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Jag vet inte hur många gånger jag har försökt förklara vad denna tidskrift 
betyder för vår verksamhet. Det är tidningen som är grunden för nästan all 
vår verksamhet och definitivt inte medlemsavgiften. Och på tal om den, of-
ta får vi i styrelsen frågan om ”vad får jag för min medlemsavgift?”. Svaret 
på den frågan är ganska enkel. Ni får denna tidning (om ”någon” produ-
cerar), rätten att vistas i förbundets lokaler i Karlsborg samt att handla ur 
vårt förråd där. Sen är dom pengarna slut.

Den där ”någon” pratar vi ofta om. Utan att vara raljant kan jag i vårt fall 
säga att det är alla dom som lägger ner en massa ideell tid och bidrar på 
annat sätt för att skapa förutsättningar för förbundets verksamhet. 

Nu till pudelns kärna. För 50-11 gången. Utan tidning = inga tävlingar eller 
läger. Visst är det en del som levererar och det är vi tacksamma för men det 
räcker inte. Då kan kanske en del tänka, ”men vi får ju tidning i alla fall”. 
Återigen, det är för att de där ”någon” jagar och lägger ned onödig tid.

Vad kan vi då göra åt situationen? 
Ni som skriver spännande och trevliga inlägg på Facebook kan även skicka 
till tidningen och bifoga högupplösta bilder. Skicka in materialet till redak-
tören Lars Nordgren: nordgren@sjobo.nu. Ange även att det är Face-
bookinlägg.

Vill man hellre bidra med en ”vanlig” lite längre artikel går det alldeles 
utmärkt.

Vi har ju gått från 21 länsklubbar till 7 regioner. Det vore intressant om 
varje region kunde beskriva hur förändringen har påverkat den egna verk-
samheten. Jag vet att det finns skillnader mellan de olika regionerna men 
också inom respektive region. Förbundets förslag är därför att varje region 
får beskriva sin verksamhet i ett nummer av tidningen och då gärna varje 
gammal länsklubb för sig. Vi föreslår också att vi börjar med norr till num-
mer 4-2017 (kommer ut efter sommar-SM).

Jag kan sammanfatta det så här: om förbundet skulle drivas enbart med 
medlemsavgifter då har vi ingen tidning (för då finns det inte den där ”nå-
gon” som producerar), inga läger och inga tävlingar.
Trist tanke kan tyckas.

Ta till vara på regveckorna, årets höjdpunkt.

Lars Lindgren
Ordförande
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Det är idag Påskdagen 2017 och jag sitter och tittar ut genom 
fönstret på ett vinterlandskap, toppad med en klarblå himmel. 
Jag gillar snö och klarblå himmel, inte tu tal om det men nu 
längtar man efter vårens inträde på arenan. För bara ett par 
veckor sedan när jag gick ut genom ytterdörren kl. 06.00 på 
morgonen så infann sig den där första vårkänslan ni vet med 
sporadiskt fågelkvitter och en första antydan av värme i luften, 
underbart. Jag ska inte fortsätta att försöka komplettera meteo
rologerna vid SMHI utan skriva några rader om mitt hundför
arliv inom Polisen.

Efter sex år som ordningspolis och en kort sejour som trafik
polis dök det upp en intresseanmälan om att bli hundförare vid 
hundenheten i Östergötland. Jag hade som ordningspolis till
bringat många timmar i en hundbil 
tillsammans med olika hundförare 
och arbetet tillsammans med en 
hund tilltalade mig mycket vilket 
gjorde att jag skickade in en ansö
kan. Efter diverse tester fick jag te
lefonsamtalet jag väntat på: ”Du är 
antagen och kommer att genomgå 
grundkursen vid Polishundtjänsten 
i Tullinge med start under mars månad 1997”. Den som leve
rerade budskapet var chefen för hundenheten, Torgny Hultin, 
och han hade en förmåga att förvränga inledningen på sådana 
besked med lydelsen, ”Hej Kenneth, jag har tyvärr den tråkiga 
nyheten att behöva meddela… att du kommer att få släpa runt 
på en polishund under lång tid framöver för du är antagen som 
hundförare”.

Inför Grundkursen blev jag tilldelad en hund, Budskärs Ali, 
”Chali” (se bild till vänster) som jag fick noggranna pekpinnar 
om av huvudinstruktören Peter Aithal då hunden hade en väl
utvecklad försvarslust och kamplust. Pekpinnarna var befogade 

och gjorde att jag under lång tid framöver kunde avstyra många 
av Chalis försök att angripa både kollegor och andra.
Många hundförare har en romantisk, nostalgisk bild av den 
första hunden man tog i tjänst men Schäferhanen Chali var fak
tiskt något utöver det vanliga, synd bara att det fanns betydligt 
mer att önska vad gällde min egen kunskap på den tiden och 
detta faktum gäller än idag om man ska vara ärlig.

Grundkursen avlöpte väl och jag minns den som en helt un
derbar tid med fantastiska kurskamrater och instruktörer. För 
att nämna några kurskamrater som fortfarande är verksamma i 
hundverksamheten; Magnus Söderberg, Robert Lindström, Pe
ter Matthijs, Stefan Jonsson, Fredrik Andreasson m.fl. Instruk
törer var Jerker Lawesson, Sven Holgersson och Peter Aithal.

Åren som följde innehöll självklart 
en mängd hundjobb med rädd
ningsinsatser, spårjobb, kommen
deringar, brottsplatsundersökningar, 
narkotikasök m.m. Det är självklart 
alltid tillfredsställande att lösa 
hunduppdrag på egen hand tillsam
mans med hunden men de arbets

insatser som jag premierar högst är ändå de uppgifter man löst 
tillsammans med andra hundförare och övriga kollegor. Som 
hundförare ska man självklart ha en självständighet att utföra 
arbetsuppgifter men jag vill påstå att lagarbetet är absolut nöd
vändigt både i träning och tjänstgöring.

Efter bara ett par års tjänstgöring hände det som inte fick hända. 
Efter ett väpnat rån i Kisa, beläget i södra Östergötland, blev två 
poliskollegor avrättade i närheten av orten Malexander. Hun
denheten i Östergötland hade samma dag avslutat en regional 
utbildningsvecka i Borensberg som bland annat innehöll övning
ar i spårning farlig person vilket nästan var ett kusligt samman

Mitt liv som hundförare

KENNETH “SLAKA“

"Det är självklart alltid
tillfredsställande att lösa 

hunduppdrag på egen hand"

ERIKSSON
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träffande. Flera hundförare och däribland undertecknad fick åka 
direkt till aktuellt område och genomföra förstahandsåtgärder 
med vägspärrar, spårsök m.m. Fler hundförare och kollegor från 
andra delar av Sverige anslöt och därefter följde nästan en veck
as jakt efter förövarna tillsammans med NI och Piketen. Tyvärr 
slank gärningsmännen igenom nätet den gången men greps se
nare vilket ni alla känner till.

Det finns många andra arbetsinsatser, spännande, roliga och 
tragiska som etsat sig fast i mitt medvetande men att redogöra 
för dem här skulle ta alltför många sidor i anspråk. Efter fem 
år som hundförare blev jag tillfrågad om att gå instruktörs
kurs vilket jag genast tackade ja till. En mycket utvecklande 
utbildning och jag fick i samband med detta också en tjänst 
som gruppchef vid hundenheten. Jag vill här passa på att ge 
en stor eloge till cheferna, instruktörerna och hundförarna vid 
hundenheten i Östergötland. Vi byggde tillsammans en stabil 
enhet med mycket kompetens både dressyrmässigt och opera
tivt. Efterfrågan på hundresursen var och är fortfarande stor i 
Östergötland vilket är ett värdefullt kvitto på en väl fungerande 
verksamhet.

Under åren som gått har jag fått chansen att vara instruktör vid 
diverse utbildningar vid Nationella Polishundtjänsten (NPHT) 
vilket har varit givande på många sätt. Som instruktör kan man 
nästan inte ha bättre förutsättningar än ett gäng  högmotiver ade 

Grundkurs hundförare, våren 1997 i Tullinge.

"Jag har aldrig, 
inte ett ögonblick,

ångrat mitt yrkesval"

Heratorpets Sebb, hund nummer 3.
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deltagare som nästan alltid har haft åsikten att grundutbildning
en är bland det bästa som hänt i deras liv. Det är en mycket sti
mulerande miljö och jag kan starkt rekommendera uppdraget. 
Efter ett antal kortare besök vid NPHT fick jag år 2012 förfrå
gan om att bli utbildningsansvarig för nationella utbildningar 
i Karlsborg. Det blev drygt fyra år i Karlsborg innan jag förra 
året bytte firma och arbetsuppgifter. Ett stort tack till Jerker 
Lawesson och alla andra vid NPHT för gott samarbete och en 
härlig gemenskap!

