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Nordiska Mästerskapen 2017 är nu avklarade. Det svenska laget gjorde sitt 
bästa men var för dagen inte på sitt yttersta. En artikel om mästerskapen 
finns längre in i tidningen men jag vill rikta ett stort tack till hela det svens-
ka laget, inklusive domare och lagledare, för en fin insats med god sam-
manhållning. Det är just så här det ska vara. Den egna insatsen är viktig 
men kamratskapen och att stötta varandra för laget är nog så viktigt. Det 
är även gott att se sann uppskattning även för motståndarnas goda presta-
tioner. GRATTIS Danmark till vinsten. På sidorna 20–25 kan ni läsa och 
se bilder från tävlingen.

Ju äldre man blir desto vanligare att vänner och kolleger går bort och hur 
trist det än må vara så känns det ändå som en del av tidens gång. Det som 
däremot är näst intill ofattbart är när en vän eller kollega hastigt går bort i 
en tragisk olycka. Detta hände Pierre Nilsson och vi känner alla en stor sorg 
och saknad. I minnet kommer Pierre alltid att finnas kvar och vi kommer 
att minnas honom precis som han var. På sidan 3 kan ni läsa minnesord 
om honom.

Nu ser vi fram mot SM 2017 i Stockholm med förhoppningsvis många an-
mälda. Under SM håller vi, som vanligt, vårt årsmöte. Tänk nu på att det är 
en delegat från vardera region som gäller. 
Ha en trevlig sommar och Tack till alla er som bidrar.

Lars Lindgren
Ordförande

www.polishund.se
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NM och
lite annat

Ta dig tid och skriv om vad du och din hund upplever tillsammans. 

• 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.

Bilder måste vara högupplösta och får INTE krympas ner i mailprogrammet.
Bilder tagna med ”riktig” kamera prioriteras framför bilder tagna med mobilen.

Maila materialet till Lars Nordgren: nordgren@sjobo.nu

Hälsningar Lars Lindgren, ansvarig utgivare

Skriv i tidningen Polishunden!
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Det finns inga ord… Så skrev Mia Karlsson på sin tidslinje 
när  hon fått veta att kollegan och nära vännen, Pierre Nilsson, 
förolyckats under ett arbetspass. Och några ord för att försöka 
förklara, förstå eller acceptera sorgen, förtvivlan och kanske 
till och med ilskan, finns ju förstås inte.
 
Men det finns andra ord. Ord för att försöka förklara och förstå  
vem Pierre var och vad som gjorde honom så omtyckt och res-
pekterad. Inte bara som polis och hundförare, utan också som 
person. Pierre spelade roll.
 
Han var en viktig kugge i det som tidigare var hundgruppen i 
Polismyndigheten i Blekinge län. Men också som kapten på fot-
bollsplanen tillsammans med lagkamraterna i Karlskrona AIF.

Han satte också sitt avtryck på Polishund SM 2016, där han 
tillsammans med sin Försvarsmaktens Hulken, visade upp täv-
lingens bästa skyddsarbete.
 
Men framför allt blev han viktig för alla de människor han 
mötte i olika sammanhang under de dryga tio åren han bar sin 
blåa uniform. Pierre jobbade inte bara som polis. Han var po-
lis. Han spelade roll.

När de före detta kollegorna samlades  i hundstugan, torpet 
mitt i den blekingska skogen, då kom orden. Ord som omtänk-
sam, som glädjespridare och engagemang.

– Han hade det där extra, förklarar BG Carlsson. När Pierre 
2007, med bara ett tjänsteår i bagaget, sökte som hundförare 
var jag ärligt talat lite tveksam. Han var ung, han var oerfaren 
polis och han hade ingen direkt hundkunskap sedan tidigare. 
Men jag såg direkt hans potential, att han hade den rätta käns-
lan, den rätta blicken. Och jag hade inte fel.

Med det var inte polisen som först lockade Pierre över läns-
gränsen från Hässleholm och Skåne där han växte upp. Det var 
fotbollen. Vid sidan av sitt yrke var nämligen fotbollen en stor 
och viktig del av hans liv. Först i Ronneby och sedan i Karlskro-
na AIF, där han under en period också fungerade som sportchef. 
När Blekinge ställde upp i Svenska polismästerskapen i fotboll, 
hade Pierre förstås en given plats i truppen. Han spelade roll.
 
– Från början vet jag att Pierre i första hand såg hunden som ett 
arbetsredskap i jakten på buset, säger BG. Men efter hand växte 
hans hundintresse sig starkare och starkare, för att bli en livsstil.

– En anledning var att han fick Hulken, en riktigt bra hund som 
passade honom till hundra procent. En annan var Andrea, hans 
sambo och själsfrände. Andrea som själv avslutade grundkur-
sen i början av juni, inspirerade och motiverade Pierre. Till-
sammans tränade de och utvecklade sina hundar på ett mycket 
positivt sätt.

Att redan, mitt upp i hans 37-åriga liv summera Pierres hund-
förargärning känns både svårt och orättvist. Man kan lyfta flera 
exempel på hur hans insatser bidragit till infångade brottslingar 
men också räddade liv. För inte så länge sedan hittade han och 
Hulken i tid fram till en man som hade för avsikt att ta sitt eget 
liv.

Slutorden får vara att Pierre gjorde avtryck. Både för de han 
bara träffade någon enstaka gång och för de som hade förmå-
nen att få lära känna honom under en längre tid.

Pierre spelade roll.

l Text: Ronny Holmberg, Maria Karlsson
och Catarina Håkansson

l Foto: Tina Johansson 

Försvarsmaktens Hulken var 
med i bilen när olyckan 
inträffade och på grund av 
sina skador fick han avlivas.

Pierre Nilsson spelade roll
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När jag blev ombedd att skriva artikeln ”Mitt liv som hund-
förare” konstaterade jag att jag fortfarande är lite av en räv i 
yrket vilket jag förmedlade till tidningens redaktion, dock utan 
framgång. Uppdraget blev ”SKRIV EN ARTIKEL!”. Ja, det 
är som bekant inte lätt att säga nej, som rävjävel. Anledningen 
torde vara att jag sagt upp mig som polis och handelsresande i 
repression och övergått till vård. Ja, man blir tydligen mjukare 
med åren, då jag numera är fångvaktare med instruktörsansvar 
för landets narkotikahundar inom kriminalvården.

I yrkeslivet, före polisen, arbetade jag inom försvarsmakten, 
dock helt utan koppling till hund. Under denna tid, på 80-talet, 
fick jag min första schäfertik. Hon var i princip alltid med på 
regementet. Det var väl där någonstans tanken om att få arbeta 
med hund föddes. Efter åtta år i grönkläder tog jag till sist be-
slutet att byta yrke.

Fick en anställning på polismyndigheten på Gotland, med sik-
tet inställt på hundenheten. Glömmer aldrig första gången jag 
fick åka med hundförarna Göte och Thomas m.fl. på en dres-
syrdag på Slite brukshundsklubb. Det första som händer är att 
de ställer ut mig iförd endast den 
gamla ”biljackan” i ren nylon, mitt 
på planen! Instruktionen var enkel: 
Stå still vad som än händer, med 
tillägget ”Chiefen” brukar vara ren!

Sen kom ”långhåret” Chiefen 
ångande – kan meddela att han in-
te såg speciellt kramgo ut. Det he-
la avlöpte väl och utan blodvite. Så 
här i efterhand med något mer kunskap om just denna hund, en 
dådkraft, att skicka på en oskyddad aspirant, eller hur Thomas?

Efter endast 1,5 år som polis på ”öjn”, blev det av olika skäl 
flytt till Stockholm 1997 och år 1998 sökte jag till hundarna 
och lyckades få gå grundkurs 1999 på Tullinge.

NPHU låg denna tid på den gamla flygplatsen söder om 
Stockholm. Vi var sex stycken från huvudstadens hundenhet 
tillsammans med 14 utsocknes. Av de sex som kom från Stock-
holm är det endast en som arbetar kvar i aktiv tjänst och två 
som har chefspositioner inom hundverksamheten. Kurschef 
var Harry Nilsson, som gjorde ett oförglömligt intryck när han 

iförd kungens plåthjälm m.m. for in i förläggningen och vråla-
de ”flygareskydd” varpå vi hörde polishelikoptern ovan taket. 
Det var kurschefens inledning på fältövningen.

