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Nytt år
Återigen ett nytt år med nya utmaningar och erfarenheter, på gott och ont.
Ett sätt som styrelsen jobbar vidare på är genom att hålla en konferens/förbundsråd, vart annat år, där det är meningen att vi skall sätta vår framtida
verksamhet. Styrelsen kommer att ha ett möte 6–7 mars och skulle där förbereda konferensen som i sin tur skulle ha hållits i slutet av april. Eftersom
vi nu har en ny organisation med utpekade regionsdelegater är det dessa
som skall kallas. Vi har inte fått in några namn så vi ber er därför återigen
att utse, och till Magnus anmäla, era delegater så att vi i tid kan planera
och kalla till konferens 2018.
På förekommen anledning vill jag återigen påminna om att vi har en försäkring som täcker vissa skador på fritiden:
• en gemensam samlingsförsäkring, Särskilt personskadeskydd, tecknas
hos Kammar-kollegiet, 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.
I övrigt blir det sparsamt med rader i detta nummer men jag vill passa på
att slå ett slag för Nordiska Mästerskapen som i år går i Danmark, Jylland,
ca 5 mil väst om Billund, 30/5 – 2/6. Våra kämpar är säkert tacksamma för
er hjälp med träningen och eventuellt ert stöd på plats.
Med förhoppning om en god vår med bra förutsättningar för träning i
skog och mark.

Lars Lindgren
Ordförande
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Mitt liv som hundförare

CHRISTER
ÖSTERSTEDT

Jag heter Christer Österstedt och jag tjänstgör som sökhundförare på gruppen för Speciella Insatser i polisområde Luleå/
Boden. Till min hjälp har jag en labradortik, LE-Cop’s Shelsie.
För ett halvt år sedan pensionerade jag min patrullhund Hassemans Gina. När Gina blev 10 år kände jag att det var dags att
hon fick ta det lugnt. Jag hade kört Shelsie och Gina tillsammans i några år, där Shelsie tagit hand om sökjobben och Gina
dom rena övs-jobben.

Hur det började

Luleå. Det var Lollos Ålex, en långhårig schäfer. En mycket
trevlig hund som gjorde många fina jobb innan han hamnade i
hundhimlen på grund av en hudsjukdom. Men jag har haft tur
med hundarna genom åren. De två senaste hundarna, Buster
och Gina, kom från Hassemans. Båda två friska individer som
fungerat bra i tjänsten.
Jag gick instruktörsutbildningen 2001 i Tullinge med Leffe
Malmgren som instruktör. Den mannen glömmer man inte i
första taget. Jag har sen varit Länshundbefäl i Norrbotten mellan 2007–2015.

Jag började min polisbana i Stockholm, som många andra,
i mitten på 70-talet. Efter 12 år i
Stocholm, VD 1 och Täby, gick
flyttlasset norrut till Luleå.
”Jag rekommenderar

Uppdrag man minns

Många roliga och mindre roliga
hunduppdrag har man fått vara med
om. Som hundförare är du alltid i
fronten när det händer något. Det är
väl det som är tjusningen i hundförarjobbet. Jag har leta försvunna som visat sig blivit mördade. Och mördaren
har gått tillsammans med mig en hel
dag och letat den försvunne. Det hände mig 1999 i Tornedalen.
Andra uppdrag som jag inte glömmer är Carolinfallet och
styckmordet i Boden. Dessa fall blev Rikskända.

alla
att söka utlandstjänstgöring
om ni får chansen.”

I Luleå så kom jag i kontakt med
Ulf Brynolfsson som var hundförare
och instruktör. Vi hade under Stockholmstiden gått en del fotpatrull
tillsammans. Ulf påverkade mig att
söka som hundförare och han var sedan min mentor i 20 år.
Jag gick grundkursen i Sollefteå våren 1988. Några av mina
kurskamrater var Hasse Rydell, Jan Bernhard, Staffan Olsson,
bara för att nämna några namn.

Som vanligt på den tiden var Gösta Lind kurschef och jag fick
Torbjörn Magnussson som instruktör. Sex veckor i Sollefteå
gick fort och det var en av de roligaste utbildningar jag gått.
Jag hade en hund med mig till kursen som blev utslagen sista
veckan. Det dröjde dock inte länge innan Runar ringde från
hundskolan och meddelade att en ny hund var på väg upp till

Genom åren har jag kört många mil tjänstebil till olika sök,
dygnet runt. Avstånden är stora i Norrbotten. Man blir väckt
mitt i natten för att åka 20 mil bil för att sen söka 5-6 timmar
och sedan köra hem igen. Man har inte alltid varit så motiverad
speciellt när det varit mörker och regn en höst natt. Men man
har gjort det. Avslutningsvis kan jag säga att jag aldrig sett en
björn under mina sök.
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Utlandstjänstgöring
2006 fick jag chansen att åka på FN-tjänst till Kosovo. Ett år
tillbringade jag tillsammans med Kosovopolisens hundförare.
Jag hade ansvaret för den veckovisa utbildningen. Det var inte
lätt i början att ta över efter en legend som Roberto Vescovi
som tjänstgjorde där innan mig. Många gånger fick man höra
att så här gjorde inte Roberto. Allt löste sig med tiden och jag
kom väldigt bra in i jobbet. Det var ingen idé att stressa där
utan man tog allt i deras tempo. Jag lärde mig rätt snart att kafferasterna och lunchrasterna var mycket viktiga. Däremot var
inte längden på rasten så noga.
Tiden där nere var rolig och lärorik. Jag träffade hundförare
från olika länder och fick lära mig att vi svenskar har ett gott
anseende utom lands. Jag rekommenderar alla att söka utlandstjänstgöring om ni får chansen.

Framtiden
Hur ser framtiden ut för polishundverksamheten? Det har varit

problem med fordon och nu är det problem med hundlokalerna. Jordbruksverket kör hårt med oss. Allt löser sig säkert med
tiden men det kommer att kosta ”lite” pengar.
Jag har en känsla att vi har glömt bort patrullhunden inom
polisen. Det skrivs och pratas bara om specialisthundar, senast
är det väl BPU hunden. Jag har ingen erfarenhet av BPU-hunden så jag har ingen åsikt om den. Problemet i mindre områden
är väl vart man placerar alla specialsökshundar.
Min plan för framtiden är att jag ställer in kängorna sommaren 2018. Det har varit en fantastisk tid rolig tid inom hunderiet. Man har träffat och lärt känna otroligt många duktiga
och tokiga människor. Jag ångrar inte en sekund att jag blev
hundförare.
”Alla hundar blir inte Zlatan”
l Text: Christer Österstedt

EFTERLYSNING!
Redaktionen till Polishunden söker hela tiden nya
personer som kan tänka sig att skriva till artikelserien
”Mitt liv som hundförare”. Man, kvinna, ålder spelar
ingen roll.
Vi vet att det är många som tycker det är roligt att läsa
om andra hundförare och vi vill gärna tro att det finns
fler som har liknande eller andra berättelser / erfarenheter som ni vill dela med er av.
Några tips om vad man kan skriva om:
Berätta vem du är och varför du ville bli hundförare,
vad som lett till yrket, hur du gjort för att kunna jobba
som hundförare. Vilka hundar har du haft, varför har
du behövt byta hund? Kanske finns det någon speciell
händelse som du minns särskilt, av en eller annan
anledning? Hur upplever du ditt jobb nu, jämfört med
tidigare? Påverkas familjelivet av ditt jobbval?
Ja, när man börjar räkna upp tänkbara vinklar finns
det en hel del att berätta om trots allt.
Inledningsbild:
En högupplöst bild på dig och din hund som kan
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pryda första sidan i artikeln är det ”krav” vi har. Har
man en eller ett par andra bilder som man tycker är
representativa för ens berättelse går det också bra att
skicka med.
Se bara till att bilden/bilderna skickas in i verklig
storlek, så inte mailprogrammet krymper ner dem.
Bilderna bör vara tagna med en ”riktig” kamera och
inte med mobilen.
Anmäl ditt intresse för att komma in med material till
redaktören Lars Nordgren: nordgren@sjobo.nu.

Polishunden 5-2016 | Annonser

ANNONSSIDA - RIKS

Al l a |
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Startfältet på slalombackstävlingen tillika alla deltagare på lägret förutom Hampus som var fotograf. Foto: Hampus Eriksson

Draghundslägret 2017
Byxans story:
Spänning ligger i luften, enstaka skall och röster hörs utifrån.
Nu är det bråttom. Vad det är bråttom till har jag ingen aning
om, men det är garanterat bråttom! Matte verkar ha valt ett par
riktigt usla pjäxor så hon halkar runt och verkar mer än lovligt
sur så fort jag försöker få oss att avancera framåt fortare. Efter
en evighet har jag i alla fall fått fram oss till startlinjen, så nu
jävlar, nu kör vi!

Segrarna Johan och Mimmi
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Men nej, inget händer. Snart använder jag alla mina röstresurser för att övertyga matte om att vi ska komma iväg någon
gång. Döm om min förvåning när jag upptäcker att hon inte
ens lyckats få på sig grejorna. Dags för taktikbyte. Med ett
kraftigt ryck kastar jag mig framåt i hopp om att få fart på
henne, men inte då. Snön yr och det spottas och fräser bakom
mig. Hon blev visst lite sur, för sedan måste jag ligga ner. Ett
antal evigheter och lite sprattlande senare verkar hon redo,

Anna och Indy

Polishunden 1-2017 | Draghundslägret 2017

Jeffrey och Saga

men vi kommer ändå inte iväg. Istället tvingas jag stå ut med
att den ena pälsbollen efter den andra får springa iväg före
oss.
Till slut är det ändå vår tur och som jag satsade. Inga förmaningar och inga sura miner, utan ren lycka!
Om matte gör något i andra änden av linan har jag ingen
aning om. Det känns som hon står och sover, men vad gör det,
som den hundvariant av stridsvagn jag är så gillar jag att kämpa . Nu är det framåt som gäller och övriga hundar får vara var
de vill, men först vill jag vara.
När vi kommit i mål är jag nöjd, mycket nöjd, och kanske
lite trött. Jag hoppas jag såg fel men eventuellt kunde man
se ett litet småleende hos matte över att hon lyckats trötta ut
mig.

Karins story:
Även fast jag är helt ny i den här verksamheten har det inte
undgått mig att draghundslägret anses som ett av årets höjdpunkter som inte bör missas. Fulla av förväntan, kanske uppblandat med lite skräck från min sida tog vi oss upp till Långberget där vi mötte upp ett glatt och taggat gäng. Förutsättningarna var optimala med bra logi och mat, fina spår och i alla
fall tidvis kanonväder! Dragträning med hundarna har varvats
med finslipning av teknik, eller som i mitt fall försök att skapa
någon form av teknik. Tack för ditt kunnande och tålamod med
oss Tord Andersson. Förutom att lära oss åka skidor så har han
också kommit till undsättning när en vilsen Stockholmare tappat bort sig i skidspåret.
En av veckans stora händelser var den beryktade tävlingen i
slalombacken, där det var först i mål efter att ta sig upp å ner i
slalombacken med längdskidor som gällde. Alla var taggade,
vissa hade målet att vinna medan andra var nöjda med att överleva. Värdig vinnare var Johan Ljungmark, även om han inte
direkt kan beskrivas som en högoddsare. Efter tävlingen njöt vi
alla av finfika på café Ripan.

