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NM och SM

Nordiska Mästerskapen (eller slaget om Fredrikstens fästning) 2015 genomfördes i Halden i Norge,
19 – 22 maj. Mer om detta finns att läsa inne i tidningen. Jag vill dock passa på att även här tacka de
tävlande, domare och lagledarna från alla länder för
deras goda kamratskap och fina insatser. Jag riktar
också ett stort tack till arrangörerna för, vad jag anser, ett väl genomfört mästerskap/slag (även om det
blev lite strul med resultaträkningen).

Vi planerar nu som bäst för årets sommar-SM och
vill härmed hälsa Dig och Din hund samt alla funktionärer och gäster välkomna till Polishund SM
2015 i Kungälv. Det är första gången som en enskild hundförare (Magnus Söderberg) står som ansvarig med Kungälvs brukshundklubb som arrangör
och jag ser fram mot detta. Glöm inte årsmötet på
fredagen där förbundsrådet numera består av en
representant från vardera region. Övriga är givetvis
välkomna som gäster/åhörare.
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Jag håller mig kort i detta nummer för förvirringen
är stor just nu med våra bilar, framtida SM, OP-20,
interna uppdrag och organisation samt faktiskt med
det mesta. Trots detta hoppas jag att det mesta
klarnar så småningom och att ni får en fin sommar.

Lars Lindgren
Ordförande
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Mitt liv som hundförare

JAN BERNHARD
Vägen till mitt liv som hundförare

avslutat jobb stannade Rune bilen mitt ute i skogen. Nu ska
En vårvinterdag 1975 stegade värnpliktiga soldaten vid Kungvi avgöra vem som ska bli hundförare tyckte Rune. Sagt och
liga Kronobergs regemente 424 Bernhard in på kommunala
gjort, vi resonerade en stund innan Rune konstaterade ”vi vill
yrkesvägledarens kontor i Växjö med förhoppningen att få lite
båda bli hundförare men du vill till Växjö och jag vill stanna i
hjälp med livet efter lumpen. Men efter en dryg timmes samtal
Ljungby, alltså tar jag tjänsten i Ljungby”. Så fick det bli, som
insåg både jag och yrkesvägledaren att mina idéer om framyngst både i tjänst och till levnadsålder accepterade jag Runes
tiden inte var realistiska av olika anledningar. Jag tackade för
konstaterande. Bara han nu inte kommer hem med min drömmig och gick mot ytterdörren. I samma sekund som jag tar i
hund, en svart ståtlig schäfer tänkte jag.
dörrhandtaget hör jag en röst bakom mig ”du har inte tänkt på
att bli polis förresten?” Du är inte klok tänkte jag blixtsnabbt,
När Rune efter avslutad utbildning på hundskolan i Sollefskulle jag bli polis. Samma tanke fick några veckor senare min
teå stegade in på polisstationen i Ljungby, vad hade han då i
plutonchef när jag i givakt begärde att få ett förhandsbetyg på
kopplet, jo Rasso en svart ståtlig schäfer. Jag kan meddela att
min militärtjänst för att söka till polisskolan. Han mottog min
avundsjukan plågade mig duktigt. Men allting ordnar sig som
begäran med ett brett leende varefsagt och hösten 1986 fick jag en
ter han gjorde helt om marsch och
tjänst i Växjö och nästan omgåengick gapskrattande över kaserngårde blev en hundförartjänst ledig.
den raljerande ”han vill bli polis, ha
Det löste sig så pass bra att jag
”Ni är lika skickade att bli
ha ha”. Nu är det ju så, att så blev
fick tjänsten och blev kallad att gå
det och nu 40 år senare sitter jag
grundutbildningen i Sollefteå i sephundförare båda två”
här och ska skriva om mina 27 år
tember 1987.
som hundförare.
Jag tänker börja från början för att ge lite perspektiv på dagens
uttagningsprocesser med provtider för både hund och förare.
Under mina år som ny polis i Malmö kom jag i kontakt med
dåtidens hundförare Palmkvist, Hyllberg, Falk, Jansson m fl.
Jag insåg snart att hundförare vill jag bli, men först vill jag
hem till Småland. Det var lättare sagt än gjort men allting
ordnar sig har jag lärt mig, så hösten 1981 fick jag en tjänst i
Ljungby polisdistrikt. Där lärde jag känna och fick mer påtagligt jobba med Ljungbys hundförare Yngve Löfvenberg och
Stefan Karlsson. Nu stärktes mitt intresse för hunderiet ännu
mer. Så kom dagen 1985 när Stefan skulle flytta till Växjö, dit
jag egentligen ville, och det blev en hundförartjänst i Ljungby
ledig. Jag sökte givetvis och det gjorde även min turkamrat
Rune Håkansson. Några veckor senare kom polismästare P-G
Johansson ner till oss efter utsättningen och meddelade ”grabbar ni är lika skickade att bli hundförare båda två men vem av
er det ska bli får ni avgöra själva”. Tack för den tänkte vi. Men
allting ordnar sig!
En mörk natt några veckor senare åkte jag och Rune på ett
ärende långt ut i ”tassemarkerna” nära hallandsgränsen. Efter

Vedermödorna inför grundkurs

Vedermödorna inför kursen började med att det skulle skaffas
fram en hund till mig. Dåvarande hundinstruktören i Växjö
Torsten Persson var lyckligtvis fodervärd för en unghund från
hundskolan. Efter viss övertalning lyckades Torsten övertyga
hundskolan om att jag kunde ta denna ”svarta ståtliga schäfer”
vid namn Amigo med mig till utbildningen. Kärlek vid första
ögonkastet skulle man lugnt kunna säga. Men nu ordnade det
sig inte längre, för veckan innan kursstart kom det ett meddelande om att kursen var inställd av okänd anledning och jag
hänvisades till vårkursen 1988.
Torsten gjorde nu allt för att jag skulle få behålla Amigo över
vintern men chefen för polisens hundutbildning en viss Gösta Lind var envis – hunden skulle upp till Sollefteå med en
gång för L-test. Så blev det Amigo fick en enkel flygbiljett
till Sollefteå. I början av oktober lyckades emellertid Torsten
hitta ännu en HS-hund i grannskapet HS Slampen. En ståtlig
(hade inte fått plats i dagens hundburar) men knappast svart
schäfer men jag blev kär igen. Efter en förhandstest startade
jag en förberedande dressyr inför kursen med Slampen men
3

Mitt liv som hundförare | Polishunden 3-2015

några veckor innan kursstart i slutet av april ville inte Slampen
vara med längre. Dressyren blev för mycket och det blev en
enkel flygbiljett till Sollefteå för honom också. Samma dag
som Slampen tog flyget till Sollefteå åkte jag till Blekinge för
att hämta hund nummer tre vilken min blivande grundkurs
instruktör Anders Skenberg hade hittat. Asso hette han och
var så långt från en ståtlig svart schäfer man kan komma men
jag blev kär i honom också. Tur att man har lätt att bli kär i
hundar! I mitten av maj lastade jag Asso i bilen och vi körde
äntligen mot Sollefteå.

varför han, utan att tänka på husse i kopplets andra ände, gjorde ett tvåmeters svanhopp rakt ut i vattnet. Husse lyckades rädda sig från badet hängande armkrok i en fjällbjörk.
Slutet kan ni läsare tänka er själva. Gösta fick chansen, klassade Charlie som impulsiv direkt efter badet och så var det tillbaka till C-stallet. Jag var alltså utan hund igen inför kursens sista
vecka. Nu visade jag faktiskt Gösta mitt stora missnöje över
hans ogrundade klassning av Charlies mentalitet.

Måndag morgon vecka sex, kursens sista vecka, beordrades
jag åter till C-stallet för att hämta hund nummer 5. Uppe vid
Vedermödorna i Sollefteå
C-stallet meddelade jag djurskötarna att jag skulle hämta en
Väl framme i Sollefteå bosatte jag mig i en husvagn på parkehund. ”Jaha, det är du som ska ha Tudor” fick jag som svar.
ringsplatsen nedanför djursjukhuset. Som grannar i husvagn
Tudor kan omöjligt vara en hund tänkte jag, det är ju ett batteri.
respektive husbil fick jag herrarna Österstedt, Luleå och
Men det var en hund; hög, lång, tanig med ovårdad päls och
Irebring, Kalmar. Tyvärr fick inte
ett redan uppladdat batteri visade
hundarna bo med oss för det var
det sig snart. Men kärlek vid första
bestämt att alla hundar skulle stå i
ögonkastet, nej knappast. Jag fick
hundstallet de första två veckorna.
åter en anledning att visa Gösta mitt
”Björn Erikssons glada
Ett mentaltest av något slag enligt
missnöje, vad är det nu för en hund
chefen Gösta Lind. Asso fungerade
du har tilldelat mig? Svaret jag fick
leende stelnade betydligt”
alldeles utmärkt i dressyren de inpå min klagan var ”det kommer att
ledande veckorna. Så kom vi efter
bli bra, det ordnar sig”.
två veckor fram till första hemresehelgen. Asso fick tillbringa helgen i hundstallet och när jag på
Kärleken hann faktiskt, trots fulladdat batteri och tveksam desöndagskvällen kom tillbaka var han utom sig av glädje.
sign, infinna sig redan under sista kursveckan som HS Tudor
(Tudde) och jag tillbringade i de ouppfostrades grupp, ungVid uppställningen på måndagsmorgonen blev det emellertid
hundsgruppen, under ledning av Björn Pettersson. Trots Tudmindre glatt. Då fick jag veta av instruktören Björn Pettersson
des speed och vilja att lösa saker på sitt vis tog jag snabbt till
att varken han eller djurskötarna hade blivit insläppta i Assos
mig denna något udda individ, trots att han inte var en ”svart
hundgård under helgen. Några minuter senare kom chefen
ståtlig schäfer”.
Gösta Lind farande på den dammiga grusvägen i sin röda
Volvo 343. Han steg ur bilen med bister min och stegande rakt
Mitt liv som hundförare
fram till Jan och Asso vilka fick ett kort meddelande att Asso
Så var det dags för mitt liv som hundförare äntligen. Tudde
skulle tillbaka till Blekinge följande helg. Jag fick en extra
klarade tjänstbarhetsprov 1 redan under sommaren. Det trähemresa och därtill en resa ner till Blekinge för att återlämna
nades ju en hel del eftersom jag kände att jag låg lite efter om
Asso.
man säger så. Sen haglade tjänsteuppdragen över oss. Tudde
löste det mesta, inte med särskilt stor finess men han löste det
Påföljande vecka gick jag utbildningen ”hundlös” ända fram
och jag behövde nästan bara hänga med. Jag fick en oerhörd
till fredag morgon. Då meddelade min instruktör Anders att
hjälp av mina turlagskamrater i Växjö. Om det inte kom några
han hade övertalat Gösta att jag skulle få hämta HS Charlie
hundjobb över radio letade mina kamrater upp jobben åt oss.
i C-stallet. Gösta hade motvilligt låtit sig övertalas eftersom
Vi lyckades så pass bra att Tudde 1991 blev utsedd till årets
Charlie varit föremål för en principdiskussion med hundenpolishund.
heten i Östergötland. Jag blev åter kär nu i denna ljusa något
överviktiga Charlie. Han blev alltså hund nummer fyra. Nu
Prisutdelningen på Älvsjömässan den 13 december 1991 är
blev det full gas på dressyren kommande vecka och lite extra
ett kapitel för sig men lite ska jag berätta. När vi väl anlänt till
miljöträning under helgen. Men då händer det som inte fick
mässhallen hänvisades jag till VIP-rummet. Där möttes jag av
hända. I min iver att miljöträna Charlie tar jag med honom upp
rikspolischefen Björn Eriksson som tog mig med till ett bord
för en gallertrappa med ett klobrott som följd. Bra att bo nära
där en viss Gösta Lind satt lätt nedsjunken i en soffa. Gösta
djursjukhuset men nu blev det ingen mer dressyr på ett tag.
tittade på mig, flinade, och sa ”vad var det jag sa, det blev ju
bra”. Må du vara förlåten Gösta Lind tänkte jag. Sen flöt prisI slutet av femte kursveckan skulle det långspåras. Charlie med
utdelningen på bra ända fram till att Björn Eriksson skulle fotassbandage var ju inte aktuell utan jag tog mig tillsammans
tograferas tillsammans med Tudde där ett av hans priser var ett
med bl a Gösta Lind till uppsamlingsplatsen efter spårningen.
saftigt köttben. Den morrningen Björn Eriksson fick gjorde att
Platsen var en underbart vacker liten sjö och efterhand som
hans annars glada leende stelnade betydligt kan meddelas.
hundarna kom i mål fick dom svalka sig i sjön denna varma
försommardag. Tyvärr fick Charlie och jag bara titta på tills en
Jag fick resten av Tuddes tjänstgöring uppleva fantastiskt
klurig kurskamrat ville skoja lite. Han kastade en pinne över
många roliga och lyckade hundjobb allt ifrån att rädda liv till
Charlies huvud ut i sjön. Frestelsen blev för stor för Charlie
4
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att hitta narkotika. Givetvis blev det en del misslyckanden också men det berörde inte detta batteripaket särskilt mycket.
1987 var det så dags att hitta Tuddes ersättare. Christer Lööf
beordrades (skojar) över norska gränsen för att hämta Fixmax
av Quantos (Max). Jag och Kronobergs dåvarande länshundbefäl Per-Axel Tobiazon mötte upp i Arvika och tog med Max
hem till Kronoberg. Norska polisen hade ingen avsättning för
Max utan hade placerat honom hos Securitas i Norge. Vad Max
hade varit med om där vill jag inte veta, men det tog mig flera
månader att bevisa för Max att jag var en snäll människa som
älskade honom.
Instruktörsutbildningen våren 1997 gav mig chansen att få Max
förtroende eftersom vi var på tu man hand i 6 veckor. Trots alla
jobb med Tudde står nog Max för det roligaste jag varit med
om. Dels överraskade hunden mig och dels fick min medspringare Ulf Wilson en resa han aldrig glömmer. Allt började med
att två gentlemän gjorde inbrott en höstnatt i Husqvarnas butik
i Älmhult. Dom nöjde sig inte med, det utan gjorde samma sak
i Alvesta. Framåt eftermiddagen körde dom fortfarande runt
med bilen full av motorsågar och röjsågar och till slut blev det
en biljakt efter dom. Biljakten slutade på en lantgård i Eneryda
strax norr om Älmhult. Efterföljande kollegor lyckades gripa en
av herrarna medan den andre försvann till skogs.