Jag fick byta hund tre gånger under grundkursen (här har det 
skett en utveckling), men slutligen fick jag en hund, Zacko. 
Hunden var en schäfer som haft tre olika ägare under sitt 15 
månader gamla liv och blev sedan inlämnad på ett hundstall i 
Göteborg, där Leif Carlsson fick fatt i honom och genomförde 
ett L-test. Hunden hade ingen stamtavla och jag är övertygad 
om att han var uppväxt utanför Konsum i Hammarkullen. Nej 
skämt åsido, han fick i alla fall ett kennelnamn ”Hammarkul-
lens Zacko” till slut.

Jag jobbade i Stockholm under tre år sen flyttade jag, Zacko 
och familjen ner till Gotland, där vi blev kvar i drygt två år. I 
samband med flytten tillbaka till Stockholm bytte jag hund då 
Zacko hade fått pålagringar. Hunden, som Göte Karlström ord-
nade, Lappfjällens Drazzo, gav mig helt nya perspektiv på att 
vara hundförare. Med rätt typ av hund, läs styrförmåga, är livet 
som dressör så mycket enklare.

Vi fick många roliga jobb tillsam-
mans, tänkte egentligen inte nämna 
några specifika jobb jag fått upple-
va, men kan inte låta bli att nämna 
ett. Det är egentligen inte själva 
insatsen som är intressant utan ef-
terspelet.

En tidig sommarmorgon, klockan var kanske 04, satt jag och 
kollegan Petra på donken i Rissne, strax väster om Stock-
holm, och fikade. Det hade, som jag kommer ihåg det, varit 
en lugn natt då LKC gick ut med att det varit ett efterföljande 
på en personbil. Nu stod det tre polispatruller på infarten till 
regementet I1, Kungsängen, norr om Stockholm. De hade fått 
stopp på fordonet de jagat, men det hade uppstått något slags 
”dödläge”, varför de var i behov av förstärkning. Glada i hågen 
högg Petra och jag, här vankas det möjligheter!!! På plats efter 
cirka 10 minuters framryckning möttes vi av sex konstaplar 
med dragna vapen, tre banditer liggandes på marken invid ett 
fordon samt en bandit gåendes fram och tillbaka med handen 

Mitt liv som hundförare

THOMAS GUTENLÖV

”…konstaterade jag
att jag fortfarande är
lite av en räv i yrket…”

Polishunden 3-2017  |  Mitt liv som hundförare

5



innanför sin skinnväst. Gossen med skinnväst, var ljudlig och 
proklamerade att han skulle ta fram sitt vapen och ifrågasatte 
varför konstaplarna inte vågade skjuta honom. Detta hade som 
jag förstod pågått under en stund. Efter snabb överläggning, 
mellan mig och Petra, fattade vi beslutet att ta ut mitt skinn och 
bad, artigt, den ljudlige gossen med handen innanför västen, 
att vara snäll och lägga sig på marken och visa händerna. Vi 
mumlade även något om hund och konsekvens. Då denne inte 
följde, våra högst enkla direktiv, fick hunden gå.

Det blev ett något tumultartat möte mellan gossen och hunden, 
busen gick i backen med rejäla hål i armen och ett ben (vet!!! 
släppandet var inte helt bra). Kan även konstatera att det inte 
var någon fördel för busen att Petra var framme hos honom cir-
ka en sekund efter han landat på marken.

Nåväl, mycket upprymda över ett väl genomfört teamwork och 
med en situation löst, åkte vi från platsen för avrapportering. 
Det är då det händer. Glada för vår samhällsinsats, såg det nog 
ut som både Petra och jag svalt varsin frisbee, när yttre befälet 
kommer in till oss och säger ”Ni måste vara med på debriefing 
då några av konstaplarna tagit illa vid sig av händelsen”. Petra 
och jag tittade på varandra med något förvånat uttryck. Debrie-
fing blev det, nästkommande kvällspass, och jag kan lova att 
de två deltagande hundförarna mest fokuserade på angrepp & 
släppande och uppföljning av angrepp!

Det hann bli ytterligare en patrullhund i tjänst, Salta Killens 
”Dille”. Tyvärr blev det inte så mycket jobb i yttre tjänst med 
denna hund, då merparten av min arbetstid lades på dressyr-
platsen, som instruktör. Fick dock in en straffspark med Dille. 
Det var på väg hem från dressyrplatsen som jag möttes av ett 
rykande fordonsvrak inkört i ett betongfundament under en 
på-/avfart till E4:an. Intill stod två polisfordon och ett antal 
konstaplar. Jag stannade och frågade: ”vad har hänt?” Dröm-
fråga eller hur, men presenterade mig som hundförare, varpå 
de sade att de just begärt hund av LKC.

Självklart ”snodde” jag jobbet och efter cirka 500 meters 
spårning anträffades nedan tre gentlemän.

Ölhunden HenryBrandhunden Heroz

Olika typer av avvikelser vi kan lära hunden att markera! Bilderna ovan bekräftar teorin, Border collie är smartare än andra raser!
Citat av Henry ”Markera på en plåtburk med bensin när det finns pilsner, är schäfern helt rubbad?”

Öppet mål!
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Efter att antal år som patrullhundförare blev det tjänst som in-
struktör på dressyrplatsen med sökhunden Bashåms Heroz som 
fick bli brandhärdshund. Att det blivit schäfrar genom yrkesli-
vet är lite av en slump. Jag har provat importerad schamall & 

malinois samt en jaktlabbe som blev/är sökhund på bombskyd-
det. Att utbilda sökhundar kan även vara adrenalinfyllt.

En något annorlunda händelse inträffade i Syd Sudan förra 
sommaren då jag och kollegan Fredrik jobbade med att utbilda 
bombhundar i Juba. Vi hade bokat en bilskrot för träning. Vi 
anlände till platsen, rekade och lade ut gömmor, efter att vi 
befunnit oss på skrotområdet i ett par timmar kom det personal 
och upplyste oss att det låg en leopard med en unge någonstans 
bland skrotbilarna! Det blev en rask lastning av hundar och 
uppsittning av personalen i fordonen.

Vill som avslutning tacka alla som hjälp mig att börja få en 
viss förståelse för hur hundar fungerar, som någon vis man sa 
”Tänk om jag hade samma självförtroende idag som jag hade 
för 10 år sedan vad det gäller hundkunskap”. Vi lär oss något 
nytt om skinnen varje dag.

l Text: Thomas Gutenlöv

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.

Happy campers, tillbaka i tältlägret efter leopardincident.
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Hundar i samhällets tjänst har höga krav på sig både 
vad gäller utbildning och duglighet i sina respektive yr-
ken men också när det kommer till deras fysik. En viktig 
skillnad mellan att träna en tjänstehund och en renodlad 
tävlingshund är möjligheten att styra över situationer som 
kan uppstå. Det innebär att det ställs höga krav på tjäns-
tehundsföraren för att parera och inte minst förbereda 
hunden inför arbete.

En hund i aktiv tjänst kan inte alltid få det genomtänkta upp-
lägg vi hade önskat inför sina olika uppdrag. När larmet går 
måste hund och förare rycka ut utan tid att värma upp muskler 
eller finslipa formen. Omfattningen av varje uppdrag i tid och 
eller belastning varierar självklart också av naturliga skäl. Ju 
bättre form hunden har desto mindre slitage utsätts den för. 
Men det svåra är inte att se behovet av en god fysik - det tror 
jag alla håller med om. Det svåra är att hitta ett upplägg och en 
träningsfilosofi som ger ett så optimalt resultat som möjligt för 
varje hund.

Varje hund behöver egen anpassad träning
Oavsett vilken typ av fysträning hunden får ger träningen alltid 
bäst effekt om den är individuellt anpassad. Alla hundar har 
olika utgångsläge beroende på flera saker som till exempel ras, 
kön, ålder, kroppsbyggnad och mentalitet. Vi kan inte ändra 
hundens utgångsläge. Därför är det alltid bra att börja med en 
förutsättningslös rörelseanalys. Genom att göra en strukturerad 
analys hittar du rätt utgångsläge för just din hund. En annan 
fördel är att analysen sedan kan göras om på samma sätt med 
lämpligt intervall och då bli ett effektivt verktyg för att utvär-
dera och se om den träning hunden får ger önskad effekt.