Ytterligare ett stort nöje är att jag fått möjligheten att vara del
aktig i styrelsearbetet inom Polisens Hundförarförbund. Många 
Svenska Mästerskap, Nordiska Mästerskap och skyddsläger 
har genomförts på ett förträffligt sätt.

Jag har aldrig, inte ett ögonblick, ångrat mitt yrkesval och fick 
jag göra om resan så skulle jag göra det. Tack alla hundförar
kollegor för helt oförglömliga ögonblick, jag kommer alltid att 
minnas er och era arbetsinsatser!

l Text: Allra ödmjukast: Kenneth ”Slaka” Eriksson

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 / erfaren
heter 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 

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.

Parstugans Atlas "Jesse", hund nummer 2.
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Närvarande:
Lars Lindgren, Ordf.
Kenneth Eriksson, Vice ordf.
Magnus Söderberg, Kassör
Merit (Mimmi) Lindgren, Sekr.
Johan Petersson, Suppl.

§1 Mötet öppnas
Lars Lindgren öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2 Dagordning
Lars Lindgren gick igenom dagordningen.

§3 Föregående protokoll
Styrelsen gick igenom föregående styrelsemötesprotokoll vil
ket godkändes och lades till handlingarna.

§4 Ekonomi 
Magnus Söderberg informerade om förbundets ekonomi som 
får anses vara i balans. 

§5 Hemsidan samt tidningen polishunden
Lars Lindgren och Magnus Söderberg skall på möte med Me
diahuset om tidningens utformning och framtid.

Magnus Söderberg kommer ta kontakt med Morten Haave, 
kassör i norska polishundförarförbundet samt NPHU, angåen
de samarbetspartners för den norska tidningen.

Styrelsen planerar att förbundet ska anordna en konferens 
under våren 2018 där en delegat från varje region kommer att 
bjudas in. Syftet med mötet blir strukturering och planering av 
förbundets verksamhet.

§6 Nordiska Mästerskapen 2017
Danmark arrangerar Nordiska Mästerskapen i Braedstrup 
på Jylland den 30/5  2/6. Boendet kommer bli på Pejsegår
den.

Representanter för Sverige på patrullhundsidan är Johanna 
Christiansson, JanInge Borggren samt Fredrik Lindqvist. Där 
är Kenneth Eriksson lagledare. Johan Petersson har skickat ut 
förfrågan och alla tävlande har tackat ja.

Representanter för Sverige på narkotikasidan blir Petter 
Fransson samt Simon Mainwaring. Där är Mimmi Lindgren 
lagledare. Mimmi Lindgren har skickat ut förfrågan och alla 
tävlande har tackat ja.

Domare blir Magnus Söderberg samt Johan Petersson för pa
trullhundarna och Peter Matthijs för narkotikahundarna.

Styrelsen beslutade att de fem först placerade patrullhun
darna samt de tre först placerade narkotikahundarna skall 
vaccineras mot rabies ifall det uppstår behov att ta in reserver 
till tävlingen. Respektive lagledare tar kontakt med aktuella 
ekipage om detta.

Respektive lagledare tar kontakt med de tävlande om önske
mål på storlek på klädesplagg till tävlingen.

Genomgång av ett uppdaterat utkast till arrangörspärm för 
NPHU som Magnus Söderberg har arbetat med.

§7 Kläder Nordiska Mästerskapen 2017
Ingår under §6 Nordiska Mästerskapen 2017.
 
§8 Skyddshundsläger 2017
Thomas Gutenlöv ansvarar för att arrangera skyddshundsläg
ret 21/8–24/8 2017. Styrelsen tog beslut om att det skall ingå 
lunch, logi och instruktör/figurant för anmälningsavgiften. Se 
inbjudan under Bilaga 1 (sidan 30 i tidningen).

§9 Draghundsläger 2018
Oklart i nuläget om Lars Bergström kommer att arrangera 
draghundslägret 2018. Magnus Söderberg tar kontakt med ho
nom angående detta.

§10 Draghunds-SM 2018
Det är Västernorrland som står som arrangör för draghundsSM 
2018.

§11 Narkotika-SM 2017 och 2018
Det är Uppsala som står som arrangör för narkotikaSM 2017.

Det finns i nuläget ingen arrangör för narkotikaSM 2018. 
Lars Lindgren kontaktar Maths Rupla samt någon i Värmland 
om de kan åta sig uppdraget.

§12 Sommar-SM 2017
SommarSM 2017 arrangeras av Stockholm och kommer hål
las i Rosersbergs slottspark den 710 september.

Magnus Söderberg har haft möte med arrangören genom 
Katharina Edlund och lämnat över arrangörspärmen.

§13 Sommar-SM 2018
I dagsläget saknas det arrangör till sommarSM 2018.
Johan Petersson tar kontakt med Roberto Vescovi från Jönkö
ping om de kan arrangera detta med hjälp av Värnamo bruks
hundsklubb.

§14 Förbundsråd 2018
Ingår under §5 Hemsidan samt tidningen polishunden.

Styrelsemöte
Polishundförarförbundet
7 mars
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§15 Domarutbildning
Det krävs en uppdatering av listan med auktoriserade doma

re. Genomfördes under mötet. 
Det kommer inte att bli någon domarutbildning under 2017.

§16 Årsmöte 2017
Årsmötet kommer äga rum under sommarSM i Stockholm.

Nyval kommer ske av Thomas Gutelövs plats i styrelsen. 
Lars Lindgren tar kontakt med valberedningen genom Ulf 
Backman om detta.

Mimmi Lindgren ansvarar för att årsberättelsen för 2016
2017 skrivs inför årsmötet.

En ny arbetsfördelning för styrelsen diskuterades. Var och en 
i styrelsen funderar på sina arbetsuppgifter och mailar Mimmi 
Lindgren, som sammanställer detta. Dokumentet delges alla i 
styrelsen i god tid innan nästa styrelsemöte.

§17 Övriga frågor
Inga övriga frågor

§18 Sammanfattning av beslut
• Lars Lindgren samt Magnus Söderberg går på möte med 

Mediahuset om nytt avtal.

• Magnus Söderberg kontaktar Morten Haave angående sam
arbetspartners för den norska tidningen.

• Kenneth Eriksson tar kontakt med de fem först placerade 
patrullhundarna, på sommarSM 2016, om vaccination av 
rabies. 

• Mimmi Lindgren tar kontakt med de tre först placerade nar
kotikahundarna, på narkotikaSM 2016, om vaccination av 
rabies.

• Kenneth Eriksson tar kontakt med de tävlande i patrull
hundsklassen på Nordiska Mästerskapen om önskemål på 
storlek på klädesplagg till tävlingen.

• Mimmi Lindgren tar kontakt med de tävlande i narkotika
hundsklassen på Nordiska Mästerskapen om önskemål på 
storlek på klädesplagg till tävlingen.

• Magnus Söderberg uppdaterar ett utkast till arrangörspär
men för Nordiska Mästerskapen.

• Magnus Söderberg tar med sig priser samt standar till 
Nordiska Mästerskapen.

• Lars Lindgren köper in miniatyrer av vandringspriser till 
Nordiska Mästerskapen.

• Thomas Gutenlöv tar en kontakt med Fredrik Lindqvist om 

ytterligare någon kan tänkas ställa upp som figurant och i 
så fall hur många deltagare som kommer få plats på skydds
hundslägret.

• Magnus Söderberg tar kontakt med Lars Bergström om han 
kommer att arrangera draghundslägret 2018.

• Lars Lindgren kontaktar Maths Rupla samt någon i Värm
land om de kan åta sig uppdraget att arrangera narkotika
hundsSM 2018.

• Johan Petersson tar kontakt med Roberto Vescovi från Jön
köping om de kan arrangera sommarSM 2018 med hjälp av 
Värnamo brukshundsklubb.

• Lars Lindgren tar kontakt med valberedningen genom Ulf 
Backman om nyval efter Thomas Gutenlöv inför årsmötet 
2017.

• Mimmi Lindgren ansvarar för att årsberättelsen för 2016
2017 skrivs inför årsmötet.