I december 2003 ringde Kjell Ström i Stockholm och ville att
jag skulle titta på en hund som en kvinna i Växjö ägde. Kvinnan hade nappat på stockholmspolisens annons i tidningen
Brukshunden om att de sökte hundar. Jag ringde upp kvinnan
som hette Helén och bestämde tid och datum för en liten förtest av hennes hund Ronjaborgens Sacce. Sacce visade sig ha
goda egenskaper för att kunna bli polishund. Dagarna innan
nyår testade vi Sacce å Stockholms räkning och testet visade
att Sacce var lämplig att provas till patrullhund. I slutet av januari blev jag uppringd av hundägare Helén som berättade att
Kjell Ström inte hade hört av sig. Jag tog kontakt med Kjell
och fick veta att dom inte längre hade något behov i Stockholm. Eftersom Max hade ryggproblem och sannolikt inte
kunde gå tiden ut bestämde jag mig för att prova Sacce. Efter
sommaren köpte myndigheten Sacce av Helén och han blev
min tredje tjänstehund.
Jag blev givetvis kär i denna hund också men det bar sig inte
bättre än att jag efter ett tag även blev kär i hans förra ägare.
Så nu är Helén min sambo och hon är känd i myndigheten som
kvinnan som sålde hunden men fick tillbaka den med husse på
köpet. Nu fick tyvärr inte Sacce möjlighet att tjäna som patrullhund fullt ut eftersom husse som nytt länshundbefäl i Kronoberg började tillbringa mer och mer tid på kontoret. Men en hel
del uppdrag löste han både försvunna personer och narkotika
hittades samt en och annan tjuv.

När jag, Max och Ulf kommer till platsen 20 minuter senare
blev det spåra av. Spåret gick över
åkrar och ängar upp på vägar in i
Jag anser att även chefen bör kunskogen upp på vägen igen och så
na ha hund i tjänst om det bara är
höll det på kilometer efter kilometer
möjligt även om den kanske inte ut”Jag blev även kär i hans
tills det i samband med skymningen
nyttas fullt ut. Jag ser nämligen ett
gick ut på en nyplöjd lerig åker.
värde i att vara med i verksamheten
förra ägare Helén”
Först här fick vi det första visuella
där ute. Därför blev det dags för
beviset på att vi var rätt. Nyplöjda
tjänstehund nummer fyra 2010.
åkrar avverkades, där vår kondition
När jag deltog på Försvarsmaktens
sattes på prov, innan det bar in i skogen för femtioelfte gången.
test i Ronneby i augusti 2010 testades Försvarsmaktens Emo,
som enligt testledare Pierre Wahlström kunde användas till
Nu var det så mörkt att vi fick ta hjälp av våra två medhavda
vilken tjänst som helst. Även om Emo såg ut som en tik och
maglitelampor av äldre modell med vanliga batterier. Jag kombetedde sig som en labrador blev jag kär igen! När jag sedan
menderade medspringare Ulf att släcka sin lampa för att spara
förstod att försvaret inte direkt visste vart dom skulle placera
på ström. Jag hann inte mer än säga det förrän jag hör en duns
Emo frågade jag om jag kunde få prova honom. Svaret blev ok
och en liten svordom bakom mig, Ulf gick i backen. Så långt
och nästa dag hämtade jag Emo när FHTE:s bilar passerade
var Ulf envis. Men efter fjärde-femte strömsparkommandot
Växjö. Numer är Emo specialsökhund narkotika/vapen/sedel.
från hundföraren började Ulf bli mer irriterad. För varje fall
Även om han får tillbringa en hel del tid på kontoret då husse
blev svordomarna kraftigare och till slut fick hundföraren ge
har fått förmånen att vara tf chef för specialsökhundarna i remed sig. Men som hundföraren befarade, efter bara några
gion Syd så hinner han mellan varven med att hitta både vapen
hundra meter in i skogen slocknade båda ficklamporna och
och narkotika.
fortsättningen fick ske i mörker. När jag sedan långt in i en
tallplantering i nattsvart höstmörker efter åtta kilometers spårAllting har alltså ordnat sig så här 40 år efter besöket hos yrning kände hur spårlinan slaknade förstod jag att återresan med
kesvägledaren och 27 år efter sex otroliga veckor i Sollefteå.
en gripen inte skulle bli lätt. Sekunden efter gick Max i skall
Hur fortsättningen blir är ännu skrivet i stjärnorna men det ordoch saken var klar. Framför oss stod en man som på en gentlenar sig säkert. Även om sommarvärmen i skrivande stund lyser
mans vis berömde den förföljande hundpatrullen. ”Det var inte
med sin frånvaro önskar Janne och Emo med denna berättelse
dåligt att hunden hittade mig och att ni orkade följa med. Jag
er alla en varm och skön sommar.
spelar nämligen hockey i Linköping och är vältränad”. Nu ska
kanske tilläggas att Linköping vid denna tid inte spelade i de
högre divisionerna och sanningshalten i uttalandet gick aldrig
att vidimera. Men ut ur skogen kom vi välbehållna med tjuv
och allt tack vare blinkande blåljus och ljudande sirener från
kollegorna.
l Text: Jan Bernhard l Foto: Ulrika Bergström, Kalmar

ALLTING ORDNAR SIG!
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Polisens Hundförarförbund

Kallelse till
årsmöte 2015
I samband med SM i Kungälv, fredagen den 4 september, kl. 18.00.

Dagordning
§ 1. Årsmötets öppnande.
§ 2. Val av ordförande för mötet
(sittande enligt § 6 i stadgarna).
§ 3. Val av årsmötessekreterare.
§ 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysning.
§ 5. Fastställande av dagordningen
(stadgebunden).
§ 6. Val av 2 justeringsmän, tillika
rösträknare.
§ 7. Årsberättelse.
§ 8. Revisionsberättelse.
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för den
tiden revisionen omfattar.
§ 10. Fastställande av budget.
§ 11. Fastställande av medlemsavgift.
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§ 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
(2013 valdes, Ulf Backman,
sammankallande, Peter Nordgren,
Manne Johansson.)
§ 13. Behandling av motioner.
§ 14. Mötets avlutning.
Efter årsmötet följer ett
informationsmöte

”Farshatt 180605 pischdi”. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
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Fars Hatt vid Bohus fästning vid Göta älvs norra utloppsarm i den sydöstra delen av Kungälv.

Polishund SM • Kungälv • 3-6 september 2015
Arrangör:

Anmälan:

Kungälvs BK

Anmälan till Polishunds SM 2015 sker via mail enligt nedan
lämnade uppgifter.

Ansvarig:

Sista anmälningsdagen 30 juli.
Anmälningsavgift 350 kr betalas in på plusgiro 180 529-0
märkt med hundens namn och Polis SM.

Mikael Nordqvist

Huvudarena:

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

Torsdag:

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

Fredag:

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

Lördag:
Bankett.

Skriv även i anmälan:
• För- och efternamn på tävlande polishundförare
• Hundens kennelnamn/kallas för/kön/ålder/ras
• Tjänstehundsklubb/vilket län ekipaget tjänstgör i
• Tidigare meriter/tävlingar
• Deltagande i Skyddshundsgruppen/Spårhundsgruppen
Observera att hundförare har rätt att hålla sin identitet skyddad. I förekommande fall ange detta och endast uppgifter om
hund och län den tjänstgör i.
I anmälan skall även anges om man deltar i banketten lördag
kväll. Kostnad för banketten 350 kr. Betalas på plats.
Om hundförare vill utnyttja husvagnsplats på klubben skall det
anges i anmälan. Annat boende bokas själv. Kommer mer info
på hemsida inom kort.