Det som gör en rörelseanalys så effektiv är att den är upp-
byggd efter en logisk struktur och bygger på grundrörelser som 
ALLA hundar har med sig från födseln. En rörelseanalys ger ett 
kvitto på hur hunden använder sin kropp just nu. Analysen är 
alltid ett kort nedslag i den verklighet du ser framför dig idag! 
Det är viktigt att inte börja värdera det du ser under tiden du gör 
en analys. Så fort du börjar fundera på om det du har framför 
dig är bra eller dåligt, rätt eller fel, tar det bort fokus från det 
väsentliga - att rätt upp och ner notera vad du faktiskt ser.

Basera träningen på bra grundövningar
I nästa steg är det dags att välja övningar och göra ett tränings-
upplägg. Det finns många olika sätt att bygga upp hundens 
fysträning. Jag rekommenderar att lägga mycket fokus på enk-
la grundövningar som stärker hundens bärande funktioner och 
grundrörelser. Om dessa finns på plats med god kontroll kom-
mer hunden sedan att basera alla sina rörelser, även utanför de 
stunder den får anpassad fysträning, på dessa. Om de viktiga 
bärande musklerna finns på sin plats och får vara just bärande 
kommer alla andra muskler att anpassa sitt arbete. De kommer 
hjälpa till där de behövs och hela rörelsen kommer att flyta på 
optimalt. Om andra muskler får ta över så att de bärande inte 
längre är just bärande kommer hunden att röra sig sämre med 
snedbelastningar och minskad prestanda som resultat.

Bra grundövningar tar inte bara hänsyn till vilka muskler 
hunden arbetar med. De baseras också på hur rörelser sätts 
samman i så kallade funktionella linjer. En funktionell linje är 
lite förenklat den väg rörelsen rent konkret tar på sin väg ge-
nom kroppen. Linjen byggs upp av skelett, leder, muskler och 
bindväv och styrningen på rörelsen kommer via nervsystemet. 
Genom att se till att hundens fysiska grund är stadig och väl-
byggd i alla delar kan vi sedan låta hunden fylla på med mer 
krävande arbete eller träning i olika former.

För en tjänstehund som inte alltid får tid till uppvärmning och 
där de fysiska kraven inte alltid kan förutsäga eller anpassas i 
alla lägen ger den här typen av grundträning ett mer gynnsamt 
utgångsläge. Kroppen är mer förberedd för varierande rörelser 
och påfrestningarna får då inte lika stora negativa effekter på en 
hund som saknar grundträning eller tränas mer ensidigt. Genom 
att ge hunden en väl anpassad fysträning ökar chansen till ett 
långt och aktivt liv både inom tjänsten men också som individ.

l Text: Annika Falkenberg
 Artikelförfattaren är Godkänd Leg. Sjukgymnast
 och författare till Rörelseboken

Höga krav på tjänstehundens fysik
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Förarens skyldighet
Föraren är skyldig att känna till och följa de 
regler som är utfärdade för tävlingen.

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.

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 fram-
för och sedan kommenderas in till vänster 
sida. Föraren avgör när hunden ska kommen-
deras 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 komman-
don 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.

Anvisningar
Den tävlande skall i samtliga moment följa 
tävlings ledarens anvisningar.

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 vida-
re. 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 momen-
tets rätta utförande medför betygsavdrag. 
Hund som vägrar åtlyda vid tredje komman-
dot 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 
omedelbart låter sig inkallas till sidan igen, 
annars underkännes den. Om moment måste 

avbrytas användes kommandot ”avbryt”.

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

Angrepp
Med angrepp menas att hunden biter respek-
tive gör bitförsök (stöter) med munkorg. I de 
moment där angrepp krävs av hunden påver-
kas bedömningen i hög grad av angreppsför-
sökets 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. Hund som inte utnyttjar första 
försöket till angrepp skall underkännas.

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. Hund som angriper figuranten 
efter att något enskilt skyddsmoment är helt 
avslutat skall avbrytas och underkännas i 
hela skyddsprogrammet, men får fortsätta 
tävlingen i övrigt.

Kontroll
Med kontroll menas hund som upphör att 
angripa genom att bevaka, åtlyder komman-
do sitt, ligg, stå eller låter sig återkallas till 
föraren.

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

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.

Regler i enskilda moment har företräde mot 
de Allmänna anvisningarna.

2016-04-10
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND

Allmänna anvisningar
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2016-04-10
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND

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 hun-
den 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 mo-
mentet slut efter tävlingsledarens anvisning.

Uppläggning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar 
nedläggning av hundarna. Momentet är slut efter 
skott och på tävlingsledarens 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 förs 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 på stället och stegförflyttningar. Då föraren gör 
halt skall hunden utan kommando stanna i utgångs-
ställning. 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 tävlingsleda-
ren att tillse att hunden föres i fritt hängande koppel, 
samt att momentet utföres lika för samtliga hundar.

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 an-
passa 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 

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

Uppläggning:
I momentet som börjar på tävlingsledarens tillsä-
gelse 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”.

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 föra-
rens 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 sit-
ta, 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 tävlings-
ledarens anvisning anslutit till hunden.

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.

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

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 hun-
den. 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.
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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 pre-
sentera och ansöka om lämpligheten i momenten 
hos styrelsen i Polisens hundförarförbund.
Momentet presenteras för deltagarna under tävling-
en, 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

Bedömning:
Hund som bakspårar eller tar upp fel spår återkallas 
till linjen utan betygsneddrag.
Hund som går över spåret utan upptag erhåller 
betygsneddrag 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 utläg-
ger 7 föremål i spåret varav slutföremålet skall vara 
större än de övriga.
Spårningen är avslutad när hunden funnit slutfö-
remålet. 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 ap-
porter medför skadat eller trasigt föremål underkänt.

Moment 11:
Platsundersökning – kommando ”leta föremål”.
Sök – Koeff 5

4 föremål – Koeff 3
Taktiskt uppträdande – Koeff 3

Uppläggning:
Rutan skall vara synligt utmärkt och väl avvallad. 
Hunden får skickas från alla fyra sidorna. Hunden 
skall från alla fyra 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.
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 tävlingsle-
darens anvisning. Hunden skall efter avhämtandet 
föras som vid fritt följ ur rutan och får sändas från 
den plats föraren befann sig när han gick in i rutan.

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 tillgodoräk-
nas. 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.
Den ene figuranten skall vara helt dold och den 
andre sittande/liggande till synes medvetslös.
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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 figu-
ranten 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 tävlingsleda-
rens anvisningar.

Moment 14:
Transport av figurant – kommando ”fot transport” 
– Koeff 3

Uppläggning:
Hund iförd munkorg. Föraren ställer upp cirka 5 
meter bakom figuranten med hunden i utgångs-
ställning.
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 me-
ter 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 tävlingsleda-
rens 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 utgångs-
ställning.
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-

Lämpliga föremål är t.ex. jacka, väska eller ryggsäck 
med en storlek av minst 40 cm.
Föraren anvisas en utmärkt mittlinje genom områ-
dets 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. Figu-
ranten 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 den-
ne trots senare godkänt ståndskall på densamme.
Skulle hunden under räddningssöket tappa eller dra 
av sig munkorgen får denna sättas på en gång. Upp-
repas 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 räddnings-
söket. 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 
betygsneddrag. 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.

Fo
to

: E
m

m
a 

Fo
rs

be
rg

2016-04-10
forts. SKYDDSHUNDSGRUPP

Polishunden 3-2017  |  Regler Polishund SM 2017

13



ning självmant eller på förarens kommando.
Hunden skall vara under kontroll inom ca. 10 sekun-
der 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 på-
verkar 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: släp-
pande/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 figu-
ranten 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 figuran-
ten övergår denne med bibehållet hot att gå mot 
hunden.
Hunden ska välja första tillfället till angrepp.
Då hunden har angripit ska figuranten utsätta hun-
den för belastning, både verbalt och fysiskt.
Hunden ska fortsätta sitt angrepp tills föraren kom-
menderar hunden att upphöra med sitt agerande.
På förarens kommando ”stå stilla, loss” upphör figu-
ranten med belastning samt aktivitet.
Efter släppandet placeras hunden att bevaka figu-
ranten vartefter denne skyddsvisiteras.

Hund som inte godkänns i moment 16 får inte utföra 
moment 17-18.

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 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 visitatio-
nen.
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 – kom-
mando ”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 förflyt-
tar 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.

Vid avbrytande får föraren ansluta till hunden efter 
tävlingsledarens anvisning.

Bedömning:
Använder föraren mer än tre kommandon under-
känns 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.