Ju närmare den stora tävlingen vi kom desto mindre hördes utrop som "det är bara på skoj" eller "det viktigaste är att delta".
Innan tävlingsstart vibrerade luften av spänning!
Det hade ju varit roligt om jag fått skriva om minst en tabbe,
t.ex. att vi fick bärga någon från en trädtopp eller att en hund
glömde få med sig husse på banan och fick köra på egen hand,
men tävlingen avlöpte utan större fadäser och alla gjorde sitt
bästa även om kanske inte alla konkurrerade om den åtråvärda
pokalen. Hur det än räknades och spekulerades visade det sig
att Johan var oslagbar ( i alla fall på detta läger). Lägret avslutades med fin middag och pampig pokalcermoni och sedan
samkväm. Det kändes som vi alla var väldigt nöjda och kanske
lite trötta.

➟

Resultat
slalombacken:

Resultat
dragtävlingen:

1. Johan Jungmark

1. Johan Jungmark, Mimmi

10.28

2. Petter Kesselmark

2. Peter Holmstedt, Glock

10.53

3. Tord Andersson

3. Petter Kesselmark, Gunnar

11.00

4. Mark Angeria Machado

4. Emma Berqvist, Nero (inte polishund) 11.05

5. Lars Bergström

5. Mark Angeria Machado, Casper

11.06

6. Karin Gäredal

6. Karin Gäredal, Byxan

11.30

7. Jeffrey Luckhurst

7. Lars Bergström, Izkaros

12.53

8. Emma Bergqvist

8. Jeffrey Luckhurst, Saga

14.32

9. Anna Gustafsson

9. Anna Gustafsson, Indy

15.40

– Peter Holmstedt
(diskad, fel väg)
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Lars och Izkaros

Mark och Casper

Tack också Hampus Eriksson för all hjälp med bland annat tävlingar, fikafixande, skidor och valla. Kanske framför allt tipset
om att man inte behöver stå å kladda med valla hela tiden. Sist
men absolut inte minst: ett stort varmt tack till Lars Bergström

som fixade allt och tog hand om oss. Vi är nog många som redan längtar till nästa år!
l Text: Karin Gäredal med Byxan (FM Jyx)
l Foto: Tord Andersson

Karin och Byxan
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STADGAR FÖR
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUNDS

STIPENDIUM
§ 1. Stipendiet är instiftat 1995 och är ägnat att stimulera
kompetensutveckling och kunnande för förbundets medlemmar.

§ 4. Den årliga stipendiesumman är 10.000 kronor. Överskjuten, ej uttagen summa, accumeleras till kommande år.
Storleken på den totalt utbetalda summa bestäms för varje
år av styrelsen i Polisens hundförarförbund dock högst
10.000 kronor per ansökan.

§ 2. Stipendiet kan sökas av enskild medlem eller grupp av
medlemmar inom förbundet.

§ 3. Ansökan som görs skriftligen skall vara Polisens hundförarförbunds styrelse tillhanda senast 31 maj. Utdelande
av stipendiet sker vid ordinarie årsmöte i samband med
sommar SM.
Ansökan skall innehålla:
• Sökandes namn, adress och födelsedatum
• Polismyndighet
• Uppgifter för mål för utvecklingsarbetet
• Begärd stipendiesumma.

§ 5. Stipendiat förbinder sig att till styrelsen redovisa vilka
kostnader stipendiet täckt, senast ett år efter utbetalning.
Ett skriftligt referat skall publiceras senast i nr 5 av tidskriften Polishunden, året efter utbetalningen.

Ansök senast 31 maj 2017
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Öknens skepp. Makalösa djur.

Köpa vattenmelon?

Plötsligt händer det!
Jag brukar säga att det finns en hund för
varje förare – det gäller bara att hitta rätt.
Så är det nog med utlandsmissioner också. Det finns en plats för varje polis – det
gäller bara att hitta rätt. För min del blev
det helt fel i början av äventyret i Mali
och jag kände det ganska tidigt. Så fort
möjlighet fanns sökte jag redeployment
och nu äntligen har jag hamnat rätt. Jag
sökte Timbuktu och nu är jag här.
Timbuktu är en riktigt gammal stad
med mycket historia. En gång i tiden
en blomstrande handelsstad och för inte
alltför många år sedan även ett populärt
turistmål. Efter oroligheterna bröt ut i
Mali har dock staden tappat alla turister.
Nu är FN den stora aktören i staden och
jag tror att det bidrar till många arbetstillfällen men framförallt till att staden
inte faller i händerna på olika terrorgrup-

Välkommen till mig.
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per. Min uppgift här är att köra patrull
och ha något som kallas colocation. Vi
är drygt 45 poliser från olika länder med
olika bakgrunder och olika arbetsuppgifter här i Timbuktu.

morgonpromenad i sanden blir det cirka
280 meter på ett varv så det är rätt litet.
Jag hyr ett litet rum av enkel standard
med säng, tv, garderob, kyl, toa med
dusch. Endast kallvatten.

Vi är 3 stycken svenskar, 2 finnar och 2
danskar. Resten kommer från afrikanska
länder, Jordan och Yemen. De flesta talar
franska även här MEN den stora skillnaden är att flera även kan lite engelska
och att vi har tillgång till tolkar.

Timbuktu ligger i Saharaöknen och nu
har vi behagligt väder, dock lite blåsigt.
Sanden letar sig in överallt, även i riset
så de knastrar ibland när man äter. Ödlor
springer runt överallt men jag har sluppit ormar. Väntar ännu på att få se nån
skorpion som visst ska finnas. Svårt att
beskriva hur det ser ut här för det är så
totalt annorlunda mot för hemma. Det
finns en asfalterad väg, resten är sand.
Mer eller mindre packad sand. Självklart
har jag redan lyckats köra fast rejält. Här
är det låg växel, hög fart och hoppas på
fri väg utan möten när man satsar runt
vissa kurvor och över krön. Annars blir

Det finns 2 camper här. SuperCampen
där vår styrka från svenska försvarsmakten finns tillsammans med olika FPU
(formed police unit) och lite andra aktörer. Jag bor på en liten camp närmare
stan och där är även våra kontor. Det är
ett litet kvarter med 2 hotell som hägnats
in med såkallad HESCO. Om man tar en

FPU i byn Koriome.

Porten till Timbuktu. Tyvärr förstörd av terrorgrupper.
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Typisk gata i Timbuktu.

man lätt sittandes i sanden och får skämmas
då lokalbefolkningen glatt gräver loss oss mot
en mindre ersättning.
Patrull innebär att vi tillsammans med Nigeriansk FPU kör runt i stan. Vi har inget mandat
att ingripa vilket kan vara frustrerande ibland.
Vi stannar och pratar med folk och rapporterar
sen hur läget är, hur stämningen verkar vara.
Colocation är tillsammans med lokal polis,
antingen på deras check points där dom kontrollerar fordon in och ut ur staden, eller på
deras polisstationer. Det finns inga datorer. En
liten tjock tv som oftast visar fotboll och en
tjock bok där besökare och anmälningar verkar skrivas upp. Annorlunda.
Inställningen mot oss FN-poliser bland lokalbefolkningen är oftast god. Dom önskar dock
att FN gjorde mer för att påskynda freden och
minska hoten från olika terrorgrupper som
trots allt härjar runt omkring Timbuktu. Säkerhetsläget är som det är. Självklart finns alltid
en risk då man är på en mission, i ett land med
problem som Mali har, men jag sover gott på
natten. Jag tänker som hemma: man måste

Tillhandahållen FN-turban. Skydd mot sol och
sand. Mest i väskan för min del.

Traditionellt hus i Timbuktu. Dessa iglo liknande tält
ska visst isolera ganska bravot värmen. Lätta att riva
ner om man måste flytta också.

vara hälsosamt vaksam! Jag går inte ut på gatorna och promenerar då jag är ledig, jag åker
inte ensam till marknaden, jag låser dörren på
vår bil där vi patrullerar. Jag är vaksam.

Nyfikna barn. Nigeriansk FPU.

Det tog ett tag att hamna rätt men för mig
passar livet här i Timbuktu betydligt bättre än
i Bamako. Jag går till och med på franskalektioner 3 gånger i veckan nu! Mitt bidrag är
att köra patrull och att finnas på plats tillsammans med resten av FN och jag tror tack vare
det så kan invånarna i Timbuktu leva fritt utan
att påtvingas vissa terrorgruppers fundamentalistiska sätt att leva. Jag hoppas att det någon
gång även blir så stabilt här att turisterna kommer åter för folket har det ganska knapert nu.
Framtidstro, drömmar och försörjningsmöjligheter är små.
Det har även anlänt ett antal sökhundar till
Timbuktu nyligen. Jag ska undersöka om det
finns chans att skriva lite om dom och deras
uppgift i nästa nummer.

Alla hjäper till oavsett ålder.

l Text och foto: Petra

Färjeläger 15 km från Timbuktu. När floden Niger sjunker försvinner vattnet nästan helt.

Många fina dörrar i Timbuktu.
Denna är typiskt stil för Timbuktu.
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Brandhundutbildning 2016
Var börjar man?
Var börjar man en berättelse? Denna skulle kunna börja på
tidigt åttiotal när en ung man blir uppmanad av sin nyblivna
sambo, och blivande hustru, att det nu är hög tid att skaffa
hund tillsammans…..eller kanske ännu tidigare och på annat
håll i Sverige när en annan yngling nekas hund av sina föräldrar och genast bestämmer sig för att när han väl flyttat hemifrån, då minsann! Man kan också börja någonstans i början på
nittiotalet när två ganska unga poliser på olika myndigheter
efter väntan och längtan äntligen fick åka iväg på grundkurs för
blivande polishundförare? En annan startpunkt skulle kanske
kunna vara omorganisationen som på olika sätt påverkat hundverksamheten och två hundförares möjligheter och beslut om
framtid. För att ni inte ska tröttna så tror jag att vi hoppar över
den långa versionen och tar ett avstamp den 8 augusti 2016.
Detta datum får nämligen Bernt Jaginder och jag ett mail
från B-G Carlsson där vi välkomnas till ”brändernas underbara
värld” och brandhundutbildningen hösten 2016 som B-G fått
i uppdrag att vara instruktör för. Bernt och jag hade av olika
anledningar och på olika sätt fått den fantastiska möjligheten
att göra en liten karriärväxling och efter några turer under
sommaren så var allt äntligen klart. I mailet beskrev magister
Carlsson i stort upplägget på utbildningen samt skickade med
en hemläxa på vad som skulle göras innan kursen. Mailet följdes av fler där utbildningen mer i detalj beskrevs och ett antal
praktiska frågor klarades ut.

omskola den till brandhund. Jag å min sida hade med mig en
knappt tvåårig schäfertik (Sniffers Zola) som rent formellt inte
var inköpt än men där vi var så långt i provperiod och utvärdering att det hela kändes tämligen tryggt. Första veckan fick
ett tydligt upplägg med ett teoripass på morgonen, urvalsbana
på förmiddagen, ut och ladda miljösök innan lunch, miljösök
efter lunchen och så en runda till i urvalsbana på eftermiddagen innan vi avslutade dagen med någon form av reflektion
och sammanfattning. På fredagen bröt vi mönstret, lämnade
Karlsborg och körde till Linköping för ett studiebesök på NFC.
Detta besök var mycket givande, vi fick träffa i stort sett alla
de på NFC som sysslar med brand i olika delar, vi fick se hur
brandproverna tas omhand och testas, vi fick råd och tips om
hur vi ska göra för att maximera utfallet av provtagningar på
fältet. Framför allt tror jag att den här typen av studiebesök
sätter in ens egen verksamhet i en helhet och skapar förståelse
för processerna. Efter besöket skildes vi åt och var och en körde hemåt för några veckors uppehåll men också med hemläxa
med i bagaget förstås. Veckan hade gått väldigt fort, hundarna
utvecklades i en rasande takt (tyckte åtminstone förarna), vi
hade prövat på flera preparat, sökt i många skiftande miljöer
och vi var på det hela taget mycket nöjda.