Anmälan görs via hemsidan polishundsm.se
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Hunddressör i Karlsborg
Då är det nästan ett år sedan jag avslutade min tjänstgöring
som hunddressör i Karlsborg. Mycket har hänt sedan dess, men
det största är väl att jag fått min kollega, Fm Hedvar i tjänst
och lyckats få hyfsad fason på energiknippet. Vi har även utfört
ett blygsamt antal lyckade jobb och tränar för fullt inför höstens uppkörning.
Jag lovade att dela med mig av upplevelser och erfarenheter jag
fick i Karlsborg så nu är det på tiden att jag skriver några rader.

Bakgrund

Jag har jobbat som polis sedan 2009 varav drygt tre år som
hundförare. Min väg till fungerande ekipage har inte varit
spikrak. Jag hamnade i en hundbytarcirkel direkt efter grundkursen. När jag efter mycket strul fick chansen att ta en äldre
tjänstehund från Stockholm (Alvar), för att äntligen komma i
tjänst gick han och dog mitt under ett tjänsteuppdrag. Valpen
jag hade köpt, som var tänkt att ta över när Alvar gick i pension
(för det var ju min plan) visade sig inte vara lämplig för tjänst,
och jag stod åter utan hund.
Min energi var inte på topp efter allt som hänt, men känslan att
inte kunna bidra med hundjobb var nog det som tärde mest. Jag
fick i samband med en fortbildning i Karlsborg höra om tjänsten som dressör. AnnCharlotte som hade tjänsten innan mig
hade varit i liknande situation och behövde en ny tjänstehund.
Hon hade valt ut en av de som hamnat i Karlsborg och var
mycket nöjd med den.
Jag tänkte över vad det skulle innebära, att vara borta i veckorna från familj och hem under fyra månader. Jag beslutade
efter mycket peptalk av min förstående sambo att jag skulle ta
chansen att utvecklas som hundförare (dressör), lära känna nya
människor och förhoppningsvis få ett tjänstehundsämne med
mig hem.

KARLSBORG
Sagt och gjort, i mars 2014 började jag arbetet som dressör.
Jag fick äran att jobba med Bo ”Bola” Larsson. Jag hade haft
honom som instruktör under min grundkurs och uppskattade
hans ödmjuka personlighet samt hans sätt att tänka och träna
tjänstehund. Bola hade tillsammans med AnnCharlotte arbetat
fram rutiner för mottagandet av nya hundar, hundgård, kontakter av olika slag och en grundmall för hur vi skulle testa
och träna hundarna. Man kan säga att jag halkade in på ett
bananskal.
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Hedvar och Johanna.

Honom ska jag ha!

Det var kul när första omgången hundar kom. De hade åkt
långt efter testet och skulle sova sin första natt i hundgård. Det
var tre hundar i den omgången, två hanar och en tik. Början av
deras vistelse gick mest ut på att de skulle acklimatisera sig,
samt aktiveras och skötas på bästa sätt. Det blev många koppelpromenader med nykomlingarna. Jag fick tidigt upp ögonen
för Hedvar. En oborstad slyngel som hade haft tre fodervärdar
innan han kom till oss.

Arbetet

De dagliga rutinerna var rastning, rengöring av hundgårdar,
lägga upp en plan för dagen och sticka iväg ut och testa/träna på
det vi hade bestämt, lunch och lite utvärdering av förmiddagen
samt en ny plan för eftermiddagen, träning och slutrastning.
Vi utgick från checklista provhund för att få med alla delar. Det
tog några dagar att få kläm på hundarnas personligheter och
egenskaper, men när veckorna var över och hundarna skulle
överlämnas till sina hundförare hade vi bra koll på individernas
svagheter respektive styrkor.
Bola som har lokalkännedom och mycket kontakter fixade med
lokaler och omgivningar som lämpade sig för den typen av
träning som hundarna behövde. Vissa hundar behövde utveckla
spåret, andra behövde träna på att vara passiva eller vistas i
brötiga miljöer.
Vi hade även kontakt med de tidigare fodervärdarna så att de
fick information om hur det gick för hundarna. Samtidigt kunde vi få en bild av hur hundarna hade uppfattats av dem och
vad de hade tränat eller inte tränat.
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När vi hade möjlighet var vi med på instruktörsutbildningen
samt grundutbildningen. Det var intressant och lärorikt och jag
lärde känna ett gäng nya kollegor.
Det kändes slutligen bra att få lämna iväg hundarna. Vi kunde
visa och förklara det arbete vi lagt ned och ge lite tips på vägen, vad de kunde tänka på med just den individen. Det blev
tomt några dagar innan nästa lass kom med hundar som genomfört godkända tester.

Högt till tak

Jag trivdes otroligt bra på arbetsplatsen med samtliga kollegor
(ingen nämnd, ingen glömd). Det var god stämning och ge-

menskap (många skratt i fikarummet). Jag blev alltid tillfrågad
om vad jag tyckte och fick känslan av att jag själv, till stor del,
kunde påverka och styra mitt arbete.
Jag tänker tillbaka på min tid i Karlsborg med värme och när jag
nu besöker orten känns det nästan som hemma, fast annorlunda.

Hedvar

Och så blev det då Hedvar som fick följa med hem till de småländska skogarna. Jag har nu levt och arbetat ihop med den
herren i ett år och vi har utvecklats mycket tillsammans. Jag
hoppas få ha honom kvar i hälsa och arbetsduglighet i många
år framöver.
l Text: Johanna

Skriv i tidningen Polishunden!
Ta dig tid och skriv om vad du och din hund upplever tillsammans.
Allt som är polishundrelaterat är av intresse:
• Har det hänt något speciellt på jobbet?
• Hur ser en helt vanligt dag ut?
• Har ni varit på någon kurs eller deltagit i någon tävling.
• Nya händelser eller gamla, spelar mindre roll.
En rubrik – kanske någon mellanrubrik för att lätta upp det hela,
och gärna en bild eller två som relaterar till texten.
Ange alltid vem som skrivit texten och vem som fotograferat.
Glöm inte att bilder måste vara högupplösta
och INTE får krympas ner i mailprogrammet.
Maila materialet till Lars Nordgren: nordgren@sjobo.nu
Hälsningar Lars Lindgren, ansvarig utgivare

9

Prinsessan | Polishunden 3-2015

Prinsessan
Hejsan alla!
När ja skriver detta är vi mitt inne i en otroligt hektisk period
där de flesta av oss 4-beningar inom NBS tas i anspråk för
många olika sök. Det är statsbesök, kungligt bröllop och andra
både planerade och oplanerade aktiviteter som kräver våra
nosar.
Mitt i detta har vi ju vårt stundande semestrar att se fram emot!
Mitt i semestertider kommer det dessutom lysas ut tjänster på
NBS, Nationella Bombskyddet, som finns i Sthlm, Skåne och
Västra Götaland. Vi behöver hundförare! Vilka gör inte det förresten – det verkar vara en bristvara på flera ställen. Jag tänkte
försöka berätta hur livet som hundförare ser ut på NBS med
risk för att det kan skilja lite mellan våra olika baseringar men
på det stora hela tror jag vi har det ganska lika, vi hundar och
våra förare.
När ni söker till oss söker ni en bombteknikertjänst. Det betyder att alla är och verkar som bombtekniker i första hand, sen
kan man också vara hundförare. Man är alltså inte hundförare
enbart utan skall även kunna den ”andra delen” av yrket. Hur
rekryteringen ser ut vet jag inte exakt mer än att det är värt att
lägga ner lite tid på ert CV och berätta om er själva, era meriter både civila, militära och polisiära. Det görs intervjuer och
tester som till många andra tjänster och testerna är utformade
för att få fram lämpliga personer som bombtekniker. Om du får
tjänst hos oss kommer din grundutbildning till bombtekniker
och ammunitionsröjare sannolikt ske i Eksjö under ca 20 veckor uppdelade i block där man är hemma några veckor och på
kurs några veckor. Efter att ni är godkända där har ni förhoppningsvis fått er blivande hund och kan påbörja utbildningen av
den. Ni kommer att få gå en kurs för att bli bombhundförare,
precis som man går en kurs för att bli narkotikahundförare. Jag
skulle gissa att ni får räkna med ca 12 månader från det att ni
börjar bombteknikerutbildningen till dess att ni är klara för att
köra upp er hund – OM allt går bra.
Vi tas i anspråk när det är bombhot på flygplatser, skolor m m.
Vi jobbar på många säkerhetsundersökningar och det innebär
att någon annan, ex SÄPO, begär biträde av oss för att söka av
lokaler och/eller platser inför vissa olika arrangemang och det
kan vara allt mellan himmel och jord. Vi tas i anspråk vid husrannsakningar där man misstänker att det kan finnas sprängämnen/vapen. Vi har dressyr som vanliga polishundar och även
samma problem som de vanliga polishundarna att få till tid för
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vettig dressyr men på nåt sätt löser det sig oftast. Vi har beredskap- i nuläget var 6:e vecka.
Eftersom våra förare även skall hålla sin kompetens uppe vad
gäller bombteknikerdelen så krävs det ganska mycket eget ansvar och tid som blir över från oss hundar måste läggas på att
träna förarna, både praktiskt och teoretiskt för att upprättålla
kompetensen. Som hundförare ingår man i ett team och har
samma arbetsuppgifter som de övriga, bortsett från att när det
är hundjobb så sköter hundföraren det. Jobben består av allt
ifrån misstänkta föremål, CBRNE, ammunitionsröjning och
säkerhetsundersökningar. OM du är tekniskt intresserad och
gillar att arbeta med hund OCH vill ha trevliga arbetskamrater
– sök till oss nu i sommar! Håll ögonen öppna för jag tror att
annonsen kommer ut i juli och att det ska gå o söka en bit in i
augusti. Har ni frågor eller funderingar i övrigt så är jag säker
på att ni kan leta reda på nån hundförare som känner nån av
dom som jobbar på NBS och ställa era frågor!
Ha en bra sommar!

”Prinsessan”
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Nordiska Mästerskapet 2015

Slaget om Fredrikstens fästning
Fredrikstens fästning ligger placerat på ett höjdparti i Halden i
Norge. Några av de mest dramatiska och blodiga händelserna
i norsk krigshistoria har utspelat sig här. Karl XII anföll fästningen två gånger och andra gången var i slutet av november
1718 med en stor här. Han inleder ett systematiskt angrepp på
Fredrikstens fästning. Staden och förfortet blir besegrat och
svenskarna börjar sitt angrepp på Fredrikstens fästning. På
kvällen den 11 december är Karl XII framme i den svenska
frontlinjen. När han spanar upp mot fästningen blir han skjuten
med en kula rätt genom huvudet och avlider.
”Den dag i dag strides man om kulen var «ærlig
norsk» eller kom fra en snikmorder i svensk tjeneste.
Uansett så avbrøt svenskene angrepet, og den lange
Nordiske krig dabbet av og sluttet et par år senere.”
Den 19–22 maj 2015 var svenska – danska och norska krigare
åter i Halden för ett nordiskt slag (denna gång i form av polishundförare). Våra norska vänner hävdade med bestämdhet att
fästningen aldrig hade fallit och skulle inte göra det nu heller.
Svenskarna, å sin sida, var övertygade om att det nu var dags
för en svensk seger samtidigt som danskarna lurade i vassen.
Till skillnad från 1700-talet tilläts kvinnor var aktiva deltagare
i slagen (vilket skulle visa sig var avgörande).
För att hålla blodspillan nere så inleddes slaget, den 19 maj,
med en gemensam marsch genom Halden centrum och in på
ett köpcentrum för sedvanliga inledningstal. Personligen har

Flaggförberedelse inför invigningen.