• Mimmi Lindgren sammanställer en ny arbetsfördelning av 
styrelsen efter att var och en funderat på sina arbetsuppgifter 
och mailat Mimmi Lindgren, i god tid innan nästa styrelse
möte.

§19 Nästa möte
Styrelsen beslutade att nästa möte blir den 29 maj kl 13:00 i 
Braedstrup, Danmark.

§20 Mötet avslutat

l Sekreterare
Merit (Mimmi) Lindgren
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I år hölls draghundsSM för polishundar på Östersunds 
Skidstadion. Östersund brukar stå som värd för premiärtäv
lingarna i skidskytte varje år och under 2019 kommer VM i 
skidskytte att hållas på samma arena. Så vi kunde bjuda på fina 
förutsättningar för tävlingarna med hjälp av den proffsiga per
sonalen på arenan.

Under onsdag eftermiddag kom deltagarna till Östersund. 
Mest imponerade var vi av Lag Barmark från Skåne, som åkt 
120 mil för att komma till Östersund. De hade påbörjat sin resa 
strax efter midnatt. Joakim Hansson och Martin Haglund hyrde 
utrustning på skidstadion. De var mycket nöjda över att ha fått 
samma typ av skidor som Fourcade. Glatt kastade de sig ut i 
spåret för att göra premiärtur som skateåkare och få lite teknik
tips. Den tredje medlemmen i Lag Barmark, Patrik Nordström, 
hade däremot förberett sig inför tävlingarna i Åre. Hur mycket 
han tränat är oklart, men att han fått effekt såg vi tydligt under 
tävlingarna.

Under onsdags kvällen anlände alla åkare till Östersund och vi 
kunde hälsa dem välkomna i vår anläggning ute på Frösö Park. 
Under kvällens informationsmöte kunde man börja känna täv
lingsnerverna i luften.

På torsdag morgon var det äntligen dags för start. Östersund 
bjöd på 17 grader och strålande sol. Strax innan start ringer 
Joakim Hansson från Lag Barmark. Han har glömt nummer
lappen i sitt rum. Det finns ingen tid att hämta den. Vi ger klar
tecken för att han skall få starta utan nummerlapp. När Joakim 
ringer är Lag Barkmark på Intersport som ligger vid skidstadi
on och handlar den sista utrustningen inför tävlingen. De behö
ver mer kläder för att klara det bistra klimatet i Östersund. Till 
start anländer en laddad Joakim Hansson med egen tillverkad 
nummerlapp. Där möts han av SVT som gör ett reportage om 
Joakim och hans hund. Kolla in Joakims skateteknik på SVT
play!

Draghunds-SM för
polishundar i Östersund 

Starten på stafetten.

www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/basta-polishunden-att-dra-i-sparet-ska-koras
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Först ut i spåret var vår föråkare, Martina Höök med vorstehn 
Siva. Martina är förbundskapten för juniorlandslaget i skidor 
och Siva var fyra på VM för draghundar, så gissa om de visade 
hur det hela skall gå till. Efter mindre än tio minuter var de till
baka vid stadion efter att ha avverkat 5 km. Först startande var 
Andreas Hagung med Bastian. Bastian hade inte lika bråttom 
i starten, utan började med att lufsa så långt ut till vänster som 
han kunde komma för att sedan lämna stadion i en inte allt för 
påfrestande fart.

Till start kom tretton ekipage, var av åtta var med och krigade 
om SMmedaljerna. Snabbast var Simon Mainwaring med 
mallenoisen Dumle. De avverkade de 10 km på 25 minuter och 
16 sekunder.  Lag Barmark var tveksamt inställda till om trä
ningen de gjort under onsdagen var till hjälp eller om den mest 
orsakat träningsvärk.

På kvällen var det bankett och prisutdelning. Förutom SM me
dalj er så fördelades en mängd utmärkelser. Vissa priser var väl
digt lätta att dela ut. Priset för sämst förberedd gick till Joakim 
Hansson, som inte tränat på skidor, hyrt sin utrustning, lånat 
draglina, handlat de sista kläderna precis innan start och glömt 

Stafettens andra sträcka.

Jeffrey Luckhurst med Hedeforsens ”Saga”
(Vinnare av utmärkelsen ”längsta milen ever”).

Vinnare av SM guldet Simon Mainwaring med Ulvgaist Dumle.
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nummerlappen. Jeffrey Luckhurst vann priset för att ha åkt de 
längsta tio kilometrarna ever, efter att ha tagit en extra runda 
ute i spåret. Vi tror att han passade på att träna inför nästa år.

Värsta vurpan premierades, men den som gjort den värsta 
vurpan mörkade det hela. Det fanns dock spår i skidspåret och 
doftspår efter den. I den längsta och brantaste utförsbacken 
valde en hund att tvärnita för att uträtta sina behov. Tyvärr var 
inte föraren lika bra på tvärnitar, vilket fick till följd att det 
blev en smetig vurpa.

Under fredagen var det dags för stafetten. Tyvärr blev det ingen 
SMstatus på stafetten, då det var för få deltagare. Till start 
kom fyra lag. Det blev en rafflande kamp i spåret, som inte 
avgjordes förrän på upploppet. Där var Fjällräddningshunden 
Krut med sin förare Maria Häggblom outstanding i spurten. 
På sista sträckan fick vi även se jämthunden Axie göra en fin 
sträcka med den före detta hundföraren Mimmi Brissler.

Det bästa med tävlingen har varit de positiva deltagarna, som 
varit prestigelösa, bjudit på sig själva och på oförglömliga 

minnen. Hela arrangemanget har inramats av glädje och ge
menskap.

Vi vill passa på att tacka alla som kom och vi hoppas att vi ses 
nästa år i Västernorrland, där tävlingarna kommer att hållas!

l Text: Hanna Wikberg och Anne Hamrin

Joakim Hansson med Arrax.
(Vinnare av utmärkelsen ”sämst förberedd”.) OBS! Nummerlappen.

Vinnande lag i stafetten: lag Lavin bestående av Anne Hamrin med FM Hakkas, Fjällräddningsekipaget Maria Häggblom med Guidedogs Krut
samt Ulf Dahlberg med Bashåms Ingo.

Draghunds-SM  |  Polishunden 2-2017

10



Resultatlista Draghunds-SM för polishundar 2017
Hundförare Hund Region Sluttid
1. Simon Mainwaring Ulvgaists Dumle Jönköping 25:16
2. Anders Eriksson Heratorpets Zigge Zack Södermanland 28:40
3. Fredrik Axelsson Juul FM Joffe III Värmland 28:57
4. Anne Hamrin FM Hakkas Jämtland 29:41
5. Ulf Dahlberg Bashåms Ingo Västerbotten 30:38
6. Fredrik von Mentzer FM Homer Stockholm 30:56
7. Andreas Hagung Enduros Drive, ”Bastian” Södermanland 40:53
8. Jeffrey Luckhurst Hedeforsens ”Saga” Stockholm 51:31

Utom tävlan
Patrik Nordström Haffa Skåne 25:30
Åsa Söderkvist FM Frigg Jämtland 31:11
Maria Häggblom Guidedogs ”Krut” Fjällräddningen 31:39
Martin Haglund Mallekrafts Hans Skåne 31:40
Joakim Hansson Arrax Skåne 32:13

Resultatlista Stafett 2017
1. Lag Lavin 43:58
 Anne Hamrin Hakkas 15:39
 Ulf Dahlberg Ingo 15:16
 Maria Häggblom Krut 13:03

2. Lag Barmark 44:07
 Martin Haglund Hans 15:37
 Joakim Hansson Arrax 15:31
 Patrik Nordström Haffa 12:59
  
3. Lag Öst 44:10
 Andreas Hagung Bastian 19:35
 Anders Eriksson Zigge 12:39
 Simon Mainwaring Dumle 11:56

4. Lag PRO 46:02
 Fredrik Johansson Roxz 15:31
 Åsa Söderkvist Frigg 16:07
 Mimmi Brissler Axi 14:24

I mitten guldmedaljören Simon Mainwaring med Ulvgaist Dumle, till höger om vinnaren silvermedaljören Anders Eriksson med Heratorpets Zigge Zack, 
till vänster om vinnaren bronsmedaljören Frederik Axelsson Juul med FM Joffe III.

Stort tack till våra generösa sponsorer!
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Kallelse till
årsmöte 2017
I samband med SM i Stockholm, fredagen den 8 september.

Dagordning
§  1. Mötets öppnande.