Kursstart, Karlsborg
Och så var det då dags, efter provhundar som skulle provas, efter hemläxor som skulle göras, väskor som skulle packas, tidigare arbetsuppgifter som skulle avslutas mm. Söndagen den 4
september körde Bernt från hemmet utanför Huskvarna och jag
körde från Skåne för att ta oss till utbildningsplatsen i Karlsborg. På plats träffade vi, två unga farbröder, ett över kvällen
växande gäng med unga förväntansfulla blivande hundförare.
Vår första utbildningsvecka sammanföll med grundkursens
första vecka och fram till att vederbörliga presentationer gjorts
undrade de nog var i Sverige man rekryterade hundförare i åldern 55+. Det är alltid en fröjd att se den entusiasm, glädje och
förhoppningar som finns runt grundkurselever och de flesta
kommer nog ihåg den tiden som bland de bästa veckorna man
haft i sitt yrkesliv.
På måndagsmorgonen samlades vi i lilla lektionssalen medan
grundkursarna hade samling i den stora salen i andra änden av
huset. Det blev också tillfälle till hej och mors på gamla bekanta på nationella polishundtjänsten som naturligtvis dök upp.
B-G gick igenom schema och hur han tänkte sig kommande
vecka. Vi inventerade läget på hundfronten och kunde konstatera att vi tillsammans skulle få möjlighet att göra två helt olika
och intressanta resor. Bernt skulle eventuellt haft en annan
hund med sig men en operation kom emellan och man hade då
beslutat sig för att så länge, och i avvaktan på tillfrisknande,
köra med hans ”gamla” patrullhund (Quincigårdens Osmo) och
12
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Variant på urvalsbana, Bernt och Osmo.

Bernt och Osmo i urvalsbanan, vecka 1.

Del två, Ronneby
Två veckor senare var det dags att träffas igen men då i Ronneby dit del 2 och 3 av utbildningen hade förlagts. Morgonsamling skedde på polisstationen i Ronneby där det fanns gott om
plats för oss och med tillgång till B-G:s förråd och utrustning.
Vi elever fick en alldeles utmärkt förläggning på Ronneby
Brunn medan magistern körde hem på kvällarna för nödvändig debriefing hos sin hustru efter dagens slit med eleverna.
Veckan i övrigt följde i huvudsak samma upplägg som första
veckan med teori, urvalsbana, nya preparat och miljösök. En
av dagarna förlades till en bilskrot där fordonssök provades på,
inte helt lätt då fordon av naturliga skäl till viss del alltid kan
anses smittade.
Clas Nilsson heter en tekniker i Blekinge som haft nära samarbete med B-G under flera år. Han anslöt en av dagarna och vi
fick en ordentlig teoretisk genomgång av bl.a. grundläggande
brandkunskap och den forensiska processen, arbetsmiljöfrågor
och säkerhet på brandplats, teori kring spermasök (vilket skall
vara ett naturligt komplementpreparat på brandhundarna) samt
teoretisk och praktisk genomgång och övning av spårsäkring
och provtagning. Clas utbildningsdag var till viss del ett nytt
moment sedan tidigare kurser och var väldigt nyttigt. En del av
denna utbildningsdag blev också en oerhört viktig inledning till
ett kommande utbildningsmoment i del 3 av kursen.
B-G:s goda kontakter i Blekinge och med försvaret i synnerhet
gjorde att vi hade mycket bra tillgång till varierande miljöer
att söka i. Vi fortsatte att hålla ett högt tempo med urvalsbana,
nya preparat och miljösök. Hundarna fungerade väl, tog till
sig dressyren och ibland var det nog bra (nödvändigt) att B-G
fanns med och bromsade oss, går det bra är det lätt att gasa på

Miljösök, Bernt och Osmo.
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Bilsök med Bernt och Osmo.

för hårt och man vill bara mer och mer under dagarna. Fredag
kom fort igen och det var dags igen att packa bilarna för hemfärd, även denna gång med förmaning om att låta hundarna
vila lite och så naturligtvis en eller två hemläxor också (det var
visst en, som trots tips från coachen, hade fuskat lite med lydnadsträningen [denne skyller på ungdomligt oförstånd då han
är flera månader yngre än Bernt]) .

Del tre och kursavslutning
Mellanperioden blev för mig något dramatisk. Zola drabbades

av en mycket ovanlig biverkning efter en operation gjord ett
helt år tidigare. Hon blev akut mycket sjuk men en omedelbar
operation och förhållandevis lindrigt ingrepp rättade till problemet. Efter en snabb läkningsprocess kunde vi måndagen 31
oktober bege oss till Ronneby igen för den sista utbildningsveckan. B-G och jag fick ta morgonkaffet själva då Bernt tog
en extrarunda i Växjötrakten eftersom han och GPS:en inte
hade riktigt samma uppfattningar om lämpligt vägval, eller hur
det nu var. När han väl var på plats blev det bara en ytterst liten
kaffetår innan vi satte oss i bilarna för att köra nästan samma

Miljösök i Småland, markering.
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BG:s hund Opus markerar.

Fordonssök med Bernt och Osmo.

väg tillbaka som Bernt just kört. Under morgonen kom det in
ett skarpt brandsök som B-G skulle köra på och vi följde med
för att se och lära. På plats långt ut i småländska skogarna vid
en liten vacker sjö sammanträffade vi med två tekniker från
Växjö. En sommarstuga hade brunnit ner helt och man ville ha
sökt med hund på platsen. Efter att söket gjorts och teknikerna
gjort sin del kontaktades FU-ledaren och avspärrningarna kunde tas bort. Bernt och jag fick sedan möjlighet att träningssöka
på platsen med våra hundar, bättre tajming för ett praktiskt moment kan man väl knappast önska sig.

ligen unik kompetens på detta område. Under två halvdagar
fick vi tillsammans med honom lektioner i brandteori, brandkunskap, brandbilder, brandorsaksutredning m.m, m.m. Vi fick
också under mer övningstekniska former läsa och redovisa
brandbilder. Den här delen av utbildningen var otroligt intressant och väckte både förståelse och intresse för brandutredning
utöver den specifikt hundliga delen. Även när det gäller själva
hundarbetet ökar sannolikt förmågan på ekipaget om man har
kunskap som sträcker sig längre än till den specifika kompetensen att söka med hunden.

Denna utbildningsvecka fick vi också stifta bekantskap med
Jan Clauser. Jan är numera säkerhetsansvarig i Ängelholms
kommun men har tidigare varit nationell brandutredare inom
räddningstjänsten och med mycket, mycket gedigen och täm-

Markering av Zola.

Sök med skyddsutrustning, BG, Bernt och Osmo.
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Tekniker Clas Nilsson.

för kursavslutning och meddelande av resultat efter provtagningen. Både B-G och Jerker var nöjda med vad de sett men
icke desto mindre fick vi båda omprov på någon del som vi
skulle visa upp igen. Därefter var det bara att tacka och buga
och sedan bege sig hemåt, tre utbildningsveckor var över.

Tack..

Zola.

På torsdagen anslöt Jerker Lavesson då vi närmade oss kursavslut och provtagning. Vi hade lite diskussioner på morgonen,
Jerker fick ta del av våra funderingar kring utbildningen och
sedan ägnades resten av torsdagen åt provtagningen. Det kördes urvalsbana med preparatkännedom, miljösök på brandplats
där helheten avseende taktik, samarbete och arbetssätt samt
hundens arbete och sökresultat skulle bedömas. Fordonssök
genomfördes på räddningstjänstens övningsområde i Ronneby
och dagen avslutades på Ronneby brukshundklubb där lydnaden kördes igenom. Kvällen ägnade vi åt mer sociala aktiviteter med gemensam middag, en och annan öl och så givetvis
massor med hundsnack, en del av mer allvarlig karaktär medan
en del mer låg i facket …. Spår / hundförare vi minns.
På fredagen fick vi sällskap av Anna Hermansson från kommunikationsavdelningen. Hon följde oss under förmiddagen och
var med när vi åter körde urvalsbana och när vi sedan begav
oss till ett nerlagt sågverk där det var preparerat ett antal lite
äldre gömmor. Resultatet av hennes besök har förmodligen
några av er sett på Intrapolis. Sedan hon lämnat var det dags
16

En månad efter kursavslut hade vi bägge gjort våra omprov och
kunde kliva ut i skarp drift. Vi tycker båda att vi fått en fantastisk utbildning med brett och tydligt innehåll. Våra hundar
har fungerat väl, Bernt har med det fina resultatet på sin gamla
hund fått tid att i lugn och ro pröva och eventuellt fasa in den
nya hunden. Min Zola är naturligtvis inköpt och tack vare en
god skolning där hon kom ifrån (tack för det!) har hon trots sin
ungdom kommit snabbt i tjänst. Vi skall nu med hjälp av våra
kollegor i regionerna fortsätta att utveckla hundarna och förhoppningsvis efter hand få en allt större trygghet och säkerhet i
det operativa arbetet.
Vi tackar magister Carlsson för hans engagemang, intresse,
ständiga närvaro, stora kunskap och vilja att hjälpa, ge förmaningar och råd. B-G har som säkert några redan vet aviserat att
han tänker gå i pension nu till våren och det är då en väldigt
stor kompetens som lämnar verksamheten. B-G har förutom
den stora roll han haft för brandsökverksamheten i Sverige
även varit en av pådrivarna för många andra utvecklingsområden inom polishundverksamheten. Och vem vet, med det
utbildningsbehov som man kan se inom brandsöket så får han
kanske komma in en extrarunda och ”konsulta” som instruktör
på nästa grundkurs.
l Text: Mats Jönsson och Bernt Jaginder
l Foto: Mats Jönsson och Anna Hermansson
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Brandhunden Opus
Som tidigare skrivits var BG Carlsson instruktör för brandhundutbildningen hösten 2016 och med sig hade han naturligtvis sin tjänstehund Opus (Rapport’s Opus). Det är givetvis
en stor fördel när man som instruktör har en väl fungerande
tjänstehund som man kan använda fullt ut i utbildningssyfte
för att förevisa både inlärningsdelar som färdigt arbete. Som
elev är det värdefullt att få en tydlig målbild av hur den färdiga
produkten förväntas fungera. Vi fick under utbildningen många
möjligheter att få förevisat detta både formellt i träningsmiljöer och även fullt ut i det operativa arbetet. Jag har också haft
möjligheten att efter utbildningen ha stöd i ekipaget BG-Opus
på de första uppdragen vilket skapat en trygghet i dessa situationer. Dessa priviligierade omständigheter hade jag tänkt
mig kunna ha ända fram till att BG slutar sin anställning hos
polisen och går i pension…men ibland blir det inte som man
tänkt sig.
I början på december började Opus visa tecken på smärta vid
inhopp i bilen och liknande. BG tog kontakt med veterinär och
man undersökte hunden. De hade en hypotes om att det var
prostatan som spökade och behandling inleddes. Ytterligare
någon vecka längre fram blev Opus sämre igen och bara några
dagar senare, på måndagen den 19 december, fick Ulrika Lichtenberg och jag ett sms från BG att Opus efter nytt besök hos
veterinären fått somna in.
Opus var BG:s egen hund och då han redan höll på med brandsök riktades utbildningen mot detta. Opus var även godkänd
för spermasök och under några år var ekipaget också godkända
i räddningsöket.
l Text och foto: Mats Jönsson

BG och Opus brandsöker.