Invigning mitt inne i ett köpcenter.

jag aldrig varit med om att marschen gått in på ett köpcentrum
men det var pampigt och många glada miner lyste hos åskådarna. Fräckt.
Dagen avslutades med gemensamt intag av föda och ett sista
slag, stövelkastning. Tanken är att man skall stå bredbent och
hålla en stövel mellan benen. Sedan ska man svinga stöveln
fram och tillbaka för att sedan kasta den över sin egen rygg

Johan Petersson mitt uppe i stövelkastning.
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och framåt. Det där med framåt såg jag inte mycket av, snarare
bakåt med risk för att krossa anläggningens fönster. I sanningens namn kan man nog säga att ingen vann varför det beslöts
att nästa dag fortsätta med allvarligare drabbningar.

Första tävlingsdagen

De första drabbningarna bröt ut tidigt på morgonen den 20 maj
anno 2015. Denna dag stod slagen nedanför fästningen, i skog
och mark, för både patrull- och narkotikahundarna. Själv var
jag domare för narkotikahundarna och har därför inte så bra
koll på hur det gick för patrullhundarna men de svenska narkotikahundarna stred tappert och gjorde framsteg mot fästningen.
Framåt kvällen hade nya norska trupper anlänt och såväl musköt- som kanoneld utbröt. Vi som redan hade stridit en hel dag
var dock trötta och drog oss in i fästningen för att inta föda och
förbereda oss för morgondagen.

Andra tävlingsdagen

På morgonen de 21 maj hade striderna förflyttat sig upp på
fästningsområdet. Narkotikahundarna hade en dryg dag där
bilar, väskor och rum skulle letas igenom. Mellan Sverige och
12

Norge böljade det fram och tillbaka samtidigt som danskarna
tappade mark. Det var länge ovisst, men slutligen stod Norge
som segrare av denna del av kampen.
De mer offensiva patrullhundarna stred på en gräsmatta rakt
nedanför monumentet över platsen där Karl XII sköts. Svenskarna satte in offensiv efter offensiv men Norges deltagare slog
ständigt tillbaka. Även i denna klass stod Norge som segrare
och fästningen föll inte denna gång heller.
Segrande här: Norge
Segrande krigare för patrull: Yvonne Buljo, Norge
Segrande krigare för narkotika: Gusta Sand, Norge
Ett stort tack till Norges Politioverdirektör för ett inspirerande
inledningstal samt till såväl arrangörer som Danmarks och
Norges lag som gjorde detta till ett ickeblodigt slag om Nordens bästa polishundar.
l Text: Lars Lindgren
Domare narkotika, Nordiska mästerskapen 2015
l Foto: Mats Söderberg och Lars Lindgren
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Resultat Nordiska Mästerskap för narkotikahundar 2015
Individuellt
Plac. Namn
Lydnad Fält sök Lägenhetssök Bilsök
1. Gusta Sand, Norge	  88	  96,0
9,0
136,0
2. Øyvind Kjetland, Norge	  81
101,0
7,5	  91,0
3. Petter Fransson, Sverige
100	  93,5
6,5	  86,5
4. Torbjörn Carlsson, Sverige	 70	 86,0
7,5	 91,5
5. Carsten Iversen, Danmark	 72	 64,25
5,5	 62,0
6. Carsten Erikshøy, Danmark	 60	 65,0
5,0	 52,5
Resultat Nordiska Mästerskap för patrullhundar 2015
Individuelt
Plac. Namn		
Lydnad
Angrepp
1. Yvonne Buljo, Norge		
133,5
137,5
2. Janne Borggren, Sverige		
129,0
101,5
3. Peter Nordgren, Sverige		
113,0
154,5
4. Jakob Hydén, Sverige		
120,5
147,5
5. Jørgen Weinkouff, Danmark		  98,5
113,5
6. Johan Sund Eliassen, Norge		
101,0
150,0
7. Mette Wind, Danmark		
112,0	 85,5
8. Vidar Netland, Norge		
108,5
153,0
9. Bo Elmer Christensen, Danmark		  88,0	  76,5
Resultat lagtävlingen:
1. Norge
Yvonne, Johan och Gusta
2. Sverige
Janne, Peter och Petter
3. Danmark
Jørgen, Mette och Carsten Iversen
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2316,50 poäng
2237,75 poäng
1909,00 poäng

Motprov
97,5
91,5
88,0
88,0
64,0
96,5
58,5
82,0
65,5

Lager- och skåpsök Väskor m.m.
134,50
135,0
131,75
133,5
121,50
134,5
108,25
103,5
137,00	 98,5
117,00	 64,0

Spåruppsök och spår Sum
74,0
672,50
76,5
622,25
77,5
620,00
78,5
545,25
0
439,25
0
363,50

Spårning
Sakstövning
Personsök
245,5
106
191,00
206,0
136
175,25
168,0
134
121,00
167,0
126
110,50
245,5
133
100,00
186,0	  95
104,50
249,5
160	 49,75
166,0	  84
111,25
184,0	  97
115,25

Sum
911,00
839,25
778,50
759,50
754,50
733,00
715,25
704,75
626,25

Polishunden 3-2015 | Nationella bombskyddet rekryterar

Nationella bombskyddet
rekryterar!
Vi rekryterar bombtekniker och
behöver fler bombtekniker med
specialistkompetens hundförare!
Läs mer på Intrapolis om rekryteringen
till nya tjänster som bombtekniker vid
Nationella operativa avdelningen/
Nationella bombskyddet

Frågor:
Kontakta hundbefäl
Fredrik Bergström
0733-539325
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Försvarsmaktens Homer
grep tjuvar efter inbrott
i motorbutik
För några arbetspass sen larmades det ut
ett pågående inbrott i en butik norr om
stan som säljer olika typer av fordon, båtar, vattenskotrar och utrustning. Utryckningspatruller anlände snabbt till platsen
och såg två gärningsmän fly springandes
från butiken, ut i mörkret.
Homer anlände och sattes i spårarbete
vid den sista kända positionen.
Spåret gick rakt in i ett mycket snårigt
skogsparti där hundföraren tillfälligt
fastnar och får grenar i ansiktet, men
lyckas snart komma loss och fortsätter
spåra med blod rinnande från ansiktet.
Homer for fram och tillbaka i det pur-

färska spåret innan han rundade en
gran, och kom fram till en gärningsman
gömd i ett tätt buskage. Gärningsmannen sparkade Homer ett flertal gånger i
ansiktet innan han reste sig och försökte
fly. Hundföraren tacklade då omkull
gärningsmannen, oförmögen att använda Homer som fastnat då spårlinan
lindat sig runt ett träd. Gärningsmannen
försöker med ett relativt kraftigt våld
undkomma utan att lyckas, och efter en
stunds brottning anländer förstärkning
som hjälper hundföraren att säkra gärningsmannen.
Under tiden har polishelikopter observerat en industritomt där gärningsman
nummer två sprungit in. Homer med

Det där med att
vara polishund…
Yrket är mångfacetterat och kräver att
hundarna har ett stabilt psyke och en
förmåga att koppla av. De ska kunna gå
från att ha jobbat aktivt i ett upplopp till
att gå in i ett viloläge i väntan på nästa
uppdrag.
Hundarna bor med sina förare och deras
familjer och blir familjemedlemmar.
Man kan tro att hundar som de facto är
att betrakta som vapen skulle vara farligare i hemmet än andra hundar, men
som regel är så inte fallet.
Polishundar blir älskade familjehundar
precis som vilka hundar som helst, de
tas emot av glada barn när de kommer
20

hem från jobbet, och familjens sorg den
dagen hunden går bort är lika stor som
hos en vanlig familj.
Vi lever med det här dag ut och dag in,
för att det är viktigt, och för att hundarna
gör skillnad i samhället, till det bättre,
varje dag året om i hela landet.
På bilden ser ni ett exempel på att polishundar aldrig är lediga.
Mi-Jos Ellie blir undersökt av två blivande veterinärer och gör, som den stabila
hund hon är, allt hon kan för att hjälpa
till.
l Text: Hundenheten Stockholm

förare tog sig skyndsamt till platsen för
att söka igenom tomten.
Homer började snart vinda och visade
med all önskvärd tydlighet att det här
minsann fanns ytterligare en tjuv att
gripa. Sagt och gjort, Homer drog iväg
sin förare mot vad som verkade vara en
trave staplade avloppsrör. Gömd under
rören, nedgrävd i gruset, låg gärningsman nummer två, vilken grips utan vidare dramatik.
Hundenheten vill åter tacka övriga aktörer och kollegor vid ingripande för ett
gott samarbete.
l Text: Hundenheten Stockholm

Polishunden 3-2015 | Hundenheten Stockholm

Zingos första jobb
Alla ingripanden som hundekipage är inte alltid graciösa, vackra och stilrena men kan ändå uppfattas som till viss del väldigt
underhållande. Anledningen till detta är att djur och människa
inte alltid har samma målbild för hur en filmsnutt eller bild i
tidningen kan se ut om den ena parten i teamet har svårigheter
att hänga med i uppdragets utförande...
En ny polishund angriper ju uppdragen med ungdomlig entusiasm, hunger och helt utan riskbedömning. Har hunden dessutom en stor bytesdrift, extrem spårlust och fyra tassar försedda
med klor likt Grissleybjörnens, så är även underlagsbyten mindre bekymmersamma.
Har då en sådan jägare försetts med en koppelhållare som
kommit upp i en mer mogen ålder, lätt får blåmärken, tendens
till sämre syn, är höjdpåverkad och inte minst kalkylerar in
vilka risker ett flyktspår kan innebära - ja då blir allt inte så
vackert för en utomståendes ögon...
Alla dessa ingredienser kan ha ingått i hundaspirant Zingo´s
första lyckade spåruppdrag som ny polishund varvid hundförarens namn lämnas utanför berättelsen. Uppdragets karaktär var
dock inriktat på att spåra upp föraren till en bil som krockat.
Föraren måste ha haft väldigt dåligt samvete för denne la benen
på ryggen och försvann i sydvästlig riktning längs en gångväg
i ett tätbebyggt område. Man kan fundera på varför denne ändå
la tid på att låsa sitt fordon trots att hen hade bråttom och bilen
var så kvaddad att reparation var otänkbart. Nåja...
Polishunden Zingo var motiverad som en hamster som trampar
runt i sitt snurrande hjul. Låg som en formel ett bil for hunden
iväg längs med asfalten. Först i lagom fart, längs med gångvägar, över korsande bilvägar och vidare in på ytterligare en
gångväg fram mot ett större torg... Här började bekymren... för
hundföraren alltså. Polishunden Zingo hade nu sån kuslig fart
och kraft då han spårade mellan bänkar och parkerade cyklar i
riktning mot ortens tunnelbanestation.
Problembilden låg mer i han som låg som ett snöre i spårlinan