§  2. Val av årsmötesordförande 
(sittande enligt stadgarna).

§  3. Val av årsmötessekreterare.

§  4. Årsmötets behöriga utlysning.

§  5. Fastställande av dagordningen.

§  6. Val av 2 justeringsmän, 
tillika rösträknare.

§  7. Föredragning av årsberättelsen 
efter genomläsning.

§  8. Revisionsberättelsen.

§  9. Fråga om ansvarfrihet för styrel
sen för den tid revisionen omfat
tar.

§ 10. Fastställande av den föreslagna 
budgeten

§ 11. Fastställande av medlemsavgift.

§ 12. Stadgeenliga val:       
 A/ Ordförande 1 år 
 B/ Sekreterare 2 år 
 C/ Ledamot 2 år
 D/ Suppleant 2 år
 E/ 2 Revisorer 1 år
 F/ 2 Revisorsuppleanter 1 år
 G/ Val av valberedning 2 år 

(2015 valdes Ulf Backman – 
sammankallande, Peter Nordgren, 
Peter Hallberg på 2 år.)

§ 13. Behandling av motioner.

§ 14. Mötets avlutning.

Polisens Hundförarförbund

Uppräkning av röstlängd.
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Organisation för
Polisens Hundförarförbundet
fastställd april 2015

FÖRBUNDSSTYRELSEN

REGION- 

ANSVARIG

NORD
REGION- 

ANSVARIG

BERGSLAGEN
REGION- 

ANSVARIG

MITT
REGION- 

ANSVARIG

STOCKHOLM

REGION- 

ANSVARIG

ÖST

REGION- 

ANSVARIG

VÄST

REGION- 

ANSVARIG

SYD

Tjänste-
hund-‐
klubbar:
Norrbotten
Jämtland
Västerbotten
Västernorrland

Tjänste-
hund-‐
klubbar:
Dalarna
Värmland
Örebro

Tjänste-
hund-‐
klubbar:
Uppsala
Gävleborg
Västmanland

Tjänste-
hund-‐
klubbar:
Stockholm
Gotland Tjänste-

hund-‐
klubbar:
Södermanland
Östergötland
Jönköping

Tjänste-
hund-‐
klubbar:
Västra Götaland
Halland Tjänste-

hund-‐
klubbar:
Skåne
Blekinge
Kronoberg
Kalmar

Tjänstehundklubbarna har fortsatt egen styrelse samt
ekonomi. Som regionsansvarig utses någon av

tjänstehundklubbarnas ordförande.
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Efter att ha varit hemma i Sverige kom jag tillbaka till Timbuk
tu den 9 mars. Jag fick veta att säkerhetsläget hade försämrats. 
Utanför stan fanns beväpnade grupperingar som hotade med 
att ta sig in i staden. Detta har sammanfattats i text av Major 
CarlJohan Engström, Sector West HQ och jag tycker att det 
beskriver en del av problematiken i Timbuktu. Nedan kan ni ta 
del av texten som jag har kortat ner lite:

”I slutet av februari genomfördes installationer av provisoris
ka myndigheter i Mali. När staten skulle genomföra installa
tioner av de regionala myndigheterna i Timbuktu bestämde sig 
olika väpnade grupper att protestera mot utvecklingen och på 
grund av detta kunde installationsceremonierna inte genomfö
ras. I Timbuktu finns två myndigheter, en för Timbukturegion
en och en för Taoudenitregionen som ligger i den nordligaste 
delen av landet. Problemen började med att en grupp som 
heter CMFPR2 ockuperade byggnader som tillhör den regio
nala myndigheten och krävde att få tillträde till arbetet under 
fredsavtalet. De samarbetar i detta avseende med en annan 
grupp som heter CJA, som inte heller ingår i fredsavtalet. 
Dessa grupper har tidigare tillhört en organisation som ingår 

i fredsavtalet, CMA, men har brutit sig ur för att driva sin egen 
agenda. Detta har samtidigt inneburit att de inte längre får 
tillgång till en serie förmåner och påverkansmöjligheter vilket 
nu har blivit ett problem för dem. CJA mobiliserade ett 60tal 
medlemmar med fordon och vapen och grupperade sig i när
heten av en vägpostering som bemannas av FAMa, den lokala 
armén. Genom sina åtgärder ville de förhindra genomförandet 
av installationen av myndigheten i Timbuktu och på så vis sätta 
press på Malis regering.

Samtidigt bestämde sig en arabgrupp, MAA, att protestera mot 
att Malis regering hade valt att installera en egen president för 
den regionala myndigheten istället för den person som MAA 
önskade på platsen. Genom att attackera och överta tre öken
posteringar norr om Timbuktu, som tillhör FAMa, och kombi
nera detta med hot om anfall av staden, lyckades de sätta press 
på regeringen och därmed beslutade regeringen att flytta fram 
datumen for installationerna.

Under tiden har MINUSMA, såval UNPOL som den militära 
styrkan, intensifierat sin närvaro i Timbuktu för att kunna möta 

29 dagar kvar!

FN medaljer.

Militärobservatörer och UNPOL i samtal med lokalbefolkningen. En liten fyrbening under samtal med lokalbefolkningen.

Nigeriansk FPU under medaljparad.
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eventuella hot. Den civila delen av MINUSMA i Timbuktu har 
deltagit i intensiva förhandlingar mellan de lokala guvernörer
na och de beväpnade grupperna och deras företrädare.
Genom framgångsrika förhandlingar och viss militär påtryck
ning har ockupationerna kunnat avslutas, ökenposteringarna 
lämnats tillbaka och den ganska stora styrkan från CJA har 
dragit sig tillbaka. Detta innebär att säkerhetsläget har sta
biliserats igen, men det innebär inte att det grundläggande 
problemen har lösts. Det som fordras för att hitta en mer 
permanent lösning är att regeringen, de grupper som ingår i 
fredsavtalet och andra grupper som finns i samhället kommer 
överens om hur landets norra delar ska styras. De provisoriska 
myndigheter som ska tillsättas kommer att ha ett mandat som 
sträcker sig sex månader framåt med en möjlig förlängning 
med ytterligare sex månader. Deras mandat är mycket begrän
sat och består framförallt i att förbereda för de nyval som ska 
genomföras för att tillsätta permanenta demokratiskt tillsatta 
myndigheter.

Det finns ett omfattande internationellt stöd för denna utveck
ling och MINUSMA har med UNPOL och sin militära gren 

till uppgift att stödja säkerheten framförallt genom mandatet 
”protection of civilians”.
Timbuktu har under 1.000 år varit en betydelsefull stad med 
inflytande över hur makten har fördelats i Mali. Detta inflytan
de fortsätter på ett sätt som vi från Europa och övriga världen 
har svårt att sätta oss in i. Idag är det naturligtvis många 
andra faktorer som påverkar maktfördelningen i Mali men den 
komplicerade struktur av klaner, familjer, religioner, folkgrup
per, språkområden m.m. ligger till grund för de möjligheter 
som finns i den politiska utvecklingen.”

När detta skrivs är läget lugnt. På torsdag denna vecka (13 
april) kommer de uppskjutna installationerna att ske och vi 
hoppas att allt går lugnt till. För egen del märker jag inte av 
dessa spänningar direkt. Vi vet att samtal mellan många inblan
dade sker, men min patrullering och colocation påverkas inte 
speciellt i nuläget. Jag sover gott om natten och räknar nu ner 
vad gäller min tid i missionen. Det är totalt 29 dagar kvar för 
mig i Mali innan det är dags att återgå till min ordinarie tjänst 
på Nationella bombskyddet i Stockholm.

l Text och foto: Petra

Allt som rullar duger.

Nigeriansk FPU under medaljparad.
Nigeria FPU (formed police unit) sitter i den bilen 

under patrullering. Ingen AC.
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§ 1.
Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen 
samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor 
rörande polishundtjänsten.

Förbundet är partipolitiskt obundet.

§ 2.
Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill under
liggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt 
medlem i förbundet.

§ 3.
Rätt till medlemskap tillkommer polisman som är aktiv tjän
stehundförare samt polisman som tjänstgör som befäl eller 
instruktör för förare och hundar.

Passivt medlemskap kan beviljas den som varit men inte längre 
är i aktiv hundförartjänst.

Den som på särskilt förtjänstfullt sätt främjat polishundvä
sendet kan efter förslag från styrelsen av förbundet utses till 
hedersmedlem.