Opus söker.
Opus söker
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Hattrick
Mil efter mil på blöta myrar, bland mygg
och knott, i djup snö, i stekande sol, i
blöta kängor, i -25 graders kyla med
iskalla händer har jag traskat. Jag och
ni övriga hundförare. Med det ständiga
hoppet om att hitta människan, narkotikan eller vad det nu kan vara.
Vad är det som gör mödan värd? Som
gör det värt att träna hunden på sin semester, på sina fridagar? Som gör det
värt att gå där ingen annan vill gå, som
gör det värt att bli biten av en kollegas
hund vars förare har ”gummitarzan-armar”?
Jag ska berätta vad som gör mödan
värd för mig. Förutom den villkorslösa
kärleken från en fyrbent kollega som
alltid ställer upp.
En grådassig lördag här i november blev
jag uppringd av RLC som undrade om
jag kunde åka med hunden och biträda
Skellefteås insatsgrupp och SI på ett
narkotikasök. Jag packade ihop mig och
Jozz i bilen och körde i mindre laglig
hastighet till jobbet. Snabbt bytte jag om
och började styra kosan 13 mil söderut.
I telefon på väg mot Skellefteå fick jag
information om att Insatsgruppen och
SI gått in i lägenheten men att de skulle
vänta på mig med att börja söka.
På plats började jag och Jozz att söka
direkt. Inget förhöjt intresse alls i lägenheten. Jozz bet till slut tag i en nalle och
började tugga på den. Jag suckade för
mig själv och tog bort nallen. Nu var vi
ju i annat län och ville verkligen hitta
nåt.
När lägenheten var sökt så gick vi upp
på kallvinden. Där fanns förråden till
alla lägenheter. Direkt jag kom upp såg
jag att det fanns en lucka till höger och
en till vänster. Rakt fram i gången låg
alla förråd. Jag gick direkt fram till den
högra luckan och öppnade den. Tur att
jag hade pannlampa för det var kolmörkt
där inne och golvet var täckt av ca 40 cm
lösull. Det var ett ganska stort utrymme
med lågt i tak och bjälkar överallt. Jag
lät Jozz hoppa in och klev själv därefter
in, osäker på om golvet skulle bära mig
då jag inte kunde se vad det bestod av
mer än lösull. Det dammade vilt när
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Jozz letade på, och både han och jag började nysa. Det visade sig att jag kunde
gå överallt, dock ihopkurad då takhöjden
lämnade en del övrigt att önska. Jozz letade på bra och ganska snabbt insåg jag
att det måste finnas narkotika här. Jozz
letade intensivt och bökade lite i lösullen
här och var. Plötsligt började han skälla
och bökade nu rejält i lösullen. Jag gick
fram och tänkte att han kanske hade
hittat lite grann, och att det vore ju kul.
När jag kommit ända fram, nysandes
och i mina egna tankar om några gram,
upptäckte jag att Jozz bökat fram en
konsumpåse ur lösullen. Jag öppnade
den och det visade sig att den var full av
vakuumförpackad marijuana. Jag jub
lade och belönade Jozz med en brand
slang och ropade på radion att jag hittat
narkotika. Vilken glädje! Insatsgruppen
kom och fotograferade och tog hand om
beslaget och under tiden gick jag över
till det vänstra kallförrådet och började
leta. Mitt i letandet blev vi avbrutna av
RLC som ville ha oss på ett eftersök.
Liv går ju före narkotika så det var bara
att ge sig iväg. Jag sa till Insatsgruppen
och SI att jag ville komma tillbaka och
fortsätta letandet, om det var möjligt, för
vi var inte klara. På väg mot eftersöket
som var utanför Skellefteå blev jag avbruten. Kvinnan var anträffad och hade
aldrig varit borta. Jag åkte tillbaka och
kände att Jozz skulle få fortsätta letandet
i utrymmet till höger. Jozz letade på bra.
Riktigt bra. Jag började fundera på om
det var doften av gömman som varit där
eller om det fanns en till gömma. Svaret

fick jag strax därefter. Jozz började skälla och bökade i lösullen på ett helt annat
ställe än det första. Det dammade ännu
mer och jag försökte hålla för näsan
när jag gick fram i pannlampans sken. I
lösullen låg en konsumpåse till, full med
vacuumförpackad marijuana! ”Jozz, vad
duktig du är” utropade jag och slet fram
brandslangen igen. Jag ropade på radion och ett gäng nöjda Insatskillar och
SI-killar kom och kikade.
Sammanlagt 1,5 kg marijuana blev resultatet av narkotikasöket. Jozz hittade en
tom konsumpåse med tomma vacuumförpackningar i förrådet men ingenting
ytterligare.
Jag styrde kosan norrut mot Luleå.
Glad som en lärka gick körningen lätt
trots snömodd och snöfall.
Tillbaka i Luleå åkte jag in och började
avrapportera från tidigare jobb. Det avbröts av ett anrop från RLC. Två killar
hade klivit av en buss och ett vittne hade
sett ena killen göra mantelrörelse på ett
pistolliknande föremål. Flera patruller
åkte ut och började söka efter killarna.
Dom hittades och jag påbörjade saksök
med Jozz runt platsen. Efter 10 minuters
letande så markerade Jozz plötsligt intill
en björk. Jag gick fram och såg något
svart ligga där. En pistol! Jag jublade
och belönade ut Jozz med, ja just det,
en brandslang. Jag ropade på en kollega
som kom och vi kikade på pistolen. Vid
närmare anblick så visade den sig vara
en luftpistol men med samma tyngd och

Jozz av Centaurus skallmarkerar.
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Maria Mörtberg med Jozz av Centaurus.

utseende som våra tjänstevapen och man
kunde göra mantelrörelse. Case closed!
Jag åkte in till station igen och kände
mig upprymd. Tänk om alla arbetspass
vore som detta…
Några dagar senare skulle jag jobba natt.
Det gick ut sms om att det behövdes
hundförare till Pålkem. En 94-årig man
var försvunnen. En hundförarkollega
från Boden smsade att hon åker på det
och jag meddelade att jag kunde åka så
fort jag gått på mitt pass.
Jag rustade på och började styra mot
Pålkem. Också det 13 mil bort på småvägar. Det var -10 grader och myggfritt.
Enligt uppgifter skulle den försvunna
mannen ha en pejl på sig. På plats monterade jag och den andra hundföraren
ihop pejlen och började köra omkring
för att försöka få någon signal. Helikoptern försökte också pejla men utan
resultat. Hundförarkollegan hade försökt
spåra från huset där mannen försvunnit
men utan resultat. Vi fortsatte med närsöket i den kalla klara natten. Det gav

ingenting. Efter några timmar kände jag
att det var dags att utöka söket och började gå efter vägen som ledde in till Pålkem. Jag lät Jozz söka fritt på båda sidor
av vägen och det blåste lite sidvind från
vänster. Snön knarrade under skorna och
pannlampan lyste bra. Jozz sprang före
och jag traskade efter. Efter ca 400 meter sprang Jozz plötsligt rakt in i skogen
till vänster. Jag sprang efter och hörde
hur han for fram bland träden. Sen blev
det tyst. Det avbröts av ett skall, och ett
till som blev till ett ihållande uppfordrande skall. Under den korta springturen
fram hann många tankar fara genom mitt
huvud. Var det mannen Jozz hade hittat?
Levde han isåfall? När jag närmade
mig såg jag ett par skor sticka fram och
hörde någon jämra sig. Herregud, det
är mannen! Och han lever! Jag kände
glädjen bubbla i bröstet. Och stoltheten
över att Jozz hade gjort sitt jobb. Jozz
stod ca 30 cm från mannen och skällde
allt vad han kunde. Mannen jämrade
sig förmodligen av köld och över att det
kanske gjorde ont i öronen av det kraftiga skallet.

Jag ropade på radion att mannen var
hittad och att han var vid liv. Snabbt
var den andra hundföraren på plats och
en till patrull. Vi hjälptes åt att försöka
täcka mannen med kläder och få upp
honom från den kalla marken. Hundförarkollegan berömde Jozz och gav mig
en spontan kram. Jag kände glädjen från
henne och insåg att jag hade varit lika
stolt och glad om det varit hon som hittat
mannen. Vi hade jobbat som ett team
hela natten.
Eftersöket avslutades och mannen kördes till sjukhus. Dagen efter fick jag
veta att mannen hade haft en kroppstemperatur på 30 grader när han kom in
men att han hade klarat sig och var uppe
och gick. Jag kände återigen en enorm
glädje. Det är ju detta vi tränar för. På
våra fridagar, på semestern. Jag gör det
så gärna, om och om igen! Hattrick som
hundförare inom en vecka…
l Text: Hundförare Maria Mörtberg
och Jozz av Centaurus.
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Segment 14!
Det här var ingen vanlig tisdag. Kanske för många var det en
helt vanlig tisdag, men för mig visade det sig att det skulle
bli den bästa tisdagen jag upplevt under mina snart 11 år som
polis.
Som blivande hundförare är tisdagar den bästa dagen på veckan. Hundträning står på schemat och jag får faktiskt betalt för
att hålla på med mitt största intresse. Dessutom har jag jobbat
inne i flera år och att få komma ut på listan och jobba igen
väckte känslor som jag känner igen från aspiranttiden. Jag var
hungrig. Hungrigare än någonsin.
Just den här tisdagen fick jag åka med Roger Markaberg, en
erfaren hundförare med 25 år i ryggsäcken varav 14 av dessa
som hundförare. I bakluckan satt hans hund Panzar, en ung
schäferhane, och flåsade ikapp med min lånehund, Viper, något
äldre och något tröttare än Panzar, men ändå ivrig på att få träna. Vi rullade ut från garaget och gjorde ett sedvanligt förbindelseprov med RLC i Umeå och berättade att vi fanns i tjänst
och skulle ha hundträning.