Några kommentarer från facebook:
Härligt jobbat och obetalbar skildring av händelseförloppet! Kunde se det hela framför mig, även
spärrvaktens min! *skrattar gott* Nästan så man får lite
”tycka-synd-om” feelings för hundföraren. Men jag tror
egentligen det handlar om att hundföraren får träna
lite mer för att matcha sin fyrbenta kollega. Tack för
kvällens skrattanfall!!
Hahahaha den hundföraren har man ju hört om förut.
Underhållande text och grattis till Zingo!

bakom. Denne hade nämligen bara två ben (med viss kalciumbrist
i på grund av ålder) och för att hänga med nödgades denne spårlinehållare gena över de hinder som hunden passerat förbi. Det gör
ont att springa på bänkar. Det gör ännu ondare att okontrollerat
passera över nerdragna cyklar. Det går sedan inte att beskriva det
otroligt nollställda ansikte som spärrvakten i tunnelbanan uppvisar när han först uppfattar en skenande hund för att sedan se dess
förare sladda in i hallen likt ett släpande båtankare...
Tack vare sin yrkesskicklighet övervinner han dock sin förvåning, öppnar grindarna och ser hund och vad han sedan har
fått berättat för sig - även en hundförare - flyga upp för trappan
mot perrongen.
Väl på perrongen så nosar sig polishunden Zingo fram till en
bänk och där sitter även den saknade föraren... Spårmässigt
så gör Zingo ett fantastiskt jobb. Plats, underlag och antalet
människor i rörelse gör uppdraget väldigt svårt men han gör
det väldigt bra. Vi väljer väl att fokusera på hundens fina spårning och inte på den tornado som följde i hans spår.
Grattis Zingo till din första uppspårade bandit. Det kommer
garanterat bli fler...
l Text & foto: Hundenheten Stockholm

PUSS duktige Zingo! (Med lite tur får du fason på tvåbeningen med tiden. Trots ålder lär nog kroppen tränas upp med dig som PT liksom...)
Kan ni inte ha kamera på er det hade ju varit underhållning på hög nivå.
Helt ärligt så är dessa inlägg enda orsaken till att jag
fortfarande har ett facebook konto. Tack för garvet,
Igenkänningen är enorm.

21

Regler Polishund SM 2015 | Polishunden 3-2015

2013-04-13
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND

Allmänna anvisningar
Förarens skyldighet
Föraren är skyldig att känna till och följa de
regler som är utfärdade för tävlingen.

omedelbart låter sig inkallas till sidan igen,
annars underkännes den. Om moment måste
avbrytas användes kommandot ”avbryt”.

Hunds framförande
I samtliga moment utom moment 2 skall
hunden föras okopplad. Hund får bära endast
ett halsband. Mellan tävlingsmoment får
hunden inte vara kopplad eller korrigeras i
halsband.
Dock får hund föras kopplad mellan två
lydnadsstationer.

Anrop
Förarens anrop ska vara klart och tydligt
och ska utan svårigheter kunna uppfattas av
figuranten.

Utgångsställning
Med utgångsställning menas att hunden
sitter vid förarens vänstra sida med huvudet
eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. När
hund ansluter till den stillastående förarens
sida accepteras att den först sätter sig framför och sedan kommenderas in till vänster
sida. Föraren avgör när hunden ska kommenderas in om den sitter framför föraren.
Samtliga moment i skyddsarbetet börjar och
slutar med hunden i utgångsställning efter
tävlingsledarens anvisning.
Position
En hund som visar oro i en fast position kan
högst ges betyg 8.
Kommando/tecken
Om den tävlande använder andra kommandon än de angivna skall detta anmälas till
tävlingsledaren.
Utöver kommando eller tecken får hundens
namn användas som lystringsord. Använder
föraren tecken så får detta i princip inte
utsträckas längre i tiden än ett muntligt
kommando. Tecken som alternativ till
muntligt kommando får endast användas i
de moment och för de kommandon där så
anges i momentet. Tekniska hjälpmedel får
inte användas.
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Angrepp
Med angrepp menas att hunden biter
respektive gör bitförsök (stöter) med
munkorg. I de moment där angrepp krävs
av hunden påverkas bedömningen i hög
grad av angreppsförsökets kraft, ett alltför
lamt angreppsförsök medför ett underkännande av momentet. Hunden ska utnyttja
första tillfället till angrepp och fortsätta med
angreppet tills föraren kommenderar hunden
att avsluta angreppet.
Munkorg
Hund som uppträder utan munkorg där så är
föreskrivet renderar underkänt.
Hund som uppenbart besväras av att bära
munkorg kan ges högst betyg 7.
Upphörande med angrepp
Vid alla moment där angrepp från hunden
ingår skall föraren kommendera figuranten
att stå stilla och kan därefter kommendera
loss hunden.
Orent arbete
Hund som uppvisar ett orent arbete mot
figurant, ej att anse som angrepp, kan ges
högst betyg 7.
Kontroll
Med kontroll menas hund som upphör att
angripa genom att bevaka, åtlyder kommando sitt, ligg, stå eller låter sig återkallas till
föraren.

Anvisningar
Den tävlande skall i samtliga moment följa
tävlingsledaren anvisningar.

Avvisitation
I moment 15 skall figuranten avvisiteras genom att armar, kropp och ben känns över.

Bedömning
Samtliga moment skall bedömas öppet.
Bedömning sker efter 10-gradig skala. Betyg
över 5 ges i följd 5 – 5,5 – 6 – 6,5 och så vidare. Givet betyg multipliceras med respektive
moments koefficient. Som godkänt betyg
räknas betyg 5 och däröver, betyg under 5
räknas som 0.
Allmänt gäller att alla avvikelser från momentets rätta utförande medför betygsavdrag.
Hund som vägrar åtlyda vid tredje kommandot underkänns. Extra kommandon eller
tecken utöver det tillåtna medför sänkning
av betyget. Hund som ger ihållande skall
i moment, där skallgivning inte ingår, skall
underkännas i momentet. Högre betyg än
7 bör inte ges till hund som gnäller högljutt,
gläfser eller morrar. Bedömningen påbörjas
efter tävlingsledarens anvisning.
Alla betyg under 9 skall skriftligen motiveras.
Hund som i moment där den sändes från
förarens sida, tjuvstartar, kan tilldelas högst
betyg 6, detta under förutsättning att hunden

Särskiljande
Vid eventuellt lika poäng i slutresultat skall
lydnadspoängen räknas bort, för att särskilja
de tävlande.
Avstängning av hund
Hund som under tävlingsdagarna uppvisar
ett oacceptabelt beteende genom att
exempelvis visa omotiverad aggression
eller omotiverat angriper människa eller djur
stängs av från tävlingen. Ärenden som gäller
avstängning av hund hanteras och bedöms
av tävlingskommittén.
Löptik
Tik som är eller precis har varit i löpperiod ska
placeras sist i startordning.
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Skyddshundsgrupp
Moment 1:
Platsliggande med skottberördhet – kommando
”Plats eller handtecken” – Koeff 5
Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca.
5 meters mellanrum och avlägsnar sig gående ca 50
meter från hundarna. Dessa skall kvarligga under 10
minuter utan att förflytta sig. När föraren lämnar hunden må han använda kommandot ”stanna kvar”. Efter
10 min då föraren återgått och anslutit till hunden
samt beordrat hunden i utgångsställning skjuts fem
skott i en följd. Efter det femte skottet skall hundarna
sitta kvar ytterligare ca 10 sekunder. Därefter är momentet slut efter tävlingsledarens anvisning.
Uppläggning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar
nedläggning av hundarna. Momentet är slut efter
skott och på tävlingsledaren anvisning. Hund får ej
läggas om under pågående moment. Skytten skall
vara utplacerad innan moment platsliggning med
skottberördhet börjar. Tiden tas från det förarna
intagit position ca 50 meter från hundarna.
Bedömning:
Hund som ej kryper mer än sin längd eller gnäller
ihållande erhåller högst betyg 7. Om hunden sätter
sig, ställer sig, kryper mer än sin egen längd eller på
annat betydande sätt ändrar sin position underkänns
den i momentet.
Moment 2:
Linförighet – kommando ”fot” – Koeff 2
Hunden som föres i fritt hängande koppel skall villigt
följa föraren gående på dennes vänstra sida med
huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä.
Linförigheten skall prövas i olika gångarter samt
olika stegförflyttningar. Då föraren gör halt skall
hunden utan kommando stanna i utgångsställning.
Vid nytt marschanträde eller tempoväxling får kommandot upprepas.
Uppläggning:
Momentet börjar och avslutas på tävlingsledarens
kommando med hunden i utgångsställning och ska
genomföras under ca 3 minuter. Tävlingsledaren
kommenderar momentet. Det åligger tävlingsledaren att tillse att hunden föres i fritt hängande koppel,
samt att momentet utföres lika för samtliga hundar.

lägga sig. Platsläggandet utförs under gång utan att
föraren stannar. Efter kommandot fortsätter föraren
springande minst 20 meter och stannar på tävlingsledarens order vänd mot hunden.
Momentet avslutas med att föraren återvänder till
hunden och på tävlingsledaren kommando beordrar
hunden i utgångsställning.

Bedömning:
Hund som vidrör hindret kan ej ges högre betyg
än 8. Hund som efter hoppet ej intar eller stannar
kvar i angiven position underkänns. Hund som river
eller använder hindret som stöd underkänns. Hund
som har större delen av kroppen utanför hindret
underkänns.

Uppläggning:
I momentet som börjar på tävlingsledarens tillsägelse med hunden i utgångsställning, ingår inte
bara själva nedläggandet utan även förflyttningen
dessförinnan, samt uppsättandet av hunden till
utgångsställningen.
Tävlingsledaren ger anvisningar, ”framåt marsch” –
”kommendera” (läggandet) – ”helt om halt” – ”återgå
till hunden” – ”kommendera” (sätt upp hunden) –
”moment slut”.

Moment 6:
Inkallning och platsläggande – kommando ”hit, plats
eller ligg” – Koeff 3
Hunden kallas in mot föraren men nedläggs då
hunden passerat halva sträckan.

Bedömning:
Förblir hunden i stående ställning i stället för att
lägga sig, och detta upptäcks av föraren efter några
stegs förflyttning skall hunden underkännas även
om föraren då med nytt kommando lyckas lägga
hunden. Om hunden sätter, ställer sig eller på annat
sätt lämnar sin position innan föraren återvänt till
hundens sida skall den underkännas i momentet.
Hund som sätter sig eller ställer sig strax före förarens kommando erhåller högst betyg 8.
Moment 5:
Fritt hopp över häck – kommando ”Hopp”, ”sitt/ligg/
stå” – Koeff 2
Hunden i utgångsställning skall på kommando fritt
hoppa över häcken. På kommando skall hunden sitta, ligga eller stå på andra sidan, tills föraren ansluter
till hunden. Position på andra sidan hindret anges
innan momentet börjar.
Uppläggning:
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens
tillsägelse.
Häcken skall vara 100 cm bred, 85 cm hög och
täckt. (Se hinder SBK. Ekl.). Momentet börjar när
föraren ställt upp på lämpligt avstånd med hunden
i utgångsställning. Hoppet sker på tävlingsledarens
tillsägelse. Momentet är slut då föraren på tävlingsledarens anvisning anslutit till hunden.