Moment 20:
Skyddsarbete/Miljöangrepp – kommando ”revir” 
– ”attack”
Hundens vilja/intention att övervinna hinder svårig-
heter – 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
Lydnad 280
Skydd 370
Spår 330
Platsundersökning 200
Räddningssök 300
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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 
betygsnerdrag 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 spets-
vinklar. 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 ap-
porterna 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 slutföre-
målet. 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
Lydnad 280
Spår 400
Platsundersökning 200

2016-04-10
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND

Spårhundsgrupp
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Svenska Mästare
1963 – 2016

1963 Skydd Sven Gustafsson Trollhättan Arro Göteborg
 Spår Sune Johansson Boden Pilot

1964 Kombinerad Sven Gustafsson Trollhättan Arro Gävle

1965 Skydd Inge Oskar Andersson Stockholm Tino Stockholm
 Spår Jan Erik Hansson Stockholm Nero

1966 Skydd Tommy Stolt Stockholm Lester Arboga
 Spår Torsten Jansson Västerås Devil

1967 Skydd Ramon Nordin Stockholm Garron Sollefteå
 Spår Bengt Nilsson Stockholm Fax

1968 Skydd Ramon Nordin Stockholm Garron Sollefteå
 Spår Bengt Nilsson Stockholm Fax

1969 Skydd Tommy Stolt Stockholm Lester Jönköping
 Spår Lars Brauer Stockholm Ajax

1970 Skydd Tommy Stolt Stockholm Lester Norrköping
 Spår Bengt Nilsson Stockholm Fax

1971 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Kalif Sollefteå
 Spår Bror Eriksson Köping Sarek

1972 Skydd Tore Forssén Härnösand Kleber Malmö
 Spår Ingvar Kempe Stockholm Zorro

1973 Skydd Tore Forssén Härnösand Kleber Göteborg
 Spår Morgan Joansson Göteborg Poker

1974 Skydd Frank Pettersson Göteborg Sickel Uppsala
 Spår Hans Andersson Nyköping Vexo

1975 Skydd Bror Eriksson Köping Brindo Umeå
 Spår Gunnar Sköld Stockholm Vambo

1976 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Zocko Sollefteå
 Spår Rolf Back Falun Chabo

1977 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Zocko Skövde
 Spår Toivo Voutilainen Handen Irak

1978 Skydd Kjell Zetterlund Göteborg Ymer Örebro
 Spår Bernt Nyberg Örebro Cesar

1979 Skydd Kjell Wiklund Gävle Hanko Haninge
 Spår Olle Thulin Uppsala Curo

År Grupp Namn Distrikt Hund Tävlingsort

P O L I S E N S  H U N D F Ö R A R F Ö R B U N D
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1980 Skydd Sven-Olof Sundberg Göteborg Besk Göteborg
 Spår Inställd

1981 Skydd Sven-Olof Sundberg Göteborg Besk Gävle
 Spår Hans Dominicus Stockholm Ädel

1982 Skydd Leif Gustafsson Göteborg Ringo Stockholm
 Spår Hans Dominicus Stockholm Ädel

1983 Skydd Lars-Göran Nilsson Stockholm Nicko Göteborg
 Spår Hans Dominicus Stockholm Ädel

1984 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Zacko Malmö
 Spår L-G Martinsson Lund Quattro

1985 Skydd Sten Billerud Handen Idol Halmstad
 Spår Hans Dominicus Stockholm Quando

1986 Skydd Sten Billerud Handen Idol Södertälje
 Spår Hans Dominicus Handen Quando

1987 Skydd Leif Carlsson Göteborg Apache Stockholm
 Spår Bengt Engwall Örebro Sarro

1988 Skydd Lars-Göran Nilsson Stockholm Tarras Trollhättan
 Spår Sten Billerud Handen Idol

1989 Skydd Lars-Göran Eriksson Märsta Quido Mora
 Spår Bengt-Erik Ljunglöv Södertälje Hagge

1990 Skydd Per Granath Huddinge Bero Norrtälje
 Spår Lars Öster Örebro Tazz

1991 Skydd Leif Carlsson Göteborg Passats Ali Västerås
 Spår Ronny Adolfsson Handen Kärrets Crai

1992 Skydd Jan-Henrik Oskarsson Umeå Passats Hasso Härnösand
 Spår Roger Wiklander  Tarras

1993 Skydd Leif Carlsson Göteborg Passats Ali Göteborg
 Spår Per Berggren Örebro Triumphs Bamse

1994 Skydd Leif Carlsson Göteborg Passats Ali Malmö
 Spår Jan-Henrik Oskarsson Umeå Passats Hasso

1995 Skydd Zijad Taslaman Malmö Eftas Irko Karlstad
 Spår Lars H. Öster Örebro HS Tazz

1996 Skydd Bengt-Erik Ljunglöv Östersund Alphagårdens Nine Uppsala
 Spår Thomas Pettersson Karlshamn Passats Gino

1997 Skydd Bengt-Erik Ljunglöv Östersund Quanto Stockholm
 Spår Mats Redefalk Uppsala Atenagårdens Odin

1998 Skydd Leif Simlund Halland Zagals Åkky Kalmar
 Spår Eva Simonsson Uppsala Frisco

1999 Skydd Lennart Gustavsson Stockholm Lei-Anns Nitro Linköping
 Spår Jan Karlsson Södermanland HS Dukat

2000 Skydd Leif Simlund Halland Zagals Åkky Göteborg
 Spår Ronny Holmberg Blekinge Jebas Erax

2001 Skydd Bengt-Erik Ljunglöv Jämtland Alf Borås
 Spår Jan Gyllensten Skåne Kurants Dilo

2002 Skydd Ronny Holmberg Blekinge Jebas Erax Östersund
 Spår Tony Johansson Kronoberg Bödavindens Arras

År Grupp Namn Distrikt Hund Tävlingsort
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2003 Skydd Ann Berg Skåne Memorix Gino Ronneby
 Spår Sten Billerud Stockholm Triumphs Jordan

2004 Skydd Glenn Andersson Skåne Blackneck’s Garbo Malmö
 Spår Thomas Wiman V:a Götaland Vårhufvud Fax

2005 Skydd Peter Sverdfält Stockholm Lei-Ann’s Ville Karlsborg
 Spår Dan Pellas Stockholm Jurassic Erox

2006 Skydd Bengt Ljunglöv Stockholm Wiggo Örebro
 Spår Jessica Solner Stockholm Sajkés Svullo

2007 Skydd Glenn Andersson Skåne Blackneck’s Garbo Södertälje
 Spår Patrik Malmberg Skåne Mallekraft’s Nikita

2008 Skydd Patrik Malmberg Skåne Mallekraft’s Nikita Karlstad
 Spår Jessica Solner Stockholm Sajkés Svullo

2009 Skydd Ronny Holmberg Blekinge Lei-Anns Besk Norrköping
 Spår Henrik Bodegrim Dalarna Wilses Allex

2010 Skydd Susanne Lindblom Västra Götaland Simlunds Isa Göteborg
 Spår Martin Nordblom Västra Götaland Försvarsmaktens Brumma

2011 Kombinerad Roger Nilsson Västmanland Blackneck’s A’Kitch Karlsborg

2012 Skydd Glenn Andersson Skåne Mallekrafts Tim Katrineholm
 Spår Katarina Edlund Stockholm Lindjax Chili

2013 Kombinerad Roger Nilsson Västmanland Blackneck’s A’Kitch Söderhamn

2014 Skydd Jan-Inge Borggren Skåne Mallekrafts Gabbe Malmö
 Spår Annika Modeén Värmland Eimdals Etzel

2015 Skydd Kjell Florén Västra Götaland Bockegårdens Boss Kungälv
 Spår Peter Hallberg Skåne Daneskjold Hex

2016 Skydd Johanna Christiansson Väst Entre’s Quaax Falun
 Spår Andrea Hardie Väst Chrijer Cruyffi

År Grupp Namn Distrikt Hund Tävlingsort

SM-segrarna 2016:
skyddshundsgruppen:

Johanna Christiansson,
Väst, Entre’s Quaax och

spårhundsgruppen:
Andrea Hardie,

Väst, Chrijer Cruyffi.
Foto: Anders Sjöberg
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Torsdag 7 september
09:00 SM-kansliet öppnar, info till alla tävlande
10:00 Samling vid Noregårdens parkering för avfärd
 mot Stockholms C
11:00 Invigningsmarsch och tal
12.00 Avresa åter mot Rosersberg
13:00 Lunch - förslagsvis på Restaurang Tre Rosor
15:00 Domarmöte
17:00 Första tävlingsmomentet: Platsliggning i Slottsparken
 Turordning: Grupp 1, Grupp 2 och Spår
19:00 Kamratafton på Tre Rosor med mat 