§ 4.
Ett förbundsråd består av regionsansvariga (7 st.) som utses 
av länsföreningarna. Föreningarna utser varje år en ledamot 
regionsansvarig att ingå i förbundsrådet nästkommande år. Vid 
förhinder kan ersättare utses.

Valet meddelas förbundets styrelse före utgången av det år va
let ägt rum.

Förbundsrådsledamot kan till sammanträde medföra fullmakt 
för annan inom angränsande region. 

§ 5.
Förbundsrådet utser inom sig en valberedning bestående av tre 
personer, varav en utses till sammankallande. Valberedningen 
skall minst en månad före årsmöte till förbundsrådet och för
bundets styrelse föreslå styrelseledamöter till varje enskild post 
i styrelsen där om eller nyval är aktuellt. Valberedning väljs 
för två år.

§ 6.
Förbundets styrelse skall bestå av:
1. Ordförande som även är ordförande i förbundsrådet/årsmö

tet samt är ansvarig utgivare för förbundets tidskrift. När 
ny ordförande, och därmed ny ansvarig utgivare, väljs skall 
detta meddelas till Pant och Registreringsverket. Ordföran
de väljs varje år.

2. Vice väljs för två år varje udda årtal.
3. Kassör väljs för två år varje jämt årtal.
4. Sekreterare väljs för två år varje udda årtal.
5. Styrelseledamot väljs för två år varje jämt årtal.
6. Två suppleanter, varav en väljs varje udda årtal och en varje 

jämt årtal.

§ 7.
Styrelsen kan rekryteras utanför förbundsrådet. Styrelsen är 
ansvarig inför förbundsrådet. Skulle förbundsrådsledamot även 
väljas till styrelseledamot kan länsföreningarna besluta att utse 
en annan förbundsrådsledamot.

Styrelsen skall hålla sammanträde minst tre gånger per år. Som 
sammanträdesordförande kan endast ordinarie ordförande eller 
vice ordförande tjänstgöra.

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter, varav en är 
ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Ledamöter till 
eventuella arbetsutskott skall rekryteras inom förbundsrådet.

§ 8.
Förbundets firma tecknas av ordförande och kassören var för 
sig. För förbundets förbindelser svarar endast dess tillgångar. 
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förbundets 
förvaltning.

§ 9.
Ett räkenskapsår räknas från 1 juli till 30 juni påföljande år.

STADGAR
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND

fastställd april 2015
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Särskilda regler
om medlemskap

§ 10.
Medlem kan efter skriftlig begäran beviljas utträde.
Grund för uteslutning föreligger då medlem:
a. Ej erlagt medlemsavgift inom föreskriven tid och efter på

minnelse.
b. Gjort sig skyldig till brott mot stadgar och/eller beslut fattat 

av länsförening/förbund.
c. På annat sätt betett sig ovärdig förtroendet att vara medlem.

Beslut om förlust av medlemskap kan, med angivande av an
ledning, fattas av såväl länsförening/region som förbundsråd 
och avser båda i enighet med § 2. Medlem skall skriftligen del
ges beslutet och skälet därför.

Medlemsavgift

§ 11.
Beslut om medlemsavgift till förbundet fattas av förbundsrådet 
vid årsmöte.

Beslut om medlemsavgift till länsförening fattas av länsfören
ingen.

Det åvilar kassör i länsförening att årligen före den 1 december 
inbetala medlemsavgifter, baserade på medlemsantalet, till 
förbundet.

Passiv medlem erlägger halv avgift.

Hedersledamot är befriad från medlemsavgift.

Årsmöte
Informationsmöte

§ 12.
Årsmöte hålls i samband med SM i spår och skydd. Om inga 
SMtävlingar hålls, hålls årsmöte på tid och plats under sep
tember månad som förbundsstyrelsen bestämmer. Vid årsmötet 
har endast förbundsrådsledamöter och styrelsen yttrande, 
förslags och rösträtt. Om minst en tredjedel av förbundsrådets 
ledamöter skriftligen hos styrelsens ordförande begär extra 
årsmöte skall extra årsmöte hållas. Finner förbundsstyrelsen 
det påkallat kan de kalla till extra årsmöte/förbundsråd om eko
nomin tillåter.

Informationsmöte hålles i samband med SM i drag (eller i fö
rekommande fall ersättningstävling) och SM i narkotika. När
varo vid informationsmöte avgörs av länsförening/region. Vid 
informationsmöte fattas inga beslut.

Förbundets medlemmar äger närvara vid såväl års som infor
mationsmöte.

Förbundsrådsledamöters utgifter i samband med årsmöte be
strids av ledamotens länsföreningar.

Styrelsemedlems utgifter bestrids av förbundet. I båda fallen 
skall resa ske med lämpligt färdmedel. Annan ersättning kan 
utges efter särskild överenskommelse.

Dagordning vid årsmöte:
 1. Val av årsmötesordförande, sittande ordförande enligt § 6.
 2. Val av årsmötessekreterare.
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysning (1 månad före års

mötesdag).
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Årsberättelsen.
 7. Revisionsberättelsen.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 9. Fastställande av budget.
10. Fastställande av medlemsavgift.
11. Val av i förekommande fall:
 a. Ordförande
 b. Vice ordförande
 c. Sekreterare
 d. Kassör
 e. Ledamot
 f. Två styrelsesuppleanter
 g. Val av två representanter och två suppleanter till
  NPHU.
 h. Två revisorer för ett år
 i. Två revisorssuppleanter för ett år
 j. Arbetsutskott (NPHU ej obligatoriskt).
12. Behandling av inlämnade motioner.

§ 13.
Motioner till årsmötet kan inlämnas av enskild medlem eller av 
länsförening/region. Motion skall åtföljas av yttrande från läns
föreningen eller regionsansvarig som anmäler den till förbun
dets sekreterare senast den 31 maj det år den skall behandlas 
på årsmöte. Motionen redovisas vid årsmötet av länsförening
ens utsedde förbundsrådsledamot, eller i förekommande fall av 
motionären, när länsförening anser att det finns speciella skäl 
därtill (detta skall i sådant fall anmälas samtidigt som motio
nen). Förbundssekreterare skall tillställa förbundsstyrelsen och 

Polishunden 2-2017  |  PHF:s stadgar

17



Senast ändrad 2015

regionsansvariga kopior av anmäld motion samt om möjligt 
publicera detta i tidskriften och på hemsidan.

Facktidskrift

§ 14.
Förbundet skall utge en facktidskrift. Tidskriften skall utan 
kostnad distribueras till förbundets medlemmar samt annan 
som förbundsrådet bestämmer. Utgivandet bör om möjligt vara 
förenat med viss intäkt. Första numret varje år skall innehålla 
förbundets stadgar. Namn på medlemmar skall tillställas för
bundskassören i samband med länsförenings inbetalning av 
medlemsavgifter.

Styrelsen kan utse särskild arbetsgrupp för utgivande av tid
skriften. Om så sker befrias styrelsemedlemmar från redak
tionsuppdrag. Ansvarig utgivare se § 6.

SM

§ 15.
Medlem, regin, länsförening eller polisdistrikt som önskar 
anordna SM för polishundar i spår, skydd, narkotika eller drag 
ska meddela förbundets styrelse.

Stadgar

§ 16.
För stadgeändring erfordras skriftligt förslag som senast 1 
januari skall vara förbundets styrelse tillhanda. Förslaget skall 
senast 1 februari tillställas förbundsrådets och styrelsens leda
möter och behandlas vid kommande årsmöte.

Förbundets styrelse kan föreslå stadgeändringar till extra för

bundsråd vilket skall genomföras om ordinarie årsmöte god
känner detta eller att 2/3 av förbundsrådet tillstyrker.

För stadgeändring krävs 2/3 majoritet.

§ 17.
Länsföreningens stadgar skall utformas så att de överensstäm
mer med förbundets stadgar. Länsföreningarna skall inom sitt 
område verka i förbundets anda och självständigt handlägga 
frågor rörande polishundtjänsten. I frågor som kan ha verk
ningar även utanför det egna området skal förbundsstyrelsens 
uppfattning inhämtas.

Förbundets upplösning

§ 18.
För förbundets upplösning erfordras att varje möjlig medlem 
tillfrågas. För upplösning krävs att minst 85% av medlemmar
na vid omröstning röstat därför. Fattas beslut om upplösning 
skall sittande styrelse förvalta förbundets tillgångar under 12 
månader och samtidigt söka möjligheter för omstart av förbun
det. Under denna tid hålls inga aktiviteter förutom eventuella 
styrelsemöten.