Vi rullade ut mot området där vi skulle träna och jag sa till
Roger ”Idag vill jag ha ett skarpt jobb! Tänk vad roligt om det
skulle hända något så jag får följa med och se hur ni jobbar, att
vara med er och jobba!” Roger sa med bestämd ton, ”Idag har
vi hundträning, Annika. Vi åker om något händer men innan
dess är det hundträning vi ska fokusera på”. Jag kände mig
som en aspirant där jag satt och studsade vid förarplatsen men
försökte tona ner min iver och fokusera på dagens träning.
Vi började med lite lydnadsträning och sen fick jag se när de
andra tränade skydd. Vi hann även med ett litet spår så gamlingen Viper fick upp pulsen lite. Sen lunch. Efter att lunchen
var avklarad, inne på stationen, rullade vi ut mot skogen igen.
Jag försökte återigen varva upp min kollega genom att säga
”Alltså nu har vi ju tränat på bra idag, nu skulle det faktiskt
inte göra nåt om vi fick ett skarpt jobb.” Roger gav mig en
tröttsam blick men samtidigt ett litet leende. Jag tror han kände
igen sig själv som ny och lite extra hungrig.
Det dröjde inte många minuter efter jag sagt det tills radion
tändes upp och RLC gick ut med ett allmänt larm över Luleå
och Piteå om att en kvinna, misstänkt suicid, lämnat sin hem-

Roger Markaberg och Annika Säfström med hunden Gråzonens Panzar.
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adress i Piteå i ett fordon och nu var försvunnen. Jag tittade på
Roger med vädjan i blicken och han sa lugnt, ”Annika, vi har
hundträning. Inte förrän vi har något att åka på åker vi.”
Suck!
Vi kom fram till området där vi skulle träna hårda spår och
jag parkerade bilen för att gå ett spår åt Panzar. Radion tändes
återigen och vi fick beskedet att patrullen i Piteå hade hittat bilen men ingen person fanns i närheten. Piteås hundförare hade
också träning så de styrde till platsen för att påbörja att spåra.
Jag tittade på Roger och sa ”Men nu då?!” Roger log och sa
”Kör!”
Med blåsljus och sirener styrde jag E4:an i riktning söderut
mot Piteå, radion inställd på insats 11 och en puls och ett
adrenalin som liknade mitt första efterföljande som aspirant.
Vi kom snabbt på plats och började dela in oss i olika området
utifrån hur bilen stod och vi började med närsök. Bilen stod
parkerad längs en skogsbilväg med nosen pekandes mot en
stig som gick in i skogen. Någonstans här var hon, det kände
vi alla.
Panzar jobbade på bra. Viper fick sitta kvar besviken i bilen
med tanke på att han inte var i tjänst. Jag och Roger gick över
kalhyggen, upp på berg och ner i djupa dalar. Vi gick ner oss i
myrar och bäckar och våra ansikten piskades av de täta snåren
i skogen.
Det började dra ut på tiden. Alla patruller på plats slet i skogarna men timmarna gick och inget resultat. Det kändes som att
tiden rann ifrån oss. Mörkret kom. Inget vanligt mörker utan
den typ av mörker som gjorde att man famlade och föll och
tappade kontrollen över sin egen kropp. Det kändes dessutom
som att ficklampans sken blev mindre och mindre. En STAB
bildades och vi fick tillgång till en lokal där MSO-sakkunnig
fanns och platschef. MSO började dela in området mer noggrant i segment och det rullade på bra. Patruller sökte sina segment och emellanåt åkte man in och tryckte en kexchoklad för
att orka med att åka ut och ta nästa segment.
Både jag och Roger sa tidigt in i insatsen att just ett särskilt
skogsområde kändes hett. Segment 14. Varje gång vi åkte till
platschefen önskade vi att vi skulle få just det området men åkte alltid ut mot något annat. Vi började bli fysiskt trötta, mina
fötter blödde av skavsår från mina gamla IGV-kängor och vi
var blöta från topp till tå. Det fanns fortfarande hopp om att vi
kunde hitta henne vid liv och det fick oss alla ute på plats att
fortsätta gå. Vid denna tidpunkt hade vi gått i skogarna i ca åtta
timmar och fick höra att vi som jobbat från morgonen måste
tänka på att åka hem snart. De som anslutit senare på kvällen
skulle fortsätta gå hela natten. Jag ville stanna kvar. Jag kunde
inte åka hem nu.
Vi fick tillåtelse att ta ett sista segment. Platschefen tittade och

Roger Markaberg med hunden Gråzonens Panzar.

log och sa ”Okej då, ni får segment 14 som sista segment, men
kom inte därifrån utan henne.” Nu tändes gnistan i oss igen,
kan även ha varit en sockerchock från de tre kexchoklad jag
just tryckt i mig, men ändå. Vi fick upp orken och motivationen
och skyndade oss till nr 14. Segmentet löpte längs den stig bilen stod parkerad vid. Området var långt och relativt smalt och
avgränsades med en bäck som löpte parallellt med stigen.
Nu ska vi hitta henne!
Det visade sig att terrängen i just detta område var bland det
värsta vi upplevt hittills. Det var så tät snår att man hade behövt en lie för att tränga sig igenom den. Både jag och Roger
konstaterade att vi inte kan söka igenom området tillfredsställande om vi går tillsammans utan vi delade på oss och började
plöja igenom området med ca 50 meter skog mellan oss. Vi
skickade Panzar fram och tillbaka mellan oss och kände oss
trygga med att skulle hon ligga mellan oss så skulle Panzar ta
henne.
Efter ca 100 meter in där jag gick kom jag till en växtlighet
som likade en vägg, det gick inte att tränga sig genom längre
och jag såg Rogers ficklampa färdas i högre hastighet längre
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bort från mig. Jag ropade att jag måste komma närmare och se
om terrängen blev bättre, vilket det blev, och vi sökte närmare
varandra och tog oss genom hela segmentet. Väl i slutet kändes
det inte bra. Vi visste att hon låg där någonstans, vi måste ha
missat henne. Eftersom jag inte kunnat söka av min sida helt
bra bestämde vi oss för att gå segmentet en gång till. Bara
en sista gång. Roger breddade och tog andra sidan av bäcken
medan jag behöll segmentet och påbörjade sökandet igen.
Stackars Panzar som sökte mellan oss och gång på gång vadade i bäcken för att komma till husse.
Det var mörkare än mörkast och jag tog två kliv och sedan
ställde jag mig och svepte en 360 med ficklampan och sedan
upprepade jag proceduren under hela tiden vi betade av området. Varje gång man såg något som avvek från det naturliga i
terrängen undersöktes det mer noggrant. Det var allt från gamla campingstolar till konstiga rotvältor som drog vår uppmärksamhet och varje gång fick man puls.
Vi var ca 200 meter bort från bilen då Panzar återigen kom till
mig. Nu hade han ett annat tempo! Kände han att vi började
närma oss bilen eller hade han något? Jag ropade till Roger
att jag såg att Panzar jobbade annorlunda. ”Jag tror han har
något!” ropade jag till Roger och såg hur Panzar försvann en
bit in i skogen. Pulsen gick upp och där trodde jag vi var i mål.
Panzar kom dock tillbaka till mig och modet dog lite, det var
nog inget. Eller? Jag skickade Panzar tillbaka till hans husse
och fortsatte leta. Jag ropade till Roger ” OM jag hittar henne,
ska jag stanna upp och skicka Panzar så han får ett bra slut med
träff efter så här länge letande?” ”Ja låt han göra det!” hörde
jag Roger ropa från mörkret på andra sidan bäcken.
Jag fortsatte trampa, två steg i taget, och ville inte att segmentet skulle ta slut. Jag svepte med ficklampan och såg en plastpåse lite längre bort. Jag ropade till Roger att jag skulle gå och
undersöka plastpåsen jag såg, så som jag undersökt alla andra
plastpåsar jag sett liggandes i skogen. När jag närmade mig såg
jag något som liknade en hand i mossan. Övervägde en kort
stund om jag började se synvillor av trötthet men insåg relativt
snabbt att det faktiskt var en hand. Den handen måste tillhöra
en kropp, en människokropp. Jag ropade till Roger ”HÄR ÄR
HON, HÄR ÄR HON!!!” samtidigt som jag sprang allt jag
kunde mot henne. Att släppa fram Panzar var helt bortblåst, jag
ville bara fram dit. Nu var det jag som ville ha ett bra avslut.
Panzar kom rusande och jag sansade mig och sa ”Sök!” varpå
han sprang i riktning mot henne. Under tiden jag sprang sände
jag ut på radion att vi hittat henne. Efter att ha jobbat några år
som KC-befäl kan jag knappast påstå att det är det mest korrekta radioanropet jag gjort. Enligt andra som lyssnade skrek
jag mest i falsett, men budskapet gick fram i alla fall. Kvinnan
var hittad! Själv har jag minnesluckor.
Jag och Roger kastade oss över henne för att utreda om hon
var vid liv. Vi fick tyvärr inga livstecken. Vi kände varken puls
eller andning och hon var blek. Panzar kände av vårt adrenalin
och blev lika ivrig som oss och satte in en skön munkorgsstöt i
sidan av henne och till svar fick vi höra ett stön från kvinnan.
Hon lever!
Radiotrafiken smattrade i örat och alla frågade efter position.
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Terrängen vi sökte i. Bilden är tagen ca 15 minuter innan
vi hittade kvinnan. Foto: Annika Säfström

Roger tog fram koordinater på sin GPS medan jag påbörjade
HLR. Vi hörde sirener och patrullerna i skogen runt om oss
som försökte lokalisera oss. Vi visste att vi inte var långt från
stigen och att hjälpen fanns där, så vi tog snabbt beslutet att
bära henne till närmsta bil. Hennes tillhörigheter låg utspridda
runt henne, mobiltelefon, vantar och annat. Roger började fatta
ett grepp runt henne och jag började i panik samla ihop hennes
saker. ”Hjälp till här” sa Roger och jag svarade ”Men alla hennes saker då??” Roger lossade sitt grepp om kvinnan, lade sin
hand på min axel och styrde upp mitt ansikte så vi fick ögonkontakt. ”Annika, strunta i grejerna! Nu räddar vi liv!” sa han
allvarsamt men i stundens förvirring så fortsatte han istället
samla ihop grejerna och sträckte över påsen till mig.
Roger bar henne och jag banade väg, en bra fördelning av sysslor. Vi möttes av springande hundförare och polisbilar som kört
ut på stigen. Vi klarade det. Vi hittade henne! Alla som fanns
med på insatsen kände likadant. Vi lyckades och vi gjorde det
tillsammans.
Som sagt, en helt vanlig tisdag för de flesta men för oss alla
delaktiga i insatsen var det nog den bästa tisdagen på länge.
Särskilt för mig. Mitt första jobb med hundgänget och jag har
hamnat så rätt. Så himla rätt.
Och ja, kvinnan överlevde.
l Text: Annika Säfström, blivande hundförare Luleå
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Styrelsemöte Nordisk Polishunds Union
29 maj
Jylland, Danmark
Nordiska Mästerskapen för Polishundar
30 maj – 2 juni
Jylland, Danmark

Följ förberedelserna via Facebook, inför
Polishund SM som i år går av stapeln i
Stockholm.