Fredag 8 september
Skyddshundsgruppen:
Förmiddag: Grupp 1- Lydnad Grupp 2-Räddningssök
 Första start: 07:00 Avfärd: 06:30 
 Första start 07:00
 Plats: Slottsparken Plats: se karta

Eftermiddag: Grupp 1- Saksök Grupp 2-Lydnad
 Start: 13:00 Start 13:00
 Plats: Slottsparken Plats: Slottsparken

Spårhundsgruppen: Saksök
 Första start: 07:00
 Plats: Slottsparken

19:00 Årsmöte Polishundförarförbundet
 Plats: Noregården Hörsal

Lördag 9 september
Skyddshundsgruppen:
Förmiddag: Grupp 1-Spår Grupp 2-Saksök
 Avfärd 06:30  Första start: 08:00
 Första start 07:30 Plats: Slottsparken
 Plats: Knivsta

Eftermiddag:  Grupp 1-Räddningssök Grupp 2- Spår  
 Avfärd: 10:00 Avfärd: 12:45
 Start: 10:30 Start: 13:30
 Plats: se karta Plats: Knivsta

Spårhundsgruppen: Lydnad
 Start: 13:00
 Plats: Slottsparken

18:30 BANKETT – Rosersbergs slott

Söndag 10 september
Skydd: Grupp1 och Grupp 2
 Första start: 08:00
 Plats: Slottsparken

Spårhundsgruppen: Spår
Avfärd: 09:20 (kan ändras)
 Plats: Knivsta

PRISUTDELNING C:a 16:00

TÄVLINGSPROGRAM
7-10/9

Tiderna kan komma att justeras
Vi samlas vid Oxstallet för avfärd mot spåren samt räddningssök.
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Årets resa till Nordiska Mästerskapen 
tog oss i år till ett lummigt och grönt 
Danmark. Tävlingsdeltagarna från Sve-
rige var:

Patrullhundarna
• Johanna Christiansson, Region väst 

med sin schäfer Entrés Quax
• Fredrik Lindqvist, Region mitt med sin 

malinios Blackneck’s B’Adde (Loke)
• Janne Borggren, Nationella polishund-

tjänsten med sin malinois Mallekrafts 
Gabbe

Lagledare: Jerker Lawesson

Narkotikahundarna,
• Petter Fransson, Region väst med sin 

malinois Herman von den Sennequel-
len.

• Simon Mainwaring, Region öst med 
sin malinois Ulvgaist Dumle.

Lagledare: Mimmi Lindgren

Med från Sverige var även domarna 
Johan Petersson, Peter Matthijs samt 
Kenneth Eriksson.

Lars Lindgren deltog under den första 
dagen som ordförande för NPHU.

Samtliga inhystes på Hotel Pejsegården i 
Brædstrup som låg på Jylland, strax syd-
väst om Århus. Brædstrup var en mindre 
by med små tegelvillor och mycket 
välskötta trädgårdar. Vädret som bjöds 
var bra för tävlande hundar, mulet och 
blåsigt. Danskarna var duktiga på att se 
till att vi inte behövde gå och lägga oss 
hungriga på kvällarna. Portionerna som 
det bjöds på till middag hade gått och 
väl räckt till två svenskar.

Första tävlingsdagen hade patrullhun-
darna spår- och räddningssök. Det gick 
skapligt för alla ekipagen i räddnings-
söket och bara en av dem som inte gick 
runt på spåret.

Narkotikahundarna fick sätta tänderna 
i fältsök, spår samt lagersök. Fältsöks-
rutan bestod av ett gammalt värn med 
ganska branta partier. Båda ekipagen 
fick med sig var sin gömma från detta 
moment. Lagersöket genomfördes i ett 
källarutrymme på Horsens Brandstation. 
Även här fick båda ekipagen med sig 
några gömmor.

Efter första tävlingsdagens slut så låg 
Danmark på en 1:a plats, Sverige 2:a 
och Norge 3:a.

Andra dagen bjöd på solsken från en 
klarblå himmel. Det fläktade även rejält 

Nordiska Mästerskapen för Polishundar
30 maj -2 juni, Brædstrup, Danmark

Det svenska laget bestod av: Fredrik Lindqvist med Blackneck’s B’Adde (Loke), Petter Fransson med 
Herman von den Sennequellen, Johanna Christiansson med Entrés Quax, Simon Mainwaring, med 

Ulvgaist Dumle och Janne Borggren med Mallekrafts Gabbe

Mimmi, Fredrik, Jerker, Petter, Johanna, Simon, Peter, Janne och Johan.
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vilket bidrog till att det inte blev så varm 
för hundarna.

Patrullhundarna började med brotts-
plats och lydnad och efter lunchen var 
det dags för skyddsprogrammet. Samt-
liga av dessa moment genomfördes i 
Byparken som låg på gångavstånd från 
hotellet. Brottsplatsen bestod således av 
typiskt parkområde med buskar, klippt 
gräs, långt gräs samt en mindre stenmur. 
Här gick de svenska hundarna bra och 
fick med sig allt från alla sex föremå-
len till tre stycken föremål. Lydnaden 
genomfördes i samma område och inte 
heller här behövde de svenska ekipagen 
skämmas. Alla tre bjöd på mycket fina 
lydnadsprogram. Skyddet genomfördes 
efter lunchen på samma plan som lydna-
den genomförts på. Här kammade Fred-
rik och Loke hem en fin grenseger.

Narkotikahundarna började med sin 
lydnad och sedan delades de upp mellan 
fordonssök och bagagesök samt lägen-
hetssök. Narkotikahundarna genomförde 
en mycket stilfull lydnad där Simon och 
Dumle kammade hem sin första delse-
ger. De tappade bara ynkliga 0,5 poäng 
i ett av momenten. Fordonssöket ge-
nomfördes dels i en turistbuss samt i en 
mindre bil. Här gjorde Petter och Her-
man riktigt bra ifrån sig och de tog hem 
grensegern. Bagagesöket genomfördes 
utomhus på en fotbollsplan i anslutning 
till fordonssöket. Petter och Herman var 
på topp och de tog hem grensegern även 
här. Lägenhetssöket genomfördes nå-
gon kilometer norrut i byn i en form av 

konferenslokal med samlingsrum, kök, 
hall och toalett. Här kammade Petter och 
Herman hem sin tredje grenseger för 
dagen. Under torsdagen hade alltså de 
svenska narkotikahundarna varit bäst på 
alla grenar.

Hur gick det då?
Individuellt för patrullhundarna kom 
Janne Borggren och Mallekrafts Gabbe 
på en tredjeplats. Individuellt för narko-
tikahundarna kom Petter Fransson och 
Herman von den Sennequellen på en 
andraplats. Stort grattis till er båda.

I lagtävlingen räckte tyvärr inte Sve-
rige till i år och vi slutade på en tredje-

plats. Vann gjorde Danmark som hade 
lyft sig avsevärt beträffande sin lydnad 
och ordning på hundarna. Grattis Dan-
mark.

Men trots tredjeplatsen tror jag ändå att 
det var ganska nöjda ekipage som läm-
nade tävlingen och rullade åter mot Svea 
rike på fredagen.

