten läm
nade jag förskolan med ett leende på läpparna!
Lundapolisen
Linus Uppström och Devil

Illustration: Robban Carlsson, Foto: pixabay
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gubbe på stubbe
tog långledigt denna gången.

Återkommer förhoppningsvis
i nästa nummer.
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Skriv i tidningen

Polishunden!
Ta dig tid och skriv om vad du
och din hund upplever tillsammans.
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.
Ange alltid vem som skrivit texten och vem som fotograferat.

Glöm inte att bilder måste vara högupplösta
och INTE får krympas ner i mailprogrammet.
Maila materialet till Lars Nordgren:

nordgren@sjobo.nu

Hälsningar Lars Lindgren, ansvarig utgivare
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Officiell kalender för 2015
Inget inplanerat
JANUARI
MÅN

TIS

ONS

TOR

FRE

LÖR

TIS

ONS

TOR

FRE

LÖR

SÖN

TIS

ONS

TOR

FRE

LÖR

9-12 april 2015
Ordförandekonferens

TIS

ONS

TOR

FRE

LÖR

MAJ
MÅN

TIS

ONS

TOR

FRE

LÖR

SÖN

29 juni-3 juli 2015
Utgivning Polishunden 3

JUNI
MÅN

TIS

4-8 maj 2015
Utgivning Polishunden 2
19-22 maj 2015
Nordiska mästerskapen
29 maj 2015
Sista dag för motioner till
årsmötet

ONS

TOR

FRE

LÖR

SÖN

ONS

TOR

FRE

LÖR

SÖN

AUGUSTI
MÅN

TIS

ONS

TOR

FRE

LÖR

SÖN

SEPTEMBER
TIS

ONS

TOR

FRE

LÖR

SÖN

TIS

ONS

TOR

3-6 september 2015
Sommar-SM 15
4 september 2015
Årsmöte

19-23 oktober 2015
Utgivning Polishunden 4

OKTOBER
MÅN

SÖN

TIS

Inget inplanerat

MÅN

SÖN

APRIL
MÅN

24-25 februari 2015
Draghund-SM
26-27 februari 2015
Styrelsemöte

9-13 mars 2015
Utgivning Polishunden 1

MARS
MÅN

MÅN

SÖN

FEBRUARI
MÅN

Inget inplanerat
JULI

FRE

LÖR

SÖN

Inget inplanerat
NOVEMBER
MÅN

TIS

ONS

TOR

FRE

LÖR

SÖN

14-18 december 2015
Utgivning Polishunden 5

DECEMBER
MÅN

TIS

ONS

TOR

FRE

LÖR

SÖN
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Polisens Hundförarförbunds styrelse 2015
Lars Lindgren

Kenneth Eriksson

Ordförande

Vice ordförande

Mobil:
0733-48 31 74

Telefon:
010-566 52 68

E-post:
le-cops@telia.com

E-post:
kenneth.eriksson@polisen.se

Magnus Söderberg
Kassör

Fredrik Lindqvist
Sekreterare

Mobil:
0761-41 12 30
E-post:
magnus-b.soderberg@polisen.se
Adress: LOP/Hund
Box 429, 401 26 Göteborg

E-post:
fredriklindqvist_7@hotmail.com

Peter Matthijs

Johan Petersson

Mobil:
0733-91 04 98

Mobil:
070-247 02 73

E-post:
peter.matthijs@bredband.net

E-post:
andreelund@hotmail.com

Ledamot

www.polishund.se

Mobil:
0725-35 65 70

Suppleant

Thomas Gutenlöv

Polisens
Hundförarförbund

Suppleant

Adress:
Tappers väg 10, 713 32 Nora

Mobil:
0733-53 93 22

Plusgiro:
577954-1

E-post:
dille2008@gmail.com

Valberedning: Ulf Backman, Örebro (sammankallande), Manne Johansson, Södermanland och Peter Nordgren, V. Götaland
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