Uppläggning:
Momentet börjar med hunden i utgångsställning och
på tävlingsledarens tillsägelse avlägsnar sig föraren
springande från den sittande hunden ca 75 meter.
På tävlingsledarens tillsägelse eller tecken inkallas
hunden och när den passerat halva sträckan skall
föraren på tävlingsledarens direktiv nedlägga hunden. Momentet är slut när tävlingsledaren meddelar
detta efter det att föraren återvänt till hunden och
hunden sitter i utgångsställning. Föraren skall före
momentets början informeras om utförandet.
Tävlingsledaren bör under momentet stå i anslutning
till den tävlande.
Bedömning:
Stor vikt skall läggas vid hundens snabbhet vid
inkallningen och läggandet. Stannar hunden ej innan
15 meter från föraren kan den ej godkännas. Hund
som före inkallningen ställer sig, lägger sig eller
avviker från platsen mer än 1 meter underkänns.
LYDNAD MED STÖRNING
Moment 7:
Fritt följ med störning – kommando ”fot” – Koeff 5
Uppläggning:
Tillämpliga delar som moment 2. Det fria följet ska
utföras med någon form av störning, ex. annorlunda
underlag, trappa, yttre störning etc.
Bedömning:
Tillämpliga delar som moment 2 med beaktande på
störningsgrad.

Bedömning:
Hund som hela momentet föres i stramt koppel
(stretar) kan ej godkännas. Sak samma gäller hund
som släpar och upprepade gånger måste dras fram.
Stor vikt skall läggas vid hundens förmåga att anpassa sig till förarens rörelser, så att den ej stänger,
tränger eller sätter sig snett eller sent.
Moment 3:
Fritt följ – kommando ”fot” – Koeff 4
Utföres som moment 2 men med okopplad hund.
Uppläggning:
Se tillämpliga delar moment 2
Bedömning:
Se tillämpliga delar moment 2
Moment 4:
Platsläggande – kommando ”plats”, ”ligg” eller
handtecken – Koeff 2
På kommando eller handtecken skall hunden snabbt
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4 föremål – Koeff 3
Taktiskt uppträdande – Koeff 3

Moment 8:
Inkallning med störning – kommando ”sitt/stanna
kvar”, ”hit” – Koeff 5
Uppläggning:
Föraren lämnar den sittande hunden och går cirka
75 meter. Hunden ska sedan inkallas.
Bedömning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrat föraren
att lämna hunden och är slut då hunden intagit
utgångsställning hos föraren. Stor vikt ska läggas
vid att hunden visar god lydnad och snabbhet vid
inkallningen.
Hund som ställer sig, lägger sig eller avviker mer än
1 meter när föraren lämnat hunden underkänns.
Störningen får ej vara utformad med någon form av
skyddsinslag.
Arrangören ska i god tid inför varje SM-tävling presentera och ansöka om lämpligheten i momenten
hos styrelsen i Polisens hundförarförbund.
Momentet presenteras för deltagarna under tävlingen, vid information till tävlande.
Moment 9:
Uppletande av spår – kommando ”sök spår” – Koeff 3
Spårets utgångspunkt skall ligga utmed en ca 50
meter lång baslinje.
Föraren äger rätt att själv bestämma var utmed
linjen hunden skall påbörja spårsöket. Hunden skall
arbeta självständigt och föras i en ca 15 meter lång
lina. Föraren skall meddela domaren när hunden har
hittat spåret och får lämna området på klartecken
från domaren.
Kan inte hunden finna spåret inom 5 min får den inte
delta i moment 10.
Uppläggning:
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse,
och är slut då ekipaget på domarens tecken lämnar
upptagsområdet. Domaren skall ha tillgång till skiss
på spårutgången.
Upptagslinjen skall vara synligt utmärkt
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Bedömning:
Hund som bakspårar eller tar upp fel spår återkallas
till linjen utan betygs-neddrag.
Hund som går över spåret utan upptag erhåller
betygs-neddrag var gång.
Dock erhålls godkänt betyg vid spårupptag inom
5 min.
Förare som meddelat spår 3 gånger och inte fått
klartecken från domaren underkänns i Moment 9
och 10. För att erhålla poäng i moment 9 krävs att
slutföremålet är funnet i moment 10.
Moment 10:
Spårning:
Spårning på ett ca 1500 meter långt och ca 90
minuter gammalt spår.
Spåret skall läggas i omväxlande terräng och som
en person normalt förflyttar sig. Spårläggaren utlägger 7 föremål i spåret varav slutföremålet skall vara
större än de övriga.
Spårningen är avslutat när hunden funnit slutföremålet. Föremålen redovisas till funktionär, vilken
även antecknar sluttid.
Spårtid 40 min. inklusive upptagstid.
Uppläggning:
Spåren bör ej ligga närmare varandra än 300 meter
vid samma utgångsriktning. Föremålen skall vara ca
5-10 cm stora och vara märkta med spårnummer.
Första föremålet bör ej ligga närmare än 100 meter
från upptaget.
Spårmottagaren får inte uppehålla sig i vindriktning
mot spårslutsområdet.
Bedömning:
Föremål 1-6 á 30 poäng = 180 p.
Föremål 7 á 120 poäng = 120 p.
Summa 330 p.
Då påvisande markering används vid anträffade apporter medför skadat eller trasigt föremål underkänt.
Moment 11:
Platsundersökning – kommando ”leta föremål”.
Sök – Koeff 5

Uppläggning:
Rutan skall vara synligt utmärkt och väl avvallad.
Hunden får skickas från två utpekade sidor. Hunden
skall från de två sidorna kunna iakttas i hela rutan.
Momentet börjar på provledarens tillsägelse. Rutan
skall vallas om efter var 5:e hund.
Hunden skall inom en tid av 10 min. genomsöka ett
40 x 40 meter stort område inom vilket 4 föremål är
utlagda.
Ett av föremålen ska vara mellan 2-4 cm, ett av
föremålen ska vara större än 20 cm och de övriga
mellan 4-8 cm.
Under momentets utförande får föraren uppehålla
sig längs en av tävlingsledaren anvisad sida. Hunden
får bära munkorg.
Föremål som hunden anträffat skall klart påvisas
genom individuellt markeringssätt. Med markering
menas att hunden funnit föremålet och ställer, sätter
eller lägger sig vid föremålet. Hund som markerar
tyst eller med skallgivning bedöms lika. Föremål
som påvisas skall efter godkännande av domare
avhämtas av hundföraren i enlighet med tävlingsledarens anvisning. Hunden skall efter avhämtandet
föras som vid fritt följ ur rutan och får sändas för fortsatt sök endast från den anvisade sidan av området.
Bedömning:
Sök:
Vikt ska läggas vid hundens sökmetodik, söklust,
förarens förmåga att dirigera samt samarbete.
Upprepade kommandon samt olydnad medför
poängavdrag. Hund som upprepade gånger och
till betydande del befinner sig utanför sökområdet
renderar poängavdrag.
För att erhålla betyg fordras minst ett godkänt
föremål.
Föremål:
För att föremål skall tillgodoräknas måste det vara
markerat inom föreskriven tid. Markeringen skall i
dessa fall tas med i bedömningen oaktat att tiden
har gått ut.
Momentet avbryts efter att 4:e föremålet avhämtats.
Om föraren påverkar hunden vid markering av ett
föremål får detta ej tillgodoräknas.
Vidrört föremål medför poängavdrag, om hunden tar
upp föremålet i munnen får detta inte tillgodoräknas. Hund som blindmarkerar mer än 1 gång skall
underkännas.
Taktiskt uppträdande:
Här görs en bedömning av förarens förmåga att
disponera område och tid.
Moment 12:
Personsök/Räddningssök – kommando ”sök”.
Sök – Koeff 9
Figuranter ståndskall 2 x – Koeff 8
Föremål ståndskall – Koeff 2
Taktiskt uppträdande – Koeff 3
Uppläggning:
Hund iförd munkorg samt tjänstetecken.
Inom ett ca 100 meter brett och 300 meter långt
område skall två figuranter och ett föremål vara
utplacerade.
Rutan skall vara avvallad och avvallas därefter var
5:e hund.
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Moment 13:
Överfall på föraren – Koeff 3
Uppläggning:
Hunden iförd munkorg.
Figurantens överfall ska vara riktat mot föraren.
Momentet börjar på tävlingsledarens anvisning med
hunden i utgångsställning och därefter beordrar
föraren hunden att sitta kvar samt tar två steg till
höger.
Efter anvisning av tävlingsledaren gör figuranten,
med höger arm, ett överfall mot föraren. Hunden
skall genom angrepp avvisa överfallet , varvid figuranten blir passiv. Hunden skall därvid på förarens
kommando upphöra med angreppet.
Bedömning:
Vikt skall läggas vid hundens snabbhet och kraft
i avvärjandet, samt att föraren snabbt får kontroll
på hunden efter avvärjandet. Momentet är slut då
hunden intagit utgångsställning efter tävlingsledarens anvisningar.
Moment 14:
Transport av figurant – kommando ”fot transport” –
Koeff 3

Den ene figuranten skall vara helt dold och den
andre sittande/liggande till synes medvetslös.
Lämpliga föremål är t.ex. jacka, väska eller ryggsäck
med en storlek av minst 40 cm.
Föraren anvisas en utmärkt mittlinje genom områdets längstriktning. På kommando eller armtecken,
vilka får upprepas, skall hunden snabbt i slag åt
båda sidor genomsöka området under högst 15
minuter. Återsök är ej tillåtet.
Områdets bortre gräns skall vara markerat. När
2 figuranter och ett föremål funnits alternativt
föraren och hund passerat bortre gränsen avbryts
momentet.
Då tiden gått ut och ekipaget ännu inte kommit till
slutet, avbryts momentet.
Momentet startar då ekipaget går in i sökområdet.
Då hunden påträffar figurant skall den utan påverkan
ge ståndskall tills föraren kommit fram. Föraren får
lämna mittlinjen först på tecken från domare. Figuranten förs efter omhändertagande till mittlinjen och
hunden ska då vara under kontroll hos föraren.

Bedömning
Sök:
Vikt ska läggas vid hundens sökmetodik, söklust,
förarens förmåga att dirigera samt övrigt samarbete.
Upprepade kommandon samt olydnad medför
poängavdrag. Hund som går ur hand underkänns.
Stor vikt skall läggas vid att hunden inte lämnar stora
områden ogenomsökta.
Ett krav för godkännande är en funnen och godkänd
figurant genom ett vägledande ståndskall.