Nästa år genomförs Nordiska Mäs-
terskapen i Stavanger, Norge. Då får de 
andra länderna akta sig!

l Text: Mimmi Lindgren
l Foto: Petter Fransson, Simon 

Mainwaring och Mimmi Lindgren

Narkotikahundar
Nr Namn Land Hund Lydnad Fältsök Lägenhetssök Bilsök Lager- skåpsök Väskor mm Spår Totalt
14 Kim Wiboe Danmark Viggo  97 80 70  55 130  0 66 498,00
12 Petter Fransson Sverige Herman 104 25 95 105  63,75 47,5 53 493,25
11 Carsten Iversen Danmark Malkin  65 65 90  52,5  88,75 27,5 71 459,75
13 Øyvind Kjetland Norge Mikke  96 45 51,25  60  92,5 40 71 455,75
15 Simon Mainwaring Sverige Dumle 117 40 65  45  90  0 70,5 427,50
16 Harald Husum Norge Diego 103,5 40  0  85  95  0 63 386,50

Patrullhundar
Nr Namn Land Hund Lydnad Skydd Spår Sakstövning Personsök Totalt
25 Bjørn Sigmund Rolland Norge Cooper 122 217,5 248 152 196 935,50
9 Johnny Klærke Danmark Trucker 125,5 221,5 228 152 157,25 884,25
7 Janne Borggren Sverige Gabbe 136,5 235 186 107 190 854,50
1 Jørgen Weinkouff Danmark Tjekki  95 181,25 227,5 118 181,5 803,25
2 Johanna Christiansson Sverige Quax  92 204,75 221,5  79 189,5 786,75
4 Sigvald Jenssen Norge Pluto 117,5 198,25 106 133 210 764,75
10 Fredrik Lindqvist Sverige B'Adde 115 239  17 146 184 701,00
8 Gunn Berit Melvold Norge Hugo 136,5 199,5  14 132 177 659,00
5 Peter Dyrberg Holm Danmark Basse  71,25 188,5  53 124 153,5 590,25

Lagresultat
Nr Lag  Totalsumma P 1 P 2 N 1
1 Danmark 2185,5  9 1 14
3 Norge 2156,0 25 4 13
2 Sverige 2134,5  7 2 12
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Maj 2017
Här kommer lite allmän information om 
vad vi varit engagerade i under maj må-
nad. Polismyndigheten 12 juni 2017

Maj månad har det varit full aktivitet på 
NPHT. Förläggningen har varit fullbe-
lagd i stort sett hela månaden.

Nationella arbetsgruppen för fordon, 
uniform och utrustning hade möte i 
Karlsborg med närvarande Urban Wer-
lefeldt, Micke Liljemark, Mats Milling, 
Mats Thomasson, Petter Fransson och 
Pelle Karlsson.

Utbildning
Vårens grund och instruktörs utbildning-
ar närmar sig sitt slut. Under veckorna 
har grundkursen fått till sig information 
om hur sökhunden fungerar i detalj. Det 
bjöds på kvälls övning med flera upple-
velser.

Jenny Edström och Hasse Norberg 
förkovrade instruktörs kurserna i spe-
cialsök vilket var mycket uppskattat. 
Magnus återkopplade provledarbedöm-
ningen i två dagar.

Grundkurs för Kriminalsökhundar ge-
nomfördes i Stockholm.

FM Hundar
Vi har medverkat vid 3 L-tester av 
Försvarsmaktens hundar. I Piteå där 5 
hundar testades. Därefter testades det 12 
hundar i Sollefteå och slutligen 8 hun-
dar i Ronneby. Det godkändes ett antal 

hundar för polisbruk och dessa är nu på 
provperiod hos sina förare eller i Karls-
borg hos Mia, Torbjörn och Bola där 
hundarna utvärderas i 6 veckor.

Unghundstest
NHPT bedriver tillsammans med Poli-
tihundeskolen i Konsvinger, Norge, på 
uppdrag av norskt universitet gällande 
L-tester av unga schäferhundar, hanar. 
Hundarna testas vid 6 respektive 12 
månaders ålder med syfte att utröna vid 
vilken ålder vi kan med säkert resultat 
L-testa en hund. Krogstorps kennel var i 
Karlsborg och testade 3 hundar.

Internationell samverkan
Nordiska Mästerskapen för polishundar 
gick av stapeln på Jylland i Danmark. 
Jerker Lawesson var lagledare men hade 
också ett möte med de andra Nordiska 
Polishundskolornas chefer i samband 
med mästerskapet. Janne Borggren var 
deltagare i NM med sin hund Malle-
krafts Gabbe. Janne och Gabbe slutade 
individuellt på en 3:e plats.

Nya hundar i tjänst som har
rapporterats in under maj månad.
Grattis till följande ekipage som god-
känts för tjänst.

Dizza. Sch/Mal, Tik. Förare Anna Färn-
lund. Region Stockholm, godkänd pa-
trullhund.

Chrijers Chiefen. Tysk schäferhund, 
hane. Förare Anne Berg. Region Syd, 
godkänd BPU hund.

Heimdals Gnita "Gina". Tysk schä-
ferhund, tik. Förare Ingrid Dimsjö 
Hedeberg. Region Bergslagen, godkänd 
brandhund.

Wiking Chidob Brutala Boriz "Boris". 
Tysk schäferhund, hane. Förare Elin 
Jansson. Region Nord, godkänd BPU 
hund.

Basshåms Griss. Tysk Schäferhund, ha-
ne. Förare Jenny Edström. Region Nord, 
godkänd BPU hund.
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NPHT, Nationella
Polishundtjänsten

Karlsborg, månadsrapport från Magnus Söderberg
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Polishundens redaktion
önskar alla en skön sommar!
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Tänk vad märkligt att ett år kan ha passerat så snabbt när man 
ser tillbaka, men att det samtidigt går så otroligt sakta när man 
är mitt i det. 28 maj var datumet jag sett fram emot länge. 
EOM, End of mission. Det kändes som om det var helt rätt i tid 
att lämna Timbuktu också. I januari var det en raketattack rik-
tad mot supercampen men nedslagen var en liten bit därifrån. 
Alla var dock överens om att dom skulle träffa nästa gång. Så 
blev det också. En granatattack på eftermiddagen och nedsla-
gen resulterade i en död och flera skadade. Svenska militären 
bor grannar med Liberianska campen som träffades. Några 
svenskar skadades lindrigt i samband med räddningsinsatsen. 
Därefter har ytterligare 3 granatattacker skett och alla nedslag 
har varit inne på supercampen eller vid flygplatsen som ligger 
precis bredvid. Jag och de andra 2 svenskarna har klarat oss 
bra, för ingen av oss var på plats när det skedde.

Vi bodde på sektorhögkvarteret cirka 2 km ifrån supercampen 
där svenska militären har sin camp, FPU och andra länders mi-
litära styrkor samt en del från min enhet, UNPOL, bodde. Det 
är ett stort område dit vi brukade åka för att träna. Varvet runt 
blev 1.5 km men mot slutet fick man åka tidigt på morgonen 
för att orka. Temperaturen mättes upp till 45 grader (56 grader i 
solen) och då kommer det ändå bli några grader varmare innan 
det vänder. Fruktansvärt varmt och omöjligt att beskriva hur det 
känns när man undrar om blodet kokar, svetten rinner och det 
märks omgående om man slarvat med vätskan. Måste man inte 
så är man inte ute helt enkelt. Bilarnas AC orkade precis göra så 
att det var uthärdligt men det var ändå varmt när vi åkte patrull.

Sista veckorna i Timbuktu hade jag som mål att hinna dela 
ut alla gosedjur, leksaksbilar och kepsar jag fått med mig från 
Sverige. Nästan 2 sopsäckar fyllda med djur knölades ner i en 
bag som jag tog med mig. Ett av gosedjuren hade ett brölande 
läte när man tryckte på magen och naturligtvis hamnade det så 
att när bagen flyttades brölade djuret. Undrar vad bagagelastar-
na tänkte.

Många barn blev glada och jag lärde mig snabbt att bara dela 
ut då det var mindre samlingar av barn för annars slogs dom. 
Sista dagarna då jag var i Bamako kom en glassbil! Jag trodde 
knappt det var sant men mjukglass i stora lass köptes och de-
lades ut till barnen på gatan. 11 strutar kostade mig 15 kronor 
TOTALT!

Hemma igen

Fältsjukhus som drevs av Nigeriansk militär.

Utdelning av bl.a. kepsar, gosedjur och leksaksbilar som jag tagit med från 
Sverige.

Ambulans utanför fältsjukhuset skadades vid en attack. Sjukhuset klarade sig.

Min kollega från Burkina Faso hjälper till med gosedjuren.
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Det var med lätta steg jag klev på planet från Mali för sista 
gången. Skönt att få komma hem och återgå till det vanliga 
livet med ett språk jag förstår. Många människor från helt olika 
kulturer har jag mött och många kommer jag faktiskt att sakna. 
Ett annorlunda och lärorikt år av mitt liv är över och det har 
gett mig otroliga intryck och erfarenheter, både bra och dåliga. 
Jag och ”Moder Afrika” är inte kompatibla med varandra vad 
gäller hälsan. Jag är nog helt för klen för Afrika. Magproblem, 
infektioner i sår efter myggbett m.m. har frestat på. Ingen 
malaria men väl Tyfoidfeber och en erfarenhet av hur ett fält-
sjukhus i Nigeriansk regi fungerar har jag upplevt. Kollegor 
som kommer och lämnar dryck och mat eller bara snälla lappar 
då man sover på sjukhuset. Familjen. Missionsfamiljen kallade 
dom afrikanska kollegorna oss för. Man tar hand om varandra 
när någon är sjuk.