Skyddsläger
vecka 33, Karlsborg

www.facebook.com/polishundsm2017

Årsmöte Polisens Hundförarförbund
8 september
Rosersberg, Stockholm

Tack för de trettio
första åren Tord!

Svenska Mästerskapen för Polishundar
7–10 september
Rosersberg, Stockholm

I dagens samhälle blir trotjänarna färre och färre, men på tidningen Polishunden har vi en, och honom vill vi nu rikta ett
stort tack till. I trettio (30)
år har Tord Andersson
hjälpt oss med annonser
till tidningen. Tord är naturligtvis själv hundälskare
och många är vi som hört
historier om hans favorit
Kenny (se bild till höger).
Favoriten är borta sedan
många år, men saknaden
blir inte mindre med tiden,
och det är vi många som
kan vittna om. Hunden blir
i många stycken en fullvärdig familjemedlem.
Än en gång ett stort tack
för ditt viktiga arbete Tord!

Styrelsemöte Polisens Hundförarförbund
7 september
Rosersberg, Stockholm

Kenny

Svenska Mästerskapen för
Narkotikahundar
28–30 september
Uppsala

Framtida arrangörer till
Polishundmästerskap
Draghund SM

Sommar SM

2018: Västernorrland

2018: Vakant

2019: Dalarna

2019: Östergötland

2020: Vakant

2020: V. Götaland

Narkotika SM

Nordiska mästerskapen

2018: Vakant

2018: Norge

2019: Vakant

2019: Sverige, Vakant

2020: Vakant

2020: Danmark

Styrelsen för Sveriges Polishundförarförbund
samt redaktionen för Tidningen Polishunden
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MyDog-mässan 2017
MyDog mässan pågick i fyra dagar under trettonhelgen. Ett av
dragplåstren på MyDog 2017 var polishundarnas uppvisning.
Vi fick se hur polishundar arbetar, vad de har för arbetsuppgifter och hur de tränas. Det var en fartfylld show med action och
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humor, allt för att visa hundarnas mångsidighet. En polishund
ska våga och klara mycket alldeles själv men den ska samtidigt
älska att samarbeta med sin förare. Konferencier under hunduppvisningen var Magnus Söderberg Nationella Polishund-
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tjänsten med Segervittring Caxe, Malinois hane 5½ år, Hundförarna som visade upp sina fantastiska hundar var från Region
Väst, Anna Rydén med hunden Krokasmedens Vilda. Malinois
tik 5 år. Mikael Andrin med Magneslia's Caliber, Malinois
hane 4 år. Petter Fransson med Herman von den Sennequellen,
Malinois hane 5½ år. Herman köptes in som valp av den tyska
polisens uppfödning. Anna Jerkvall med Moormans Lennie Sirius, ”Olle”, Labrador 4 år. Martin Nordblom med Blackneck’s
B'Tex. Malinois hane 3½ år. Hundförare Pernilla Nilsson var
också behjälplig vid uppvisningen och montern. Göran Fredling var även han med och delade med sig av sina kunskaper i
montern som var välbesökt under dessa fyra dagar.

Hunduppvisningen var det populäraste inslaget
Det var helt klart att hunduppvisningen var det enskilt populäraste inslaget som drog mest publik till finalringen, där
uppvisningen genomfördes. Montern besöktes flitigt under
MyDogs fyra dagar. En av besökarna var Regionspolismästare
Klas Friberg som kom på besök under torsdagen. Besökarna
fick möjlighet att ställa alla möjliga frågor om polisyrket och
hundpolis yrket i synnerhet. Besökarna fick chansen att klappa
en polishund, vilket var mycket uppskattat.
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• Bära hund (glassplitter, farliga vätskor, skadad hund). Krypa
med hund (under staket). Smyga sig fram till en bevakning/
spaningspunkt.
• Fot med hund trots annan arbetsuppgift (hunden fot trots yttre störning) Platsliggning (föraren tar hand om skadad),
• Bevakning under förflyttning (höjd beredskap sök farlig pers.).
Uppvisningen hade upplägget att jag (Magnus) kommer in
med Caxe hängande/släpande i bollen. ”Detta är polishunden
Caxe som älskar sin boll”. Jag berättar lite om polishundens
egenskaper och att det som bl.a. driver en bra polishund är en
bra kamplust och en bra relation med sin förare och att de måste vara lydiga, arbetsvilliga, uthålliga, modiga, starka, nyfikna
och snälla.
Därefter följer enskild lydnad av hundförarna. Under lydnaden beskriver jag vad som händer. Det handlar inte bara om
att ha fin lydnad på sin hund utan det finns ett syfte med denna
lydnad. Hundförarna visar:
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Anna med labradoren Olle och Petter med Herrman visade narkotikasök som bestod av 2 rader med julklappspaket. Hundarna
hittade gömmorna och fick mycket applåder.
Martin genomförde ett räddningssök med sin hund B’Tex
där han hittade skogshuggaren Mikael Andrin som sågat sig
i benet. Martin lägger hunden ner och lägger tryckförband.
Samtidigt förklarar jag att polishunden är den Yttersta resursen
som jobbar 365 dagar om året dygnet runt. Hundar hittar inte
bara saker, vapen, narkotika mm utan ska också kunna hitta
försvunna personer. Hundarna skäller vid fynd. Det måste vara
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en modig hund som kan arbeta självständigt. Hundarna jobbar
självständigt och utan direkt kontakt med föraren. De måste
dock vara lyhörda då föraren kallar på dem. Vid räddningssök
har hundarna ett halsband med GPS som visar var den är och
om den skäller. Detta för att det många gånger är mörkt, dåligt
väder med regn eller snö, kyla, storm mm. Det kan vara svårt
för föraren att då höra hunden i ovädret.
Vid räddningssök bär alltid polishunden gallerkorg dels för att
det blir en signal till hunden att det är räddningssök men också
för att det inte ska hända en olycka när hunden hittar den som
är försvunnen. Det kan vara folk som inte vill bli hittade, som
är skadade och förvirrade men som också kan bli rädda för
hunden och värjer sig mot den. Hundförarna är sjukvårdsutbildade och kan ge första hjälpen på plats vid anträffandet.
Naturligtvis visades det också skyddsmoment där hunden biter.
Petter påbörjar första momentet med munkorgsstöt på hotfull
”klottrare”. När denna är utförd från arenan så kommer annan
buse in och uppträder hotfullt. Det blev angrepp med två hundar för att få kontroll på busen. Publiken informerades igen om
polishundens förmåga att växla arbetsuppgift, kunna försvara
sin förare eller andra som utsätts för brott.
Avslutningsvis så utsattes en gammal tant, Anna, för väskryckning. Martin med rullatorn kommer in och ropar till tjuven att
ge upp! Tjuven skrattar och hånar Martin men sätter skrattet i
halsgropen då Martin skickar sin hund på ett fasttagande.
Mycket skratt, jubel och applåder från publiken som var
nöjda. Efter de uppvisningar vi genomförde så var trycket på
montern stort av besökare som ville klappa polishundar och
ställa frågor till poliserna.
l Text och foto: Magnus Söderberg
l Foto: Marcus Beckler,
Lis Söderberg och Mikael Maxe
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Draghundslägret 2016

Det surrades i korridoren om ett draghundsläger. Som ny
hundförare har man alltid elefantöronen på och ett öppet sinne.
Detta låter som något för mig och Rio. Jag har ju trots allt provat på att åka längdskidor ett par gånger. Så helt ovan är man
ju inte. Att sedan få en hund som drar en längst spåret. Det
låter ju underbart. Nu får jag inte glömma att packa ner termos
och en lite fickplunta med jäger. Alltid härligt med några stopp
längst vägen.
Kollegorna nämner även ordet skate i samband med lägret.
Skate? Det kanske heter så när man sätter hunden framför
längdskidorna. Ja, så måste det vara. Inga dumma frågor nu
Milla, låtsas som du är med på snacket så ordnar sig allt.
Vi blev ett härligt gäng från Göteborg som packade våra
väskor för avfärd. Tre som provtjänstgör (jag, Johan och Linda-Marie) samt Anna och Hanna. Bilresan gick som på räls,
nästan. Vid första rödljuset upptäckte Johan att L-M placerat
sitt nyinköpte kaffe på polisbilens tak istället för inne i bilen.
Som den hjälte Johan är slänger han sig ut ur sin bil och fram
till L-M för att rädda kaffet som börjat tappa balansen, allmänheten skrattar.
Tre godispåsar, en hamburgare och några chokladkakor senare var vi framme vid Långberget. Äntligen. Vilken magisk
plats att komma till. Stjärnklar himmel och gnistrande snö. Här
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kommer vi att trivas. Mitt belöningssystem påminde mig om
att en liten avslappnande semester är precis vad jag är värd efter att ha jobbat både jul och nyår.
Dags för in-check. Två stugor hade vi fått till oss. Skönt! Men
på grund av några avbokningar så hamnade L-M och hennes
hund Kinto i ett av barackens rum med många andra lägerdeltagare. Inget fel i det förutom att Kinto genast såg hur många
tillfällen till hyss han nu skulle få chansen att genomföra.
Kinto började med att springa några vänder i sitt nya hem på 5
kvm innan han avslutar med att äta upp papperskorgen, rakel
apparaten och L-M:s dyra handkräm.
Efter en god natts sömn var det dags att sätta på sig skidorna.
Vi samlades i baracken för en genomgång. Nu började det pratas om ettans och tvåans växel. Växel? Hur menar de nu? Det
är väl bara att skjuta på med stavarna. Jag måste ha missuppfattat något i konversationen.
Ja, jag hade missuppfattat något. Både i konversation och i
innebörden av ett draghundsläger. Detta var ju seriösa saker.
Tack gode Gud för Tord Anderssons skidskola!
Redan vid start när jag ser alla ge sig av är jag helt genomsvett.
Hur gör de? Hur kommer de framåt så fort? Är det detta som är
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skate? Det måste vara detta som är skate. Och nu lägger de in
tvåas växel. Focus nu Milla, se och lär.
Anna ser lika svettig ut hon med. I hopp om att hon kan gräva
sig fram i spåret använder hon alla muskler hon har på en och
samma gång. Det visar sig vara en ganska mödosam och frustrationsskapande taktik.
Linda-Marie lär sig fort och jobbar på bra, så länge hon står
på skidorna vill säga. Johan som har en tendens att kunna det
mesta pushar och hejar på oss värdelösa nybörjare och ger oss
gott mod till att fortsätta. En liten dragningskraft framåt, trots
alla krampande muskler, kan även vara den ryggtavlan han
besitter.