Figuranter ståndskall:
Momentet börjar då hunden finner figuranten. Hund
som har lämnat funnen figurant får underkänt på denne trots senare godkänt ståndskall på densamme.
Skulle hunden under räddningssöket tappa eller dra
av sig munkorgen får denna sättas på en gång. Upprepas felet avbryts arbetet. Föraren får inte lämna
den utmärkta mittlinjen för att återfinna munkorgen.
Skulle hunden vidröra figuranten med munkorgen, i
vad som kan uppfattas som någon form av påbörjat
angrepp, skall ekipaget avstängas från räddningssöket. Stor vikt skall här läggas vid figurantens
uppfattning av situationen. Bedöms vidrörandet inte
vara ett angrepp renderar detta poängavdrag och
bedöms som orent arbete.
Vikt skall läggas vid skallets jämnhet och att det är
vägledande.
Återförande av figurant bedöms i moment ståndskall.
Föremål ståndskall:
Föremålet regleras till att vara ett klädesplagg eller
väska minst 40 cm stort (jacka/byxa/skjorta/större
väska) liggande eller hängande högst en meter
upp. Hund som kraftigt vidrör föremålet bedöms
som angrepp och får inte tillgodoräkna sig detta.
Lättare beröring anses som orent arbete och medför
betygs-neddrag. Föremålet skall placeras så att
hundens beteende vid föremålet lätt kan observeras
av domarna.
Taktiskt uppträdande:
Här görs en bedömning av förarens förmåga att
disponera område och tid.

Uppläggning:
Hund iförd munkorg. Föraren ställer upp cirka 5
meter bakom figuranten med hunden i utgångsställning.
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens
anvisning.
På tävlingsledarens anvisning anbefaller föraren
figuranten att gå framför sig och går själv med
hunden fot ca 5 meter bakom. På tävlingsledarens
tillsägelse skall föraren växla mellan att gå ca 2 meter snett bakom och ca 5 meter bakom figuranten.
Transporten skall vara ca 75 meter.
Transporten utförs med svängar och vändningar.
Om föraren är felaktigt placerad i förhållande till
figuranten ska domaren påtala detta (en gång).
Bedömning:
Vikt skall läggas vid att föraren följer tävlingsledarens anvisningar beträffande avstånd, att hunden
håller sin position vid föraren samt hundens vilja att
bevaka figuranten. Hund som gnäller eller skäller
erhåller nerdrag.
Moment 15:
Fasttagande av flyende – kommando ”revir/attack”.
Fasttagande – Koeff 5.
Uppläggning:
Hunden iförd munkorg. Föraren ställer upp ca 5
meter bakom figuranten med hunden i utgångsställning.
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens
anvisning.
På tävlingsledarens anvisning springer figuranten i
riktning från hundpatrullen.
Tävlingsledaren ger anvisning att sända hunden då
figuranten befinner sig på ca 15 meters avstånd från
hundpatrullen och föraren äger rätt att omedelbart
springa med.
Hunden skall stoppa figuranten genom angrepp.
Hunden skall välja första tillfället till angrepp. Då
hunden har angripit och stoppat figuranten ska
denne bli passiv. Hunden ska då upphöra med sitt
angrepp på förarens kommando eller uppta bevak-
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ning självmant eller på förarens kommando.
Hunden skall vara under kontroll inom ca. 10 sekunder efter att figuranten blivit passiv.

Bedömning:
Hunden ska angripa Figuranten.
Stor vikt skall läggas vid hundens intention/kraft
att angripa samt förarens förmåga att ta kontroll på
hunden.
I momentet skall särskilt beaktas att föraren inte påverkar hunden på annat sätt än genom kommando.
En hund som efter angrepp, utan inkallning, lämnar
figuranten mer än ca 5 meter, släpper bevakningen
och möter föraren underkänns.
Moment 16/17/18:
Modprov – kommando ”stanna eller jag sänder
hunden” – Koeff: Anrop 2
Modprov – kommando ”Revir/attack” – Koeff:
Angrepp 5
Modprov – kommando ”stå stilla, loss” – Koeff: släppande/visitation 3
Uppläggning:
Figuranten iförd synlig bitjacka.
Föraren ställer upp på anvisad plats med hunden i
utgångsställning.
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens
anvisning med hunden i utgångsställning.
På cirka 75 meters avstånd befinner sig en figurant.
På tävlingsledarens anvisning börjar figuranten att
uppträda hotfullt verbalt samt med kroppsspråk.
I samband med detta börja figuranten gå mot
hundpatrullen.
På tävlingsledarens anvisning anropar föraren figuranten samt sänder hunden mot figuranten. Föraren
äger rätt att omedelbart springa efter. I samband
med att föraren sänder hunden börjar figuranten att
springa mot hunden.
Då hunden befinner sig ca 15 meter från figuranten övergår denne med bibehållet hot att gå mot
hunden.
Hunden ska välja första tillfället till angrepp.
Då hunden har angripit ska figuranten utsätta hunden för belastning, både verbalt och fysiskt.
Hunden ska fortsätta sitt angrepp tills föraren kommenderar hunden att upphöra med sitt agerande.
På förarens kommando ”stå stilla, loss” upphör figuranten med belastning samt aktivitet.
Efter släppandet placeras hunden att bevaka figuranten vartefter denne skyddsvisiteras.
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Hund som inte godkänns i moment 16 får inte utföra
moment 17-18.

Vid avbrytande får föraren ansluta till hunden efter
tävlingsledarens anvisning.

Bedömning moment 16:
Anrop:
Vikt ska läggas vid förarens kontroll över hunden
i anropet. Moment 16 börjar på tävlingsledarens
anvisning med hunden i utgångsställning och är slut
då föraren sänder hunden.

Bedömning:
Använder föraren mer än tre kommandon underkänns hunden.
Hund som inte upptar ett effektivt efterföljande
underkänns.
Hund som återkallas/avbryts innan tävlingsledarens
tecken eller före markering underkänns.
Stor vikt ska läggas vid hundens intention att förfölja
figuranten samt förarens förmåga att återkalla eller
avbryta hunden.
För att godkännas i momentet måste hunden låta
sig återkallas eller avbrytas.

Bedömning moment 17:
Angrepp:
Stor vikt ska läggas vid hundens vilja att möta hotet,
samt kraften i angreppet. Moment 17 börjar då
föraren på tävlingsledarens anvisning, efter anropet
sänder hunden för angrepp och är slut när föraren
kommenderar loss hunden.
Bedömning moment 18:
Släppande/visitation
Vikt ska läggas vid hundens förmåga att släppa,
förarens förmåga att få kontroll över hunden samt
hundens vilja att bevaka figuranten under visitationen.
Moment 18 börjar då föraren kommenderar loss
hunden och är slut på tävlingsledarens anvisning
med hunden i utgångsställning efter fullbordad
visitation.
Hund som vid visitationen angriper figuranten ska
inte godkännas. Förare som vid visitationen går
mellan hund och figurant ska inte godkännas.
Moment 19:
Sändande och återkallande/avbrytande – kommando ”revir”, ”hit” – ”sitt” – ”ligg” – ”stå” – Koeff 4
Uppläggning:
Föraren ställer upp på anvisad plats med hunden
i utgångsställning. Föraren ska innan momentets
början ange om hunden återkallas eller avbryts.
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens
anvisning med hunden i utgångsställning.
På ca 50 meters avstånd från hundpatrullen förflyttar sig en skyddsärmsförsedd figurant springande
från sidan för att vid anrop vinkla ifrån patrullen och
fortsätta springande. På tecken från tävlingsledaren
anropas och därefter sänds hunden att ta fast den
flyende. Efter det att hunden passerat en på ca 20
meters avstånd utmärkt punkt, med hjälp av tecken
från tävlingsledaren återkallas eller avbryts hunden.
20 meters markeringen skall vara klart och tydligt
markerad.

Moment 20:
Skyddsarbete/Miljöangrepp – kommando ”revir” –
”attack”
Hundens vilja/intention att övervinna hinder svårigheter – Koeff 4
Angrepp – Koeff 4
Upphörande med angrepp/kontroll – Koeff 4
Uppläggning
Momentet ska likna en tjänstenära situation där
hunden ska fungera skyddsmässigt och utsättas för
någon form av hinder/belastning. Momentet börjar
på tävlingsledarens anvisning och är slut då hunden
intagit utgångsställning
Bedömning:
Vikt ska läggas vid:
• Hundens vilja/intention att övervinna hinder eller
svårigheter
• Kraften i angreppet
• Förarens förmåga att få hunden att upphöra med
angreppet samt övriga kontrolldelar Hund som
går ur hand och ej kan återkallas ska ej godkännas.
Arrangören ska inför varje SM-tävling presentera och
ansöka om lämpligheten i momentet hos styrelsen i
Polisens Hundförarförbund. Momentet presenteras
för deltagarna under tävlingen i samband med
provhund skyddsarbete.
Summa Maxpoäng skyddshundsgruppen:
1480
Lydnad280
Skydd370
Spår330
Platsundersökning200
Räddningssök300
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Spårhundsgrupp
I spårhundsgruppen:
• Lydnad som i skyddshundsgruppen.
• Platsundersökning som i skyddshundsgruppen.
Spår spårhundsgruppen
Uppletande av spår – kommando ”sök spår” – Koeff 5
Uppläggning:
Spårets utgångspunkt skall ligga utmed en ca 150
meter lång baslinje.
Föraren anvisas var utmed linjen hunden skall påbörja
spårsöket. Hunden skall arbeta självständigt och
föras i en ca 15 meter lång lina. Föraren skall meddela
domaren när hunden har hittat spåret, och får lämna
området på klartecken från domaren. Kan hunden
inte finna spåret inom 5 min avbryts momentet spår.
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse,
och är slut då ekipaget på domarens tecken lämnar
upptagsområdet. Domaren skall ha tillgång till skiss
på spårutgången.
Upptagslinjen skall vara synligt utmärkt.
Bedömning:
Hund som bakspårar eller tar upp fel spår återkallas
till linjen utan betygsnerdrag.

Hund som går över spåret utan upptag erhåller
betygs-nerdrag var gång.
Dock erhålls godkänt betyg vid spårupptag inom
5 min.
Förare som meddelat spår 3 gånger och ej fått
klartecken från domaren underkänns i uppletande
av spår samt spårning.
För att erhålla poäng i moment upptag krävs att
slutföremålet är funnet enligt moment spårning.

Spårning
Uppläggning:
Spårning på ett ca 1500 meter långt och ca 120
minuter gammalt spår.
Spåret skall läggas i omväxlande terräng.
Spåret skall innehålla två stycken spetsvinklar. Spårläggaren utlägger 7 föremål,
och 1 slutföremål varav 3 skall vara av
metall och 4 av annat material. Fyra av
apporterna skall vara ”ej uppenbart synliga”
och övriga öppna. Dolda föremål skall ha
koefficient fyra och öppna tre. Två av apporterna skall placeras i vinkel, dock inte i
spetsvinklarna. Slutföremålet skall ligga väl
synligt och vara minst femton 15 cm.

Spårningen är avslutat när hunden funnit slutföremålet. Föremålen redovisas till funktionär, vilken
även antecknar sluttid.
Spårtid 40 min. inklusive upptagstid.
Spåren bör ej ligga närmare varandra än 300 meter
vid samma utgångsriktning. Föremålen skall vara
max 5 cm stora och vara märkta med spårnummer.
Första föremålet bör ej ligga närmare än 100 meter
från upptaget. Spårmottagaren får inte uppehålla sig
i vindriktning mot spårslutsområdet.