Väl hemma i Sverige ska ju arbetsgivaren också ta hand 
om oss när vi kommer hem. Jag har redan hunnit med mina 2 
hemkomstdagar som genomfördes på Livgardet i Kungsängen 
av utlandssektionen. Möte med krisstödsgruppen, information 
från HR angående Arbetsskadehantering, träff med våra mis-
sionshandläggare och fin middag med utdelning av medaljer 
men även ett tillfälle att träffa andra som varit på andra mis-
sioner. Alla har haft sina olika äventyr, medgångar, motgångar 
och erfarenheter. En del pratade om nya missioner, andra ville 
aldrig mera resa ut. För min egen del får jag se vad som hän-
der. Man ska aldrig säga aldrig men just nu vill jag tillbaka till 
mitt vanliga jobb, njuta av svensk sval (kall) sommar och bara 
vara nöjd över att jag har det otroligt bra som bor i Sverige. 
Det blir väl dags att leta ny hund efter sommaren också.

l Text och foto: Petra

Mjukglass! Kontrasternas land. Bilen hade engelska reg plåtar och en skylt 
från Mali.

FN's missionsmedalj till vänster. Rikspolischefens medalj – i fredens tjänst 
till höger.

När vinden satte fart va de som att stå i en hårfön som blåste sand. 

Hej då Timbuktu och mina FPU vänner från Nigeria.
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Sett och läst på Facebook

Båtmotorer på vift
Polisen Halland – den 31 maj 2017

Strax innan 01 inatt kontrollerade Kungsbackapolisen en bil, 
de kände igen sedan tidigare, på rastplatsen vid Torpasjöarna, 
E6. Det fanns inga personer vid fordonet, men de fattade miss-
tanke om att något lurt var på gång. Patrullen beslöt sig då för 
att hålla koll på bilen och efter två timmars lurpassande dyker 
tre personer upp. De åker fram och griper två av dem misstänk-
ta för båtmotorstölder men en misstänkt gärningsman lägger 
dock benen på ryggen och försvinner ner i ett skogsområde 
jämte motorvägen.

Hundförare Anders med Cruse, en av våra mer erfarna hun-
dar 9,5 år, är i närheten och hör att en misstänkt gärningsman 
sprungit från platsen, Anders trampar gasen i botten och är på 
plats efter cirka 5 minuter. Snabbt får han utpekat den plats där 
polispatrullen senast såg den flyende. Anders tar med sig Cruse 
och söker spår, de hittar omgående ett spår och det bär av. Re-
san går genom viltstängslet och ut i skogen, över sprängsten, 
genom björnbärssnår, taggbuskar och över klippblock. Efter 
en dryg kilometers "hinderbana" så letar Cruses nos sig fram 
till en klippskreva och där börjar han skälla, mycket riktigt så 
grips där den misstänkta gärningsmannen.

Mycket bra jobbat av den envetna, lurpassande Kungsbacka-
patrullen och lika bra jobbat av Anders och Cruse som spårade 
upp den sista misstänkta gärningsmannen. Fem båtmotorer 
hittades i samband med gripandet.

Jörgen, Hundförare i Halland, region väst.

Arnolds nos
ovärderlig!
Polisen Väst - hundförarna – 20 april 2017

Polishunden Arnold har den senaste tiden tillsammans med sin 
förare levererat bra jobb och bidragit till insatser som löst brott.

Under ett nattpass ganska nyligen så fann han två dieseltju-
var som gömt sig inne på ett industriområde i Angered, på 
gömstället hittade även Arnold stöldgods från tidigare inbrott.

Den senaste tiden så har Torslanda med omnejd haft stora 
problem med flertalet fullbordade villainbrott. Under en efter-
middag föregående vecka så blev en inbrottstjuv påkommen 
av målsägande. Gärningsmannen springer då från villan. Efter 
en kort tid så är Arnold med förare på platsen och får direkt 
spår från villan ner i riktning emot färjeläget. Gärningsmannen 
försöker gömma sig i en buske men för Arnold så blir detta 
gömställe en enkel match. Det visar sig att gärningsmannen har 
stöldgods på sig.

Under den gångna påskhelgen jobbade det aktuella ekipaget 
igen och under ett nattpass så var det två personer som gjorde 
inbrott i en lägenhet liggandes i stadsdelen Lunden. En av gär-
ningsmännen grips på plats, den andre lägger benen på ryggen 
och flyr i hopp om att undkomma polisen.

Arnold sätts på spår o spårar i kvarteren kring lägenheten. 
Spåret bär in på en innergård dit den andre gärningsmannen 
har tagit sin tillflykt. Väl på innergården så spårar Arnold rakt 
fram till en parkbänk där den andra gärningsmannen satt sig 
för att vila.

Som grädde på moset så avslutade Arnold påskens arbete 
med att hitta en ansenlig mängd narkotika.

Arnold är en fyra år gammal malinois som invandrat från 
Norge och numera bidrar till fina insatser i och omkring Gö-
teborg. Vi tackar Arnold för hans värdefulla arbete och hoppas 
formen håller i sig nu när våren och sommaren är på gång.

/Jonas, hundförare

Facebook  |  Polishunden 3-2017

30



För Harry är det "cash is king" som gäller!
Polisen Väst - hundförarna – 19 maj 2017

Det var i mars månad tidigare i år som en av våra fyrbenta tro-
tjänare polishunden Harry nosade upp en stor mängd kontanter 
i västra delarna av Göteborg.

Det hela startade med ett inbrott i villa dit Harry och dennes 
förare kom till platsen för att försöka få tag i de flyende in-
brottstjuvarna.

Harry började att spåra och spåret ledde in i ett skogsparti, 
genom trädgårdar och över en väg. Väl inne i ytterligare ett 
skogsparti så markerade Harry ner mot marken. När polisman-
nen kontrollerade där Harry markerat så hittades en plastpåse 
undanstoppad intill en sten och täckt av lite gräs. Påsen visade 
sig innehålla ett stort antal kontanter.

Knappt 1,2 miljoner i kontanter fanns i påsen. Vid den senare 
polisutredningen så kunde en gärningsman knytas till rånet i 
villan och fyndet av kontanterna. Dna från ytterligare gärnings-
män finns men ännu har dessa inte gett någon träff i registrena.

Kastade verktyg, handskar eller liknande är mycket vanligt 
att polishundarna hittar i samband med spårning. Men att nosa 
upp knappt 1,2 miljoner är inte lika vanligt. Harry ska enligt 
ryktet tagit fyndet med ro och kanske rullade han sig bara i 
gräset och tänkte "cash i king" när hans förare skulle ge han 
beröm för väl utfört arbete.I vart fall är åtal nu väckt och en 
misstänkt gärningsman står åtalad för rån och grov stöld.

Bibehållen form.
Harry tycks hålla formen fint. Nyligen så spårade han till-

sammans med sin förare upp två gärningsmän efter en riktig 
kämpainsats. Mitt under gryende morgon så passade två gär-
ningsmän på att göra inbrott vid ett företag intill Tagene i Gö-
teborg. Väktare lyckades gripa en av gärningsmännen men de 
andra flydde från platsen.

Harry och hans förare började spåra och efter ett ovanligt 

långt spår på ca 1,5 timma och nio kilometer så hittades två 
blöta och uppgivna personer tillika misstänkta gärningsmän.

Harry är av rasen malinois och han är fem år gammal. Han 
har på ett effektivt sätt tjänstgjort som polishund i knappt tre 
år. Det riktiga kennelnamnet är "Blacknecks b'Maro" men han 
kallas alltså Harry. Att spåra efter människor är Harrys absolu-
ta favoritgren. Hoppas hans goda form håller i sig även i som-
mar. Brist på flyende gärningsmän brukar det inte vara nu när 
sommaren är på väg med full kraft.

/Jonas, hundförare

Kanonbra hund!
Polisen Västra Skaraborg –  17 april 2017

Under söndagskvällen uppmärksammade vittnen att något 
var i görningen på ett företagsområde i Floby. Polispatruller 
kallades till platsen och de förstod snabbt att den misstänkte 
gärningsmannen lämnat platsen till fots.