Till slut var 5 km avklarade och med det fick min skidresa en
lite annan innebörd. Termosen visar sig inte komma till användning och min avslappnande semester försvann någonstans
efter 500 meter i skidspåret. Men, detta var mycket roligare än
jag kunnat ana!
Efter förtäring av lunch skulle vi praktisera vår nya kunskap
tillsammans med våra hundar. Många av lägerdeltagarna är
vana skidåkare. Det gick inte att ta miste på. Vi ställde upp
oss vid start. Alla hundar för ett härligt väsen av förväntan.
Min har lagt sig ner för att ta en liten lur. Jaja, han kommer
snart igång tänker jag. Snart så! Och iväg for vi. En efter en,
Rio med till slut. Detta går ju bra. Jag står fortfarande upp
och han drar. Det går kanske inte jätte fort men han drar.
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Alla hundar skötte sig exemplariskt första rundan. Det såg
ljust ut.
Trots att min kropp redan fått en fysiskt ansträngningschock
var det nu dags för den riktiga träningen: Tords skidskola. Tord
Andersson är en legend fick jag lära mig. Och i mina ögon
blev han mer än så. Utan honom hade jag fortfarande försökt
att komma upp för första backen i 5:ans skidspår. Men en stor
skopa tålamod tar Tord med sig oss elever ut i spåret. Det gick
inte att undgå att se Tords bekymmersrynka i pannan växa sig
allt kraftigare när vi ger oss iväg, den ena mer stapplandes än
den andra.
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Anna nötande på som det muskelpaket hon är. Framåt är
den enda vägen, analysförmåga och kroppskontroll noll. Alla
lemmar i rörelse samtidigt som skidor och stavar skall infalla
i en viss tajming. Det var tur att hon klätt sig i fyra lager med
varma tröjor ifall hon inte skulle bli tillräckligt varm.
L-M har tajming. Det går bra för henne. Med rosenröda kinder
och brinnande hår kämpar hon sig med viss stil som skall liknas tvåans växel upp för den ena backen efter den andra. Ibland
hittar hon något på marken som måste undersökas men hon lär
sig att snabbt komma på benen igen.
En otrolig värme sprider sig i kroppen när Tord skatear förbi
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och uttrycker, braaaa Camilla! Va?! Hörde jag rätt, gör jag rätt!
Äntligen! Nu är det bara balans, tajming och glid som skall
samverka. Vi har en bit kvar innan vi är där.
Till middagen sitter vi tysta och försöker smälta all lärdom
som vi blivit berikade med. Allas hundar vilar gott på sina rum.
Förutom Kinto. Han möblerar om.
Mätta och belåtna åker vi ner till stugan som jag delar med
Hannah och Anna. L-M och Johan kom också och hälsade på
varje kväll. Hannah hade med sig en halv flaska vin som hon
tänkte avnjuta efter bastun. Lite i kontrast till Anna och L-M

som kom in i vardagsrummet med en bag in box i varje hand.
Att vi poliser sällan spottar i glaset är kanske ingen myt.
Efter behövlig sömn och energiboostande frukost var det dags
att inta skidspåret igen. Denna gång gick inte allt lika smidigt.
Rio sov fortfarande vid starten så inga utsvävningar där men
Kinto la in en växel ingen av oss skådat tidigare. ”Ät L-M:s
skidor så fort du bara kan och ge dem samtidigt en ordentlig
utskällning - växel.” Att han hade gallerkorgen på sig var inget
hinder till låsningen vid att förtära skidor. Gärna sprang han ett
par varv runt L-M också för att försäkra sig om att de var ordentligt ihoptrasslade i lina, skidor och stavar. Rio gäspar.
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Alla kom i alla fall iväg till slut. Rio kommer svischandes fram
i en trav som kan liknas en pensionär på grönbete. Vid första
backen får Rio syn på en tant från skidskolan, helt klädd i rosa.
Rosa liksom. Hemsk färg tänker Rio och skäller ut henne efter
noter. Sedan kommer Lars Bergstöm med sin hund bakom, de
kommer lite för nära och plötsligt har Rio en hund och en rosa
tant att skälla ut. Det blev för mycket för tanten som långsamt
började glida baklänges nerför spåret igen.

L-M gör allt i sin makt för att få pli på hunden. Mannen avslutar då med att ropa så högt så att alla skidåkare skall höra,
för att strö lite extra salt i L-M:s redan blödande sår, att hon
dessutom borde ha bättre kontroll på sin hund!! L-M tar då av
sig sina båda skidor, lyfter upp dem på axeln, släpar med sig
hunden hängandes i ena skidan, nu med än mer brinnande hår,
tillbaka till starten. Just där och då tror jag Kinto var till salu
för en billig peng.

L-M har svårt att komma iväg med sitt skidätande monster.
Men till slut får Kinto ett ryck och väljer att jaga iväg. Det går
med en hiskelig fart. Dra, det kan han. Fokusera vid att bara
dra, det kan han inte. Kinto blir störd och väljer att äta skidor
igen. Nu är L-M en bit ut i spåret, ensam, då de andra hundarna säkerligen redan är i mål (förutom jag och Rio då förstås).
Till slut tappar L-M tålamodet. Något hon sällan gör. Hon slår
en stav i huvudet på Kinto som trasslat in både sig själv och
henne i linan. Då kommer det en herre farandes i spåret och
uppmanar L-M och hennes okontrollerade hund att man minsann inte får lov att ha hund i detta spår. Jo, det får man försöker L-M säga genom att överrösta Kintos djärva, hysteriska
skall. Nej det får man inte säger mannen ännu högre medan

Johan hade även han lite svårt att få iväg Mimmi som mycket
hellre ville vara vid husses sida än att dra. Men, vem klandrar
henne. En viss förståelse finns bland tikarna i gruppen.
Tord samlade på eftermiddagen ihop de som var sugna på
ännu en lektion i skidspåret. Det började arta sig för oss alla.
SM är långt bort, men vi börjar hitta glidet. Sandra som varit
med innan var mig en riktig ögontjänare. Hon visste hur man
sparade på energin. Så fort Tord tittade bort stakade hon sig
med stavarna upp för backen, hela tiden med ett getöga bakåt.
När Tord tittade upp satte hon in tvåans växel med en kick.
Braaaa Sandra ropade Tord stolt! Sandra ler, med en blick av
bus.
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Vi insåg snart att dessa dagar skulle passera väldigt fort. Det
pratades redan om skidbacketävling och draghundstävling.
Men innan det lyckades L-M bjuda på ännu några spex. Johan
uppmanar L-M att koppla ur backvarnaren på polisbilen eftersom den frusit och för ett himla liv. L-M gör så. Uppsala har
med sig en stor buss upp med plats för flera hundburar. Denna
buss är svår att missa i ens synfält. Men inte för L-M som lägger in backen på polisbilen och gör som vanligt, backar tills
det låter. Plötsligt går det upp för henne att backvarnaren är ur
funktion och ljudet som hon precis lyckats åstadkomma skulle
kosta henne en stor tårta. Hur man inte lyckas se det största
fordonet på en ganska ödslig parkering kan L-M inte riktigt
svara på.

pallen, vi andra kämpar. Johan är först upp men också först
ner i en ordentlig vurpa. Elin kör om och vinner med Tord tätt
bakom. Johan underhåller med ännu en vurpa innan han faller
in i mål. Oklart vad jag Anna och L-M håller på med. L-M
fäller mig avsiktligt, (100 % säker på att det var avsiktligt)
med en stav när jag försöker köra om. Jag ramlar, L-M ramlar, Anna ramlar, vem står upp på skidorna vid det här laget
egentligen? L-M försöker åter igen fuska genom att plocka
ner en av slalompinnarna som försvinner som ett spjut ner för
backen. Det gynnade dock bara oss andra som slapp runda
den och då hinner före L-M. Vår placering behöver vi inte
vidare gå in på.

Backtävlingen infaller sig. Gruppen laddar och Lars går noga
igenom reglerna. Alla hämtar var sin hjälm förutom Johan
som visar sig ha ett huvud stort som en basketboll varför ingen hjälm passar. Vi står vid starten, laddade till tårna. Tord,
Lars, Johan och Elin drar snabb iväg och startar tävlingen om
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På eftermiddagen var det sedan skönt att koppla av med ett glas
vin och lite skitsnack i stugan. Hannah hade fixat ett musikquiz
och vi bjöd ner alla deltagare till oss. Oj, vilket härligt gäng.
När Ola och Hampus, som satt på var sin sida om mig, började
prata träning och Vasalopp kände jag mig som 10 år igen utan
en muskel på kroppen. Min träning och fysik blev som en fis i
rymden och plötsligt blev till och med vinglaset tungt att lyfta.
Kanske ingen boost för självförtroendet just där och då men en
jäkla motivationsfaktor till att träna ännu mer och framförallt
ännu hårdare framöver. Djupt imponerad av er båda!
Nu var det redan torsdag och tävlingsdags igen. 5:ans spår låg
orört i morgonsolen och vyn var lika sagolik som tidigare mornar. Alla hundar var laddade till tårna och vi med. Efter Kintos
överslag beslutade L-M för att hoppa över tävlingen. Jag skulle
starta sist eftersom Rio haft en tendens till att smaka lite på de
andra hundarna vid omkörningar. Ladda nu Rio, Ladda!!!
Med en minuts mellanrum ger sig hundarna av som ett skott.
Man kan ju tro ett det skulle stressa de flesta hundar men inte
min. Han satt fortfarande, lugnt och stilla, och luktade på sitt
organ, under en gran.
Kom igen nu Rio, – FRAMÅT!!! I en lite lätt blandning
mellan skritt och trav ger sig Rio av. Linan är spänd så jag kan
inte klaga. Fösta backen. Rio vill vila en stund. Hundjävel, –
FRAMÅT! Jaja, jäkla tjat tänker Rio och börjar dra upp för
backen, i skritt. En vittringskorridor efter 10 hundar rör honom
inte i ryggen. Men nu går det nerför, han ökar. Han fäller öronen bakåt och vi är uppe i galopp. YES! Nu så, nu fattar han...
tills vi kommer till nästa, knappt lutande uppförsbacke. Tror vi
nu är ca 1.5 km in i spåret och svetten sprutar från mig av frustration och utmattning då mitt fokus ligger i att vara så tyngdlös som möjligt för Rio samtidigt som min gälla röst försöker
pusha honom framåt.
Nu kommer längdskidåkarskolan upp jämsides med mig och
mannen som först kör om oss utbrister frågandes; Är du och
din hund inte med i tävlingen!? Nu svettas jag ännu mer och
känner hur en röd färg sakta stiger uppåt och omfamnar mitt
ansikte. Jag flåsar ett svagt; jo, det är vi, tillbaka. Då utbrister
nästa käckpelle att; det är väl inte du som skall dra hunden!?
34

Och ett skratt sprider sig i församlingen. Kul, verkligen.
FRAMÅT Rio!!!
Skammen att vi just blivit omkörda av skidskolan i längdspåret
lägger sig som en tegelsten bakom oss. Men skam den som
ger sig. Skidskolan svänger av och Rio får syn på en ensam
motionär och tar rygg på honom. Även han är ute på tur. Jag
förklarar att Rio har valt in honom i flocken och att vi deltar i
en tävling här. Jag frågar om han har lust att lägga på en extra
växel eftersom Rio inte vill lämna honom bakom sig. Han tittar
frågandes på mig och Rio, som nu satt sig ner för att klia sig.
Jag suckar. Mannen suckar förstående tillbaka och ger sig iväg
så fort skidorna bär.
Jag och Rio hade en behaglig tur, och denna gång hade jag faktiskt kunnat ta med mig min termos, för fort gick det inte. Men
vi kom in i mål tillslut och kände oss som riktiga vinnare när
hela gänget stod och hejade in oss över mållinjen.
l Text: Camilla Jönsson och Johan Jungmark
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Sett och läst på Facebook
En rolig återkoppling!
Hundenheten Stockholm, 5 januari -17
Förra året beordrades
Hederforsens Missaga
(Saga) på ett larm om
ett våldtäktsförsök på en
plats i länet.
Var brottsplatsen var
någonstans var inte helt
klarlagt, men efter ett
idogt letande så hittade
Saga till slut ett klädesplagg och en kondom,
och med andra ord även
brottsplatsen.
En DNA träff i registret
har gett oss en tidigare
känd person, som inom en
mycket snar framtid kan
förvänta sig ett hembesök
av blåklädda gäster.
Det är inte alltid vi får återkoppling på det här sättet på jobb
vi varit på, men det är alltid glädjande när så sker. Speciellt för
att kunna lagföra våldtäktsmän.
Gott jobbat Saga!