Vid upplösning skall likvida tillgångarna tillfalla barncancer
fonden. Inventarier i Karlsborg tillfaller nationella polishund
tjänsten.

Stadgarnas förhållande
till nordiska polishundunionen

§ 19.
Om dessa stadgar i något avseende strider mot Nordiska Polis
hundunionens stadgar, gäller förbundets stadgar till dess annor
lunda beslutats eller överenskommits.
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Anmälningsavgift: 300 kr.
En fantastisk 3rätters bankett i slottsmiljö 575 kr.

Boende:
10 husvagnsplatser med el, 200 kr/natt, på Stockholms hunden
hets dressyrplats. Först till kvarn. (Gångavstånd till tävlings
platsen.)

Rosersbergs Slott (i direkt anslutning till tävlingsplatsen). 

Tre Rosor i Rosersberg. (Gångavstånd till tävlingsplatsen).
Uppge Polishund SM vid bokning.

Antal tävlingsplatser:
20 st i skyddshundgruppen samt 20 st i spårhundgruppen.

Anmäl senast 1/7 till polishundsm@gmail.com

Övrig information hittar ni på 
https://sv-se.facebook.com/polishundsm2017/

Varmt välkomna!

Vi är väldigt stolta över att tävlingen i år kom-
mer gå av stapeln i de vackra omgivningarna 
runt det kungliga slottet Rosersberg, norr om 
Stockholm. Tävlingen arrangeras tillsammans 
med Knivsta brukshundklubb.

Den väldigt uppskattade invigningsmar-
schen är förlagd till de centrala delarna av 
Stockholm då vi vet att många människor vill 
ta del av vårt arrangemang.

7-10/9

Stockholms tjänstehundklubb välkomnar er till Sveriges
huvudstad för Polishund SM 7-10 september 2017.
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På en landyta motsvarande nästan en 
fjärdedel av Sveriges yta jobbar 15 
hundförare från Kiruna i norr till Piteå i 
söder. Tolv är kombihundar med tillägg 
narkotika och/eller vapen, två är speci
alsökshundar med narkotika och vapen 
och en är krim sökshund.

Norrbotten bjuder på allt från landets 
högsta fjäll Kebnekaise, 2104 m, till 
landets djupaste insjö Hornavan, 232 m 
djup. Med permafrost året runt i fjällom
rådena till havsbad i Bottenvikskusten.

Variationen av terräng gör att även hund
jobben kan se väldigt olika ut med lavin
sök i fjällen, miltals vandring i myrmark, 

narkotikasök i stadsmiljö, båtsök i fors, 
helikoptertransport ut i oländig terräng 
m.m.

Med snö större delen av året samt indra
gen hundträning på sommaren så blir 
spår och sökträningen aningen begrän
sad men desto mer intensiv. På vintern 
kombineras hundträningen med drag på 
skidor.

Vi är ett härligt gäng som jobbar här up
pe. Varmt välkomna att komma upp och 
hälsa på oss!!!

l Text: Maria Mörtberg

Förare Anja Larsson med Försvarsmaktens Hassa till vänster och förare Jan Grankvist med Lindjax Kaliber.

Piteå - två hundförare

Hälsningar från Norrbotten
Kiruna

Piteå Luleå
Boden

Kalix
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Till vänster: Robert Strömbäck med Försvarsmakten Keaton 
och Polarmarkens Mac.

Till vänster: Christina Almquist med Krokasmedens Ufo och 
nedan med nytillskottet Krokasmedens Doris.

Nedan: Jörgen Johansson med Försvarsmaktens Fight.

Kalix - två hundförare

Boden - en hundförare
F

ot
o:

 A
nn

ik
a 

Sä
fs

tr
öm

Polishunden 2-2017  |  Hundenheten Norrbotten

21



Thomas Kemi med Jebas Risto (skydd).

Till vänster: KarlErik Alatalo 
med Jebas Puck.

Bilden är tagna i ett skarpt sök 
i Piteå, misstänkt suicid. Här 
har de borrat hål i isen och 
kontrollerar varje hål eftersom 
hunden är specialsökshund på 
bl.a. lik.

Roger Markaberg med Gråzonens Panzar.

Maria Mörtberg med Jozz av Centaurus.

Luleå - sju hundförare
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Från vänster: Åsa Folkebrandt med Hassemans Tage, Jörgen 
Stridsman med Jebas Virus och Nicklas Grönli Försvarsmak
tens Hobbe.

Mikael Eksholm och Försvarsmaktens Gute.Christer Österstedt med LECop's Shelsie.

Mikael Nilsson med Z Star Rapid Puls.

Kiruna - tre hundförare

Polishunden 2-2017  |  Hundenheten Norrbotten

23



Februari 2017
Polismyndigheten 20 mars 2017

• Instruktörskursen startar med 18 elev
er, den största instruktörskursen i vår 
historia. Kursen första del pågår under 
3 veckor. Utbildningen är uppdelad i 4 
block (3v+2v+2v+2v).

• Vi medverkar vid test av Försvars
maktshundar i Karlsborg (4 hundar), 
i norra Sverige (12) och vid Försvars
maktens Hundtjänstenhet (7 hundar) 
Märsta.

• Chefen medverkar vid Nationellt 
Hundrådsmöte i Malmö.

• Vårens grundkursinstruktörer är här 
för att förbereda kursen som startar 
den 27 februari.

• Vi har ett uppstartsmöte med Skatte
myndigheten och Kronofogden gällan
de ny utbildning för handläggare inom 
dessa myndigheter.

• Årliga väktarprov genomförs med eki
page från Karlsborg.

• Sammanlagt 7 hundförare/blivande 
hundförare med nya hundar från För
svarsmakten är här under februari för 
att få en god start med sin nya hund.

• Möte med nationell arbetsgrupp gäl
lande bland annat instruktörsförsörj
ning vid nationella utbildningar.

• Instruktör för grundkurs BPUhund 
förbereder kursen noggrannt hos oss.

• Grundkurs hundförare startar med 16 
deltagare och 5 instruktörer varav 1 
är kurschef. En av kursdeltagarna har 
en förälder som är hundförare i region 
Bergslagen. Det händer inte så väldigt 
ofta. Utbildningen är uppdelad i 4 
block om 2 veckor (2v+2v+2v+2v).

• Chefen och ytterligare en befattnings
havare medverkar vid NOFOPSmöte 
i Finland. Övriga deltagare är repre
sentanter från polishundskolorna i 
Finland, Danmark och Norge.
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NPHT, Nationella
Polishundtjänsten

Karlsborg, månadsrapport från Pelle Karlsson

En ung Caxe. Foto: Magnus Söderberg
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Mars 2017
Polismyndigheten 3 april 2017

Utbildning
Full fart på utbildningen av instruk
törs(18 deltagare) och baskurs (16 
deltagare)för hundförare under tiden fe
bruarimaj. Dessutom har vi genomfört 
en basutbildning för Brottsplatshundar, 
sammanlagt 6 hundförare Anne B från 
region Syd, Charlotte G och Kjell T 
från region Mitt, Hasse J från region 
Stockholm samt Elin J och Jenny E från 
region Nord, instruktör för denna utbild
ning har Benny A, region Mitt (Uppsala) 
varit. De är välkomna tillbaka till Karls
borg när de är mogna för att tas i tjänst 
för första gången.

Janne B har varit i Göteborg på möte 
med Anders M gällande handläggning 
av våra utbildningar.

Vi har genomfört ett antal ltester för 
utbildning och försäljningsärenden.

Försvarsmaktshundar
Bola och Mia har haft hundförare/bli
vande hundförare i Karlsborg, samman
lagt 7, med hundar från Försvarsmakten. 
Några av hundarna har inte räckt till på 
grund av bland annat brister i miljön. 
Denna uppstart med 2 veckor i Karls
borg uppskattas otroligt mycket av de 
hundförare/blivande hundförare som får 
en ordentlig genomgång av sin hund.

Det har genomförts ett antal ltester 
av FMhundar bland annat på Grans 
(Region Nord) och på Försvarsmaktens 
Hundtjänstenhet, Märsta. Vid samtliga 
tester så medverkar minst 1 polisiär 
besiktningsman. Dessutom har vi haft 
Försvarsmaktens fodervärdskonsulen
ter (cirka 30) hos oss på utbildning en 
hel helg, fredagsöndag. Utbildningen 
innehöll information från både Försvars
makten och från Nationella Polishund
tjänsten.