Hundpatrull med hunden Tass i spetsen kallades till platsen. 
Tass fick snabbt upp ett spår och spårade ca 1,5 km genom 
skog, gårdar, villatomter och vattendrag. Plötsligt upptäckte 
Tass att ekipaget kommit ikapp den misstänkte som sprang 
cirka 20 meter framför. Hundföraren identifierade sig som po-

lis med hund och kommenderade man-
nen att genast lägga sig ned. Mannen 
insåg förmodligen att det var lönlöst 
att försöka springa Tass trött och lät 
sig gripas utan större drama.

Ett stort tack till vaksam allmänhet 
som bidrog med viktiga iakttagelser.

Den misstänkte rapporterades för 
försök till stöld, häleri och ringa nar-
kotikabrott.

Bilden visar polishunden Tass som 
i stamtavlan heter ABC Drifts Exor. 
Bilden tagen under semester.

Hundgruppen Skaraborg
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Sett och läst på Facebook

FM DEVIL (ESKI)
Polisen Västerbotten- Hundenheten – 25 maj 2017

Under gårdagen beordrades Försvarsmaktens Devil tillsam-
mans med sin förare till Bygdeå där två personer plockat på sig 
saker i en butik och sedan lämnat den. Till Devils stora glädje 
så hade gärningsmännen haft så bråttom när de lämnade brotts-
platsen att de glömt sin bil och istället sprungit från platsen.
När Devil med förare var på plats så hade nästan en timme 
passerat, en hjälpsam allmänhet kunde peka ut i vilken riktning 
gärningsmännen försvunnit och Devil skred till verket. Han 
plockade upp spåren efter gärningsmännen som bär iväg över 
ett antal gårdar och längs med gator, spåren går även genom 
ett skogsområde och ut på en grusväg. Efter en tids spårande 
ringer även en allmänhet in som säger sig ha sett två personer 
springa in i skogen, vilket bara bekräftar att Devil och matte 
börjar komma ikapp gärningsmännen. När Devil kommer till 

platsen som vittnet angett så fortsätter spåret några hundra me-
ter in i skogen där gärningsmännen påträffas i en rishög, dessa 
höjer sina händer mot himmelen så fort de hör Devils ljuva 
stämma! Otroligt ihärdigt och bra jobb av Devil med matte!

och kontrollerat, spåret går rakt till mannen och han grips som 
misstänkt gärningsman till inbrottet.

Andrea går tillbaka till brottsplatsen för att söka fler utgå-
ende spår från de andra misstänkta gärningsmännen, Cruyffi 
får ganska omgående ett nytt spår och släpar med Andrea ut på 
nya upptäcktsfärder. Det går ut på åkrar, längs järnvägen, ut på 
grusvägar och tillbaka på åkrarna igen. Efter att ha spårat cirka 
1,5 mil ser Andrea några misstänkta gärningsmän framför sig, 
de blir uppmärksamma på att de har en jagande duo bakom sig 
och lägger benen på ryggen men strax framför dem har en an-
nan polispatrull lagt sig på lur. De misstänkta gärningsmännen 
springer rakt in i famnen på kollegorna och grips!!

Helgen har bestått av ett gott samarbete mellan hund, hundfö-
rare, andra polispatruller och väktare..bra jobbat alla inblandade. 

Jörgen, hundförare i Halland.

Bra helg i Halland

Polisen Halland – 31 maj 2017

Det har hittills varit en bra helg för Hallands hundförare. 
Det började i Lördags morse då en väktare skrämde bort en 
misstänkt gärningsman som gjorde inbrott på Veingeskolan. 
Hundförare Andrea med sin hund Chrijer Cruyffi kommer till 
platsen och söker spår, de kommer omgående iväg och spåret 
går över villatomter och ut på en åker, efter någon kilometer 
hittar och griper de den misstänkte gärningsmannen.

På kvällen samma dag försökte en bil köra ifrån en patrull 
i Våxtorp, patrullen fick stopp på bilen och lyckades efter en 
kortare språngmarsch gripa en av de som satt i bilen, men 
nummer två fortsatte och hamnade utom synhåll. Hundförare 
Anders med Cruse kommer till platsen och patrullen visar den 
plats de senast såg den misstänkta gärningsmannen. Cruse 
söker spår, hittar ett och släpar med Anders på en kortare resa 
innan de ganska omgående hittar och gripar den andre miss-
tänkta gärningsmannen. De bägge misstänkta gärningsmännen 
är misstänkta för narkotikabrott och diverse trafikbrott.

Natten mellan Söndag och Måndag går larmet i Varberg om 
att en väktare sett ett antal misstänkta gärningsmän som tillgri-
pit gods ur en arbetscontainer på en byggarbetsplats. De smiter 
iväg men väktaren tror att de gömmer sig i närheten. Åter job-
bar Andrea och Cruyffi och åker snabbt till platsen. Ekipaget 
söker spår och de kommer iväg, efter någon kilometers spår-
ning kommer de fram till en man som en annan patrull stannat 

Andrea och Cruyffi, trötta och nöjda efter helgen.
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Polisen Västerbotten - Hundenheten – 23 april 2017

Liten blir stor, ny i tjänst! – Bashåms Ingo
Ingo nu 2 år (döpt efter världsmästaren, inte bensinstationen), 
är en stabil yngling som nu har startat sin karriär som polis-
hund.

Han har åkt polisbil sedan han var liten valp så han är väl 
bekant med sin arbetsmiljö.

Ingos förare valde ut honom ur en kull hos Bashåms Kennel 
i Älandsbro. Arv och miljö tillsammans har lett till att han 
godkänts på polisens L-test och nu även proven för att få börja 
jobba på riktigt!

Ingo är en nyfiken ung kille som är mentalt stabil. Han är 
mycket miljöstark och har en god dådkraft.

Ingos förare ska nu göra sitt bästa för att utveckla hans egen-
skaper så de får en lång och framgångsrik karriär tillsammans!

Polisen Västerbotten - Hundenheten – 27 maj 2017

BASHÅMS GRIZZ 2.0
Under veckan som gått har 
Grizz med förare blivit ett av två 
nya godkända specialistekipage 
i Region Nord. Grizz har nu 
specialiserats för att jobba på 
brottsplatser och att spåra myck-
et gamla spår. Han är tränad att 
hitta olika preparat som man kan 
utvinna mänskligt DNA ifrån. 
Grizz kommer vara till en otro-
lig hjälp vad det gäller att säkra 
tekniska bevis för att i slutändan 
kunna lagföra brottslingar. Grizz 
trivs mycket bra med sin nya 
arbetsuppgift !

Stort grattis till matte och 
Grizz för väl genomförd utbild-
ning.

Polisen Stockholm - hundenheten – 25 april 2017

Nyligen har tre nya ekipage kommit i tjänst på Stockholms ga-
tor. De tre hundarna är FM Jörro, även kallad Zeke, FM Junior 
och FM Keegan! Grattis till ett väl utfört arbete och lycka till!

Polisen Västerbotten - Hundenheten – 2 maj 2017

Ny i tjänst! – Rapports Guard
Rapport’s GUARD är en schäferhane på drygt 2 år som ny-
ligen godkänts som Patrullhund i Polisområde Västerbotten, 
Umeå. Guard hämtades för två år sedan från Rapport’s kennel 
i västra Sverige och påbörjade ett intensivt liv som blivande 
tjänstehund.

Han tillbringade sin tid 
på Stockholms hundenhets 
dressyrplats i Rosersberg, i 
ärlighetens namn till största 
delen till förevisning, utlåning, 
störning och diverse dres-
syrexpriment!

Vid årskiftet gick flyttlasset 
till Umeå och Guard fick an-
passa sig till nya miljöer och 
nya hundvänner! Nyligen av-
lade Guard prov som patrull-
hund och kan nu titulera sig 
polishund i PO Västerbotten. 
Guard är en arbetsvillig hund 
som hoppas att husse kommer 
att lyfta rumpan från kontors-
stolen något mer frekvent än 
de första tre månaderna.

Nytillskott | Nyutbildade
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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
 018-495 23 00

Pris: 2.366:-/pers. för boende & helpension
 torsdag-lördag.
 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 SM-regler
 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
 0727-36 01 80

 eller

 Kenneth Johansson
 0702-57 75 31

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

Inbjudan Narkotika SM 2017
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Inbjudan Narkotika SM 2017
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

2017

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

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

www.facebook.com/polishundsm2017

7-10/9

"Hundar kan heta
vad som helst.

Dom är
lite speciella"

 Hört från barn på ett Polishund-SM

Polishunden 3-2017  |  Officiell kalender

35



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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