Styrkebesked från
våra polishundar!
Hundenheten region väst, 18 november -16
Flera av regionens patrullhundar har de senaste veckorna slipat på sina förmågor och
utökat sin kunskapsbank.
Hundarna har utbildats att
söka efter vapen och narkotika. En tilläggsdressyr
som är utöver den ordinarie patrullhundförartjänsten som innefattar livräddande insatser, brottsplatsundersökning, spår och
skyddande egenskaper.
Våra polishundar runt
om i landet utgör en mycket värdefull resurs i kampen mot illegala vapen och narkotika. Polisregion Väst och Storgöteborg
har nu utbildat ett antal hundekipage. Vi är mycket stolta över
att kunna arbeta på bred front med övriga av polisens befattningar.
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Nya specialsökhundar sökes!
Hundenheten Stockholm, 2 december -16
Hundenheten söker lämpliga hundar för specialsöktjänst. En
lämplig ålder är mellan 16 månader och 3 år.
Livet som polishund är fyllt av aktivitet, utmaning, träning,
omtanke och glädje. Just nu söker vi hundar för kriminalsöktjänst. Hundarna kommer tränas till att kunna leta efter kroppar, kroppsdelar och kroppsvätskor på land och i vatten, och
vara till obeskrivlig nytta för samhället.
Vi har rönt stora framgångar med våra nuvarande kriminalsökhundar, Meadowlark Braith och Stenbury Yellow Sage O
S (Ace), och är nu på jakt efter fler hundar av samma kaliber.
Hundarna vi söker ska ha ett stort sökintresse och vara miljöstarka. Vi söker främst kandidater ur de klassiska jaktraserna,
Labrador retriever, Springer spaniel med mera. Om ni har en
lämplig hund till försäljning, vänligen kontakta oss.
Tack!

Och tillsammans med samhällets övriga aktörer, däribland
den enskilda medborgaren kan vi
komma att nå långt. Vi är alla en
del av samhället och vi är många
som arbetar för en tryggare vardag.
/Hundförarna, Kristofer
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Bra vecka för Dutch !
Hundenheten region väst, 22 januari -16
Nu när vi är inne i mörka trista tider så lyser flera av våra
tjänstehundar upp mörkret med bra insatser i jakten på tjuvar
och banditer.
Under den gångna vecka så har bland annat tjänstehunden
Dutch haft några lyckade uppdrag. Den första var i Ale kommun där en misstänkt gärningsmän fångades in. Detta efter ett
spår från en villa som drabbats av inbrott. Dutch spårade i närområdet och nådde till sist fram till en bestämd adress. Väl på
adressen så fattades beslut om personell- samt reell husrannsakan och där inne kunde man finna en misstänkt gärningsman
samt diverse misstänkt stöldgods.
Senare under veckan kunde Dutch också lyckosamt bistå kollegor när gärningsmännen de iakttog tog till flykten till fots.
Dutch sattes på spår och efter ett spår på över en kilometer
kors och tvärs genom terräng och längs gångbanor så kunde en
av de båda gärningsmännen säkras då han sprang rakt i famnen

på kollegor som stod i
spårets förlängning. Gärningsmannen var misstänkt för rån så det var
angeläget att få stoppat
hans flykt.
Hoppas ni alla fått en
bra start på 2017. Ett år
där vi tillsammans med
er allmänheten hoppas
kunna göra mycket nytta.
Sex år gamle Canine For
Use "Dutch" verkar i alla
fall ha startat året med
fin form.
/Jonas, hundförarna

Hundenheten sörjer ännu en hjälte
Polishunden Skogsstugans Elvis
20110511-20161223

Hundenheten Stockholm, 25 december -16
"I september skadade Elvis ena frambenet och efter operation
och rehab så uppstod tyvärr komplikationer. En infektion fick
fäste i benet och den gick tyvärr inte att hejda. Den 23 december så fick Elvis somna in med sitt huvud vilandes i mitt knä,
så som han alltid älskade att somna. Tack Elvis, för att jag
fick dela din vardag och vara din kollega i 3 år. Det gör ont i
hela kroppen av saknad efter ditt sällskap och ditt evinnerliga
gosande. Du var en otrolig kollega som under åren gripit ca 80
gärningsmän för både våldtäkter, rån och inbrott. Med din ihärdighet och fantastiska nos så räddade du människor, du nosade
upp vapen och andra viktiga föremål för att leda utredningar
framåt.
Jag lovade dig att allt skulle bli bra och att vi skulle ut och jaga
busar så fort du blev frisk. Jag höll inte mitt löfte men jag lovar
att aldrig glömma dig och den kärlek du gav mig och och resten av familjen."
Hundförare J
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Max gjorde en livräddande insats!
Hundenheten region väst, 11 december -16
Under torsdagen 8/12
rapporterades en äldre
dement man saknad
från sitt hem i trakterna
kring Skövde. Mannen
var känd för att röra sig i
skogsområden och över
stora ytor. Pigga och
raska människor som
försvinner under våra
kallare årstider är ofta lite svårare att söka rätt på.
Detta då dessa människor
kan röra sig över stora
ytor på en relativt kort
tid.
Att dessutom försvinna
då vädret är blött och
kallt gör att marginalerna
blir betydligt mindre när
man väl stannar, ramlar
eller på annat sätt inte rör sig längre. Att bli liggandes på marken om den är kall eller blöt gör att kroppstemperaturen kan
sjunka väldigt fort.
Under torsdagens insats så startade polisen en så kallad särskild händelse. Därmed drog en stor insats igång för att söka
efter den försvunne mannen som man bedömde befann sig i ett
nödläge. Hemvärn, Missing People med flera kallades in och
började söka aktivt i området.
När mannen varit borta i över ett dygn och tillbringat en natt
utomhus började samtliga inblandade känna en viss stress och
oro över utgången. Som ovan nämnts så kan kylan i kombination med tiden ofta vara en svår motståndare vid denna typen
av försvinnanden.
Strax efter klockan 18 under fredagen 9/12 så kom det förlösande skallet från en av våra tjänstehundar. Tjänstehunden

"Max" som till
vardags tjänstgör i
polisområde Älvsborg visade stort intresse i en riktning
och hans förare lät
han följa upp sitt
intresse och skickade hunden på sök.
Efter en kort stund
så hör hundföraren
hur Max skäller och
springer in i skogen
efter sin hund.
Max hade hittat den
försvunne mannen
som var kraftigt
nedkyld och som
låg i ganska oländig
terräng. Den försvunne fick snabbt vård och med hjälp av flertalet inblandade
parter i sökandet så kunde mannen föras ut ur skogen och vidare iväg för sjukhusvård.
Efteråt beskrev hundföraren att han upplevde en närmast euforisk känsla när Max funnit mannen vid liv.
Vid sådana här insatser är det frågan om ett lagarbete. Polis,
hemvärn, frivilliga med flera utgör var och en, en stor nytta vid
sökinsatser efter försvunna personer. Att det just denna gången
slutade så lyckligt som det gjorde var en stor tillfredsställelse
för samtliga inblandade.
Livräddning är polishundens enskilt viktigaste uppdrag. Att
tillsammans med sin tjänstehund kunna rädda en annan människas liv är troligen den bästa återbäringen man kan få på alla
de träningstimmar man lagt ned.
High five Max med förare!
/Jonas, hundförarna

Glöm inte skicka in ditt bidrag till nästa nummer av tidningen senast 29 mars.:

nordgren@sjobo.nu
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Försvarsmaktens ID och
Försvarsmaktens Flux
Hundenheten Västerbotten, 16 december -16

Under föregående helg på lördagen så var Försvarsmaktens ID
med förare och kollega inblandade i ett efterföljande. Patrullen
gensköt tillsammans med ytterligare en patrull den flyende
bilen för att omöjligt kunna lägga ut en spikmatta för att få slut
på vansinnesfärden. Patrullerna ställde upp i en by, dock så
hann bara den andra patrullen ut ur bilen innan de fick kasta
sig åt sidan då den jagade bilen närmade sig oerhört snabbt.
Hundpatrullen han inte lämna bilen utan den jagade bilen
smällde in i sidan av hundbilen och färden fortsatte sedan några hundra meter innan bilen gick i diket.
Alla i patrullen klarade sig utan skador. När patrullen vänt på
bilen och kom fram till olycksplatsen så hade två av personerna i bilen valt att springa från platsen. ID fick då till sin stora
glädje ta på sin spårsele och skrida till verket, han plockade
upp spåret av de flyende och efter några hundra meter så möter
de en kollega som tappat de flyende, men ger en utmärkt sista
plats där han sett dem vika in i skogen. ID fortsätter spåra och
efter ytterligare några hundra meter så är han ikapp den ena
mannen som tas omhand med hjälp av kollegor.
Efter det så dröjer det ett par minuter innan ID får upp spår
efter den andra mannen som är på flykt, men efter en stunds
spårande så får RLC tag i mannen som ger upp och självmant

återvänder till olycksplatsen. Föraren av bilen är nu misstänkt
för flertalet brott.
Under söndagen så inkommer ett samtal från en nödställd person som befinner sig i nöd. Personen har kört fast med bilen
längs en skogsväg och tar sig inte loss. Personen har även en
sjukdomsbild som gör att det är viktigt att denne snabbt kommer till rätta, samt att det för dagen är väldigt kallt.
Försvarsmaktens Flux med förare beordrar till platsen. Positionering av mobiltelefonen är gjord samt så har personen uppgett
var denne tror sig vara. Fluxs förare körde så långt in i området
som möjligt med bilen tills det inte gick att köra längre. Efter
det så gick Flux med förare någon kilometer till den uppgivna
samt positionerade platsen. Den nödställde fanns dock inte där,
tekniken är inte alltid tillförlitlig, dock är det aldrig fel på Flux
och husses kamplust så efter totalt cirka 7 km längs med en
ledstång så kunde den nödställde personen hittas!
Då platsen låg eländigt till och den nödställde var nerkyld så är
vi från polisen oerhört tacksamma för hjälpen, av den privatperson som ställde upp med skoter och kälke för att transportera den nödställde till farbar väg.
Hatten av för ID och Flux!
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