Bedömning:
Uppletande av spår koeff 5= 50 p.
Föremål 1-4 á 40 poäng = 160 p.
Föremål 5-7 á 30 poäng = 90 p.
Föremål 8 á 100 poäng = 100 p.
Summa
400 p.
Summa Maxpoäng spårhundsgruppen:
880
Lydnad280
Spår400
Platsundersökning200
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Svenska Mästare
1963 – 2014
År
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Grupp

Namn

Distrikt

Hund

Tävlingsort

1963 Skydd
Spår

Sven Gustafsson
Sune Johansson

Trollhättan
Boden

Arro
Pilot

Göteborg

1964 Kombinerad

Sven Gustafsson

Trollhättan

Arro

Gävle

1965 Skydd
Spår

Inge Oskar Andersson
Jan Erik Hansson

Stockholm
Stockholm

Tino
Nero

Stockholm

1966 Skydd
Spår

Tommy Stolt
Torsten Jansson

Stockholm
Västerås

Lester
Devil

Arboga

1967 Skydd
Spår

Ramon Nordin
Bengt Nilsson

Stockholm
Stockholm

Garron
Fax

Sollefteå

1968 Skydd
Spår

Ramon Nordin
Bengt Nilsson

Stockholm
Stockholm

Garron
Fax

Sollefteå

1969 Skydd
Spår

Tommy Stolt
Lars Brauer

Stockholm
Stockholm

Lester
Ajax

Jönköping

1970 Skydd
Spår

Tommy Stolt
Bengt Nilsson

Stockholm
Stockholm

Lester
Fax

Norrköping

1971

Skydd
Spår

Jan Kempe
Bror Eriksson

Eskilstuna
Köping

Kalif
Sarek

Sollefteå

1972

Skydd
Spår

Tore Forssén
Ingvar Kempe

Härnösand
Stockholm

Kleber
Zorro

Malmö

1973

Skydd
Spår

Tore Forssén
Morgan Joansson

Härnösand
Göteborg

Kleber
Poker

Göteborg

1974

Skydd
Spår

Frank Pettersson
Hans Andersson

Göteborg
Nyköping

Sickel
Vexo

Uppsala

1975

Skydd
Spår

Bror Eriksson
Gunnar Sköld

Köping
Stockholm

Brindo
Vambo

Umeå

1976 Skydd
Spår

Jan Kempe
Rolf Back

Eskilstuna
Falun

Zocko
Chabo

Sollefteå

1977

Jan Kempe
Toivo Voutilainen

Eskilstuna
Handen

Zocko
Irak

Skövde

1978 Skydd
Spår

Kjell Zetterlund
Bernt Nyberg

Göteborg
Örebro

Ymer
Cesar

Örebro

1979 Skydd
Spår

Kjell Wiklund
Olle Thulin

Gävle
Uppsala

Hanko
Curo

Haninge

Skydd
Spår
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Grupp

Namn

Distrikt

Hund

Tävlingsort

1980 Skydd
Spår

Sven-Olof Sundberg
Inställd

Göteborg

Besk

Göteborg

1981

Sven-Olof Sundberg
Hans Dominicus

Göteborg
Stockholm

Besk
Ädel

Gävle

1982 Skydd
Spår

Leif Gustafsson
Hans Dominicus

Göteborg
Stockholm

Ringo
Ädel

Stockholm

1983 Skydd
Spår

Lars-Göran Nilsson
Hans Dominicus

Stockholm
Stockholm

Nicko
Ädel

Göteborg

1984 Skydd
Spår

Jan Kempe
L-G Martinsson

Eskilstuna
Lund

Zacko
Quattro

Malmö

1985 Skydd
Spår

Sten Billerud
Hans Dominicus

Handen
Stockholm

Idol
Quando

Halmstad

1986 Skydd
Spår

Sten Billerud
Hans Dominicus

Handen
Handen

Idol
Quando

Södertälje

1987 Skydd
Spår

Leif Carlsson
Bengt Engwall

Göteborg
Örebro

Apache
Sarro

Stockholm

1988 Skydd
Spår

Lars-Göran Nilsson
Sten Billerud

Stockholm
Handen

Tarras
Idol

Trollhättan

1989 Skydd
Spår

Lars-Göran Eriksson
Bengt-Erik Ljunglöv

Märsta
Södertälje

Quido
Hagge

Mora

1990 Skydd
Spår

Per Granath
Lars Öster

Huddinge
Örebro

Bero
Tazz

Norrtälje

1991

Leif Carlsson
Ronny Adolfsson

Göteborg
Handen

Passats Ali
Kärrets Crai

Västerås

Skydd
Spår

Skydd
Spår

1992 Skydd
Spår

Jan-Henrik Oskarsson
Umeå
Roger Wiklander		

Passats Hasso
Tarras

Härnösand

1993 Skydd
Spår

Leif Carlsson
Per Berggren

Göteborg
Örebro

Passats Ali
Triumphs Bamse

Göteborg

1994 Skydd
Spår

Leif Carlsson
Jan-Henrik Oskarsson

Göteborg
Umeå

Passats Ali
Passats Hasso

Malmö

1995 Skydd
Spår

Zijad Taslaman
Lars H. Öster

Malmö
Örebro

Eftas Irko
HS Tazz

Karlstad

1996 Skydd
Spår

Bengt-Erik Ljunglöv
Thomas Pettersson

Östersund
Karlshamn

Alphagårdens Nine
Passats Gino

Uppsala

1997 Skydd
Spår

Bengt-Erik Ljunglöv
Mats Redefalk

Östersund
Uppsala

Quanto
Atenagårdens Odin

Stockholm

1998 Skydd
Spår

Leif Simlund
Eva Simonsson

Halland
Uppsala

Zagals Åkky
Frisco

Kalmar

1999 Skydd
Spår

Lennart Gustavsson
Jan Karlsson

Stockholm
Södermanland

Lei-Anns Nitro
HS Dukat

Linköping

2000 Skydd
Spår

Leif Simlund
Ronny Holmberg

Halland
Blekinge

Zagals Åkky
Jebas Erax

Göteborg

2001 Skydd
Spår

Bengt-Erik Ljunglöv
Jan Gyllensten

Jämtland
Skåne

Alf
Kurants Dilo

Borås

2002 Skydd
Spår

Ronny Holmberg
Tony Johansson

Blekinge
Kronoberg

Jebas Erax
Bödavindens Arras

Östersund
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SM-segrarna 2014: spårhund: Annika Modeén, Värmland med Eimdals Etzel och skyddshundgruppen: Jan-Inge Borggren, Skåne med Mallekrafts Gabbe
Foto: Catarina Håkansson

År
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Grupp

Namn

Distrikt

Hund

Tävlingsort

2003 Skydd
Spår

Ann Berg
Sten Billerud

Skåne
Stockholm

Memorix Gino
Triumphs Jordan

Ronneby

2004 Skydd
Spår

Glenn Andersson
Thomas Wiman

Skåne
V:a Götaland

Blackneck’s Garbo
Vårhufvud Fax

Malmö

2005 Skydd
Spår

Peter Sverdfält
Dan Pellas

Stockholm
Stockholm

Lei-Ann’s Ville
Jurassic Erox

Karlsborg

2006 Skydd
Spår

Bengt Ljunglöv
Jessica Solner

Stockholm
Stockholm

Wiggo
Sajkés Svullo

Örebro

2007 Skydd
Spår

Glenn Andersson
Patrik Malmberg

Skåne
Skåne

Blackneck’s Garbo
Mallekraft’s Nikita

Södertälje

2008 Skydd
Spår

Patrik Malmberg
Jessica Solner

Skåne
Stockholm

Mallekraft’s Nikita
Sajkés Svullo

Karlstad

2009 Skydd
Spår

Ronny Holmberg
Henrik Bodegrim

Blekinge
Dalarna

Lei-Anns Besk
Wilses Allex

Norrköping

2010 Skydd
Spår

Susanne Lindblom
Martin Nordblom

Västra Götaland
Västra Götaland

Simlunds Isa
Försvarsmaktens Brumma

Göteborg

2011

Kombinerad

Roger Nilsson

Västmanland

Blackneck’s A’Kitch

Karlsborg

2012

Skydd
Spår

Glenn Andersson
Katarina Edlund

Skåne
Stockholm

Mallekrafts Tim
Lindjax Chili

Katrineholm

2013 Kombinerad

Roger Nilsson

Västmanland

Blackneck’s A’Kitch

Söderhamn

2014 Skydd
Spår

Jan-Inge Borggren
Annika Modeén

Skåne
Värmland

Mallekrafts Gabbe
Eimdals Etzel

Malmö
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Officiell kalender för 2015
Inget inplanerat
JANUARI
MÅN

TIS

ONS

TOR

FRE

LÖR

TIS

ONS

TOR

FRE

LÖR

SÖN

TIS

ONS

TOR

FRE

LÖR

9-12 april 2015
Ordförandekonferens

TIS

ONS

TOR

FRE

LÖR

MAJ
MÅN

TIS

ONS

TOR

FRE

LÖR

SÖN

29 juni-3 juli 2015
Utgivning Polishunden 3

JUNI
MÅN

TIS

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

ONS

TOR

FRE

LÖR

SÖN

ONS

TOR

FRE

LÖR

SÖN

AUGUSTI
MÅN

TIS

ONS

TOR

FRE

LÖR

SÖN

SEPTEMBER
TIS

ONS

TOR

FRE

LÖR

SÖN

TIS

ONS

TOR

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

19-23 oktober 2015
Utgivning Polishunden 4

OKTOBER
MÅN

SÖN

TIS

Inget inplanerat

MÅN

SÖN

APRIL
MÅN

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

9-13 mars 2015
Utgivning Polishunden 1

MARS
MÅN

MÅN

SÖN

FEBRUARI
MÅN

Inget inplanerat
JULI

FRE

LÖR

SÖN

Inget inplanerat
NOVEMBER
MÅN

TIS

ONS

TOR

FRE

LÖR

SÖN

14-18 december 2015
Utgivning Polishunden 5

DECEMBER
MÅN

TIS

ONS

TOR

FRE

LÖR

SÖN
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Polisens Hundförarförbunds styrelse 2015
Lars Lindgren

Kenneth Eriksson

Ordförande

Vice ordförande

Mobil:
0733-48 31 74

Telefon:
010-566 52 68

E-post:
le-cops@telia.com

E-post:
kenneth.eriksson@polisen.se

Magnus Söderberg
Kassör

Fredrik Lindqvist
Sekreterare

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

E-post:
fredriklindqvist_7@hotmail.com

Peter Matthijs

Johan Petersson

Mobil:
0733-91 04 98

Mobil:
070-247 02 73

E-post:
peter.matthijs@bredband.net

E-post:
andreelund@hotmail.com

Ledamot

www.polishund.se

Mobil:
0725-35 65 70

Suppleant

Thomas Gutenlöv

Polisens
Hundförarförbund

Suppleant

Adress:
Tappers väg 10, 713 32 Nora

Mobil:
0733-53 93 22

Plusgiro:
577954-1

E-post:
dille2008@gmail.com

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