Tjänsteresa
Jerker och Lasse är på tjänsteresa till 
Canada för att medverka på den IWDBA 
(internationell tjänstehundskonferensen) 
i Barff.

Samverkan annan myndighet
Kriminalvården har bedrivit utbildning i 
Karlsborg, hundens mentalitet, och även 
genomfört fortbildning för sina instruk
törer.

Nya hundpatruller i tjänst
Benny P, region Öst (Jönköping), För
svarsmaktens Juno, tysk schäferhund, 
hane, patrullhund.
AnnTherese S, region Mitt (Västman
land), Trends Holger, tysk schäferhund, 
hane, patrullhund.
Cathrin S, region Väst (Göteborg), Sigy, 

belgisk vallhund, tik, godkänd brand
hund/sperma.
Elin H, region Öst (Södermanland), 
Barvatorpts Caliber "Ozzy", tysk schä
ferhund, hane, patrullhund.
Kent J, region Öst (Södermanland), 
Andreelunds Cedrik, tysk schäferhund, 
hane, godkänd patrullhund.

Övrigt
Våra kontorslokaler har fått sig en liten 
uppfräschning genom att de målats om 
och vår arbetsmiljö har nu blivit betyd
ligt trevligare än tidigare.

Karlsborg, månadsrapport från Pelle Karlsson

Caxe. Foto: Magnus Söderberg
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Sett och läst på Facebook

Axets Cari, Spårmarkens Garion och Kustmarkens Darko:

Hyllning till 3 generationer av polishundar
Polisen Östra Skaraborg, 7 april 2017

Att arbeta som polishundförare är ett varierande och intressant 
jobb. Arbetsuppgifterna innebär att hundföraren närvarar vid 
både glädje och sorg såväl som vid potentiellt farliga situa
tioner. Arbetsuppgifterna varierar från exempelvis narkotika/
vapensök, brottsplatsundersökningar, spår efter misstänkta gär
ningspersoner på flykt till att leta efter nödställda människor i 
terrängen.

Dessa varierande uppgifter ställer höga krav på hundens ar
betskapacitet, mentalitet och dressyrnivå. De flesta hundförare 
är nog dock överens om att den stora framgångsfaktorn är att 
det finns en god relation mellan hund och förare. De hundföra
re som arbetat länge kan med stor inlevelse och värme beskriva 
sina gamla tjänstehundar och deras bedrifter.

Den djupa relation som skapas mellan en hund och hundfö
rare ger upphov till många glädjestunder men är även grunden 
till en lyckad arbetsinsats. Dock vet alla hundförare att det 
kommer en dag då vägarna på ett eller annat sätt måste skiljas 
åt. Förhoppningen är självklart att hunden är så frisk att den 
kan få njuta några år som pensionär, antingen hos sin hundfö
rare eller på annan lämplig plats.

Samtidigt skall hundföraren bygga upp en god relation till en 
ny hund och förhoppningsvis få många produktiva år med även 
den nya hunden.

Nedan presenteras tre generationer tjänstehundar som tjänst
gjort med samma hundförare.

Axets Cairo (längst till vänster på bild) är en snart 13 år 
gammal schäferhund som varit pensionär i fem år. Cairo hitta
de flera nödställda personer såväl som spårade upp rånare un
der sin karriär. Han var även utbildad narkotikahund. Han har 
egenheten att han älskar bollar såväl som vattenmelon.

Spårmarkens Garion (till höger på bilden) fyller snart tio år 
och är även han av rasen schäfer. Även Garion har under sin 

karriär hittat nödställda och spårat upp tjuvar. Han beskrivs 
som en hund som alltid ställer upp för sin förare och han har 
även bevisat just detta vid exempelvis våldsamma upplopp. Det 
mest utmärkande draget hos Garion är att han avgudar sin hus
se. Garion skall inom kort pensioneras.

Kustmarkens Darko (i mitten på bilden) är en schäferhund på 
cirka två år och ännu ett oprövat kort men han visar goda för
utsättningar för att axla ansvaret efter Cairo och Garion. Darko 
är en arbetsvillig och positiv hund som njuter av att umgås med 
familjens barn såväl som att arbeta med sin husse.

Hundförarna, Johan

Cairo, Garion och Darko..

Redaktionen är tacksam om ni som skriver lite längre texter på Facebook om er själva och era hundar, 
även kan tänka sig att skicka in texten och tillhörande högupplösta bilder för publicering i tidningen.

Skicka in materialet till: nordgren@sjobo.nu
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Kustmarkens Zcooter fann
stulet styckegods till ett
värde om 500 000:-

Hundenheten – Polisen Väst, 23 mars 2017

När tjuven varit i farten, och stulit det som tillhör någon annan, 
så är ofta polishunden inkopplad. Och återigen så har allmän
heten med sina vakna öron och ögon varit till stor hjälp. 

En stor eloge till er inblandade! 
Ärendet handlar om en större stöld i den östra delen av Stor

göteborg. Efter en viss tid och en ännu längre bit därifrån, kan 
observanta civilister delge polisen viss information som möj
liggör att polishunden kan sättas in. 

Omnämnd po
lishund med sin 
förare får upp ett 
spår och kommer 
senare fram till 
ett område där 
hunden markerar. 
En påvisning från 
hunden ger föraren 
möjlighet att med 
lite finess finna 
stöldgods som 
inte låg synligt för 
varken förare eller 
hund. 

En stöld, oavsett 
vem den drabbar, 
så följs den ofta av 
en mängd merar
bete och självfallet 
en stor ekonomisk 
skada. I detta fall 
kunde det som var 
tillgripet lämnas 
åter till målsägan
den som uttryckte 
sin glädje. 

Det är en stark 
teamkänsla som infinner sig när ens fyrbenta kollega visar 
vägen, därtill förstärks den känslan när vi har övriga civilsam
hället med på resan! 

Tack!

Hundförarna, Kristofer

Cruyffi nosar upp butikstjuv
Polisen Halland, 23 februari 2017

Hundförare Andrea med sin fyrbenta kollega Chrijer Cruyffi, 
Cruyffi till vardags, befann sig mellan Getinge och Kvibille när 
de igår (onsdag) vid 17:30tiden får larm om att en butikskon
trollant försökt stoppa en misstänkt gärningsman som snattat 
på Biltema i Stenalyckan, Halmstad. Den misstänkta gär
ningsmannen ska 
ha knuffat omkull 
butikskontrollanten 
för att kunna fly 
med sitt stöldgods.

Andrea kommer 
snabbt fram och 
får utpekat en plats 
där vittnen och 
butikskontrollanten 
sett den misstänkta 
gärningsmannen 
senast. Pälspolisen 
(hunden alltså) 
kommer ut och de 
söker spår, Cruyffi 
visar att hon har 
något intressant i 
nosen och det bär 
iväg. De spårar ut 
på en gräsplätt, in 
bland hus och villa
tomter, över staket och ut på trottoarer.

Det är mycket folk ute som undrar vad som händer, ibland 
har man tid att svara men oftast har man fullt upp med att 
försöka hinna ifatt en misstänkt gärningsman. Spåret går förbi 
en hamburgerrestaurang och efter cirka 1,5 kilometer kommer 
de fram till ett företag med högt industristaket, Cruyffi visar 
tydligt att hon vill in till andra sidan. Andrea lyckas få kontakt 
med personal inne på företaget som kommer ut och släpper in 
henne genom en grind. Väl på insidan spårar Cruyffi vidare och 
mellan två parkerade bilar hittar och griper de den misstänkta 
gärningsmannen.

Tack till butikskontrollanten som följde efter så långt det 
gick och gav oss bra förutsättningar att lyckas.

Tack till allmänheten som förstår att vi inte alltid har tid att 
prata och förklara vad vi gör, men ändå hjälper till att försöka 
hålla utkik efter något misstänkt, ni är ovärderliga. 

Bra jobbat av Andrea och Cruyffi, ett rutinerat par som ald
rig ger sig!

Jörgen, hundförare i Halland.

Andrea med Cruyffi.

Kustmarkens Scooter.
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Indbydelse til
NORDISK MESTERSKAB 2017
FOR POLITIHUNDE

30. maj - 2. juni i DANMARK
Hotel Pejsegården Søndergade 112,  DK 8740 Brædstrup

Program
Tirsdag den 30.maj
12.00 Ankomst og indkvartering
14.30 Dommermøde
15.30 Information og lodtrækning
17.00 Åbning af mesterskabet
19.00 Kammeratskabsaften

Onsdag den 31. maj
08.00 - 16.00 Feltsøg, spor samt lager- og skabsøg
 for narkotikahunde
 Spor og personsøg for patruljehunde
17.00 Dommermøde
19.00 Middag på hotellet

Torsdag den 1. juni
08.00 - 16.00 Lydighed, lejlighedsøg samt bil- og
 bagagesøg for narkotikahunde
 Gerningsstedsøg, lydighed og angreb
 for patruljehunde
19.00 Festbanket på hotellet

Fredag den 2. juni 
07.00 - 10.00 Morgenmad
10.00 - 11.00 Afrejse og på gensyn i 2018

Praktiske oplysninger:
INDKVARTERING: Hotel Pejsegården, hvor møder, midda-
ge og festbanket ligeledes afholdes.
www.pejsegaarden.dk

PRIS: Ophold pr. person i enkeltværelse d.kr. 3.200,-

Anførte ophold er med ankomst tirsdag den 30. maj.
Prisen er inklusiv morgenmad onsdag, torsdag og fredag, 
madpakke onsdag og torsdag, middag tirsdag og onsdag 
aften samt festbanket torsdag aften.

Såfremt indkvartering ønskes fra mandag 
den 29. maj bedes dette fremgå ved tilmeldingen.
Ekstra overnatning pr. person i enkeltværelse d.kr. 850,-

Anførte pris er inklusiv middag mandag aften og
morgenmad tirsdag.

Såfremt man ønsker HUND på værelset, skal dette fremgå 
ved tilmeldingen. Pris pr. døgn d.kr. 100,-

TILMELDING: Bindende tilmelding senest den 12. april 
2017 på vedlagte tilmeldingsblanket, der sendes til
Jørgen Weinkouff på e-mail.: eskildsvej@fiberflex.dk

BETALING: Betalingsfrist for opholdet er
senest den 1. maj 2017.

Beløbet overføres til: Dansk Politihundeforening
v/Bo Rasmussen
Danske Bank BIC kode/SWIFT adresse DABADKKK
IBAN kontonummer DK9530003442046867.

Der skal for hver deltager, inkl. dommere og holdledere 
medsendes foto samt en kort beskrivelse med angivelse 
af navn, alder, stilling og tjenestested, samt hundens race, 
køn, navn og alder.

GÆSTER: Gæster er meget velkomne.

OPLYSNINGER: Spørgsmål kan rettes til:
Jørgen Weinkouff, e-mail.: eskildsvej@fiberflex.dk

Programmet er 
fore løbigt, hvorfor 
der forbeholdes ret 
til ændringer.

Inbjudan Narkotika SM 2017
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Tid: Tors 28/9 – 30/9 2017

Plats: Scandic Uppsala Nord

Logi: Hotell med hund på rummet.

Hitta hit: Gamla Uppsalagatan 50
 754 25 Uppsala
 018495 23 00

Pris: 2.366:/pers. för boende & helpension
 torsdaglördag.
 Tävlande ansvarar för sin egen bokning till hotellet.
 OBS Bokning senast 25 augusti för att försäkra sig 
 om boende till detta pris.
 Uppge POL 111017
 Betalning av boende sker vid ankomst.
 I detta pris ingår även bankett på fredag kväll.

Regler: Enligt Polisens Hundförarförbunds SMregler
 för narkotikasök.

Klädsel: För tjänst som hundförare.

Anmälan: Anmälningsavg. 250: sätts in på BG 55318539
 Betalning senast 11 sept.
 OBS! Uppge namn och tjänsteställe
 samt hundens namn.
 Anmälan sker via GW till Stefan Sund Region Mitt
 Uppgifter på förare, mobilnr, polisområde region,
 hund, kennel, ras samt födelsedatum.
 Sista anmälan 11 september.

Bankett: På fredag kväll, ingår i  priset för boendet        

Frågor: Vid eventuella frågor kontakta
 Stefan Sund
 072736 01 80

 eller

 Kenneth Johansson
 070257 75 31

Uppsalapolisens Tjänstehundklubb hälsar välkomna till SM för polisens narkotikahundar. Be-
höriga att starta är narkotikahundar eller kombihundar vid polisen. Varje region äger rätt att 
anmäla två ekipage. Om någon region avstår anmälan så finns det möjlighet för en region att 
sända fler. Max 15 st.

Inbjudan Narkotika SM 2017
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Inbjudan till
Hundförarförbundets
skyddshundsläger 2017

21–24 augusti 2017 i Karlsborg

Ändamål
Syftet med lägret är inte enbart för ekipage med tävling
sambition utan även för er som vill utveckla era kunska
per i skyddsarbete. Deltagarantalet är av praktiska skäl 
begränsat till 16 ekipage. Vi bor och tränar på anlägg
ningen i Karlsborg.

Avgift
Styrelsen är tvungen att ta en avgift på 800 kr/person 
som betalas på plats (Swish , inga kontanter) för detta får 
du lunch & logi & instruktör. Transporten till och från 
Karlsborg får du stå för själv.

Datum och logi
Ta vara på möjligheten att utveckla era kunskaper & träf
fa kollegor från hela landet.

Träningen startar måndagen 21/8 på morgonen och 
avslutas onsdagen 24/8 på eftermiddagen. Logi finns från 
söndag (20/8) kväll.

Uppges vid anmälan
Först till kvarn gäller!
I anmälan vill jag ha:
namn, telefon nummer, privat mailadress
hundens ålder & namn

Anmälan
Anmälan senast 2017-05-30 till
thomas.gutenlov@hotmail.com
(Jag är tjänstledig och har således ingen polismail)

Frågor
Frågor? Ring 070483 38 93 alt. maila Thomas Gutenlöv
thomas.gutenlov@hotmail.com

P
O

L I

SH U N D T J Ä NSTEN

K A R L S B O R G

KARLSBORG

Hundförarförbundet inbjuder till skyddshundläger med Fredrik Lindqvist och 
Magnus Söderberg som instruktörer/ figuranter.
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Officiell kalender

för 2017

Framtida arrangörer till 
Polishundmästerskap
Draghund SM
2018: Västernorrland
2019: Dalarna
2020: Vakant

Narkotika SM
2018: Vakant
2019: Vakant
2020: Vakant

Sommar SM
2018: Värnamo BK,
 Jönköping
2019: Östergötland
2020: V. Götaland

Nordiska mästerskapen
2018: Norge
2019: Sverige, Vakant
2020: Danmark

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

www.facebook.com/polishundsm2017

7-10/9

2017

Styrelsemöte Nordisk Polishunds Union
29 maj
Jylland, Danmark

Nordiska Mästerskapen för Polishundar
30 maj – 2 juni
Jylland, Danmark

Skyddsläger
21–24 augusti, Karlsborg

Styrelsemöte Polisens Hundförarförbund
7 september
Rosersberg, Stockholm

Årsmöte Polisens Hundförarförbund
8 september
Rosersberg, Stockholm

Svenska Mästerskapen för Polishundar
7–10 september
Rosersberg, Stockholm

Svenska Mästerskapen för
Narkotikahundar
28–30 september
Uppsala

"Det svåra med att
träna en hund är

att tränaren måste
vara minst lika klok

som hunden!"
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Valberedning: Ulf Backman, Örebro (sammankallande), Peter Hallberg, Skåne och Peter Nordgren, V. Götaland

Polisens
Hundförarförbund

Adress:
Tappers väg 10, 713 32 Nora

Plusgiro:
577954-1www.polishund.se

Thomas Gutenlöv
Suppleant

Mobil:
0733-53 93 22

E-post:
dille2008@gmail.com

Mimmi (Merit) Lindgren
Sekreterare

Mobil:
0702-34 42 10

E-post:
smaangarna25@hotmail.com

Magnus Söderberg
Kassör

Mobil:
0761-41 12 30
E-post:
magnus-b.soderberg@polisen.se
Adress: Flygfältsvägen 22
546 30 Karlsborg

Lars Lindgren
Ordförande

Mobil:
0733-48 31 74

E-post:
chilla010110@hotmail.se

Kenneth Eriksson
Vice ordförande

Telefon:
010-566 52 68

E-post:
kenneth.eriksson@kriminalvarden.se

Johan Petersson
Suppleant

Mobil:
070-247 02 73

E-post:
andreelund@hotmail.com

Peter Matthijs
Ledamot

Mobil:
072-286 58 68

E-post:
peter.matthijs@bredband.net

Polisens Hundförarförbunds styrelse 2017
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