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Jag och övriga styrelsen vill rikta ett stort tack till Kungälvs 
brukshundsklubb, för genomförandet av sommar-SM i Kung-
älv 3 – 6 september och för att de tog på sig arrangemanget 
som första icke tjänstehundsklubb. Givetvis ett grattis till alla 
bra prestationer från tävlande såväl som ett tack till doma-
re och övriga funktionärer. Mer om detta har jag skrivit om 
längre in i tidningen.

Ännu ett år har gått, och som jag tidigare uttryckt mig, frå-
gan är om tiden inte går fortare ju äldre man blir. Till årets 
årsmöte hade det inte inkommit några motioner men en mo-
tion, angående platsundersökning, som bordlagts från förra 
årsmötet togs åter upp. Resultatet blev att ekipagen från och 
med sommar-SM 2016 får utnyttja alla 4 sidorna på rutan.

Jag valdes återigen till ordförande för 2015 – 2016 och tack-
ar för förtroendet. Fredrik Lindqvist avtackades för sin tid som 
sekreterare i förbundet. Som ny sekreterare valdes Mimmi 
Lindgren. Jag vill också rikta ett tack till Nationella Polishund-
tjänsten för att de år efter år ställer upp för oss både som 
funktionärer men även med att hålla ett informationsmöte 
som är ack så viktigt.

Med förhoppning om en inte alltför bister höst.

Lars Lindgren
Ordförande

www.polishund.se
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Välkomna till

Draghundsläger
17–22 januari
på Långberget!

Polisens Hundförarförbund och Lars Bergström hälsar er varmt 
välkomna till draghundslägret på Långbergets Sporthotell och 
hoppas naturligtvis på strålande solskensdagar med mycket 
svett i spåren.

Vi får tillgång till våra rum cirka kl. 12.00, sön 17/1-16. Nyck-
larna hämtar ni vid receptionen Långbergets Sporthotell. Ni 
får ta med lakan och handdukar samt övriga artiklar som ni 
behöver under er vistelse där. Då vi kommer att köra minst två 
träningspass om dagen rekommenderar jag er att medtaga ett 
antal träningskläder emedan torkutrymmet inte är det bästa.

Ankomstdagen ingår middag och avresedagen ingår lunch. Vi 
skall ha städat och lämnat rummen till kl. 12.00, 22/1-16 avre-
sedagen. Det finns dock tillgång till dusch för de som orkar ett 
pass till.

Instruktör: Hemligt
Anmälan: Group Wise Lars Bergström.
Senast: 2015-12-26
Viktig – utrustning: Skidor, pjäxor, stavar, valla m.m.
 Bälte samt lina.
 Sele (till hund)
 Hund

Preliminärt program
17/1-15
12.00 Inkvartering samt egen uppvärmning och kontroll 

av utrustning.
18.00 Samling utanför baracken för transport upp till 

hotellet för gemensam middag och genomgång av 
veckans program.

18/1-15
07.30 Samling utanför baracken för transport upp till ho-

tellet för gemensam frukost.
08.30 Uppvärmning samt kontroll av utrustning.
09.00 Gemensam instruktörsledd träning.
10.00 Egen skidträning
11.45 Samling utanför baracken för transport upp till ho-

tellet för intagande av lunch.
13.00 Uppvärmning samt kontroll av utrustning.
13.30 Gemensam instruktörsledd träning
14.30 Egen skidträning.
16.45 Samling utanför baracken för transport till hotellet 

för intagande av middag.

Detta program sträcker sig under tiden 17/1-16—22/1-16.

Gävleborgs Polishundförening inbjuder till

Draghunds-SM 2016 
för polishundar
När: v. 10 (9–11 mars 2016)
Var: Acktjärbo, Bollnäs
Klasser: Pulka och Linkörning
Boende: Orbaden Spa&Resort. Boendet bokas av deltagarna 

själva till Orbadens reception på tel. 0278-62 15 00
 Uppge kod: HUND SM.
 Pris boende inklusive frukost, 750 kronor/person 

och natt. OBS! Del i dubbelrum.
 Tillgång till SPA ingår i priset. Bada, bubbla och 

mys. Gå gärna in på hemsidan www.orbaden.se där 
du kan hitta olika behandlingar för kropp och själ.

Övrigt: Frågor angående tävlingarna besvaras av
 Eva Roos 072-234 22 68
 Jörgen Mattsson 070-216 73 89

Anmälan: Eva Roos, eva.roos@polisen.se

Anmälan skall innehålla: Vilken klass du vill delta i. Pulka 
eller linkörning, förare, adress, postnummer och postadress, te-
lefon bostad, mobil, tjänstehundklubb, hundens namn, ras och 
födelsetid, meriter 

Sista anmälningsdag är måndag 15 februari 2016.

Anm.avgift: 100 kronor/deltagare.
 Betalas i samband med anmälan.
 Insättes på bankgiro 884-8640
 Gävleborgs Polishundförening

Bankett: Torsdag 10 mars blir det bankett på Orbaden med 
trerättersmiddag till en kostnad av 450 kronor/person.
Anmälan till banketten är bindande och återbetalning kommer 
ej att ske vid utevaro.
Anmälan till banketten sker till Eva Roos och i samband med 
anmälan skall även banketten 
betalas till bankgiro 884-8640, 
Gävleborgs Polishundförening.
Är du allergisk mot någonting el-
ler önskar specialkost, meddelas 
detta i samband med anmälan till 
banketten.

Vi hundförare i Gävleborg
hälsar er alla varmt välkomna!
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Hundförarutbildningen våren 2015

Nu var det äntligen dags att presentera våra fem nya hundföra-
re som i läsandets stund avslutat grundkursen för hundförare. 
Dessa är Jonas, Fredrick, Johan, Mikael och Mats.

Jonas och Fredrick kommer från Region Nord där de båda 
skall tjänstgöra. Jonas på patrullhundsidan och Fredrick på 
specialsöksida. Johan och Mikael får representera Region Väst 
och skall båda bli patrullhundförare. Mats åkte ända från Re-
gion Syd där han annars är bombtekniker för Nationella Bom-
bskyddet. Han kommer således använda sin hund för att leta 
bomber och granater. Syd som på pappret var underrepresente-
rade valde även att kompensera detta med att skicka grundkur-
sens instruktör, välkända Herr Peter Matthijs. Som en parantes 
kan vi meddela att Peter som hade hästsvans i början av kursen 
slet sitt hår redan första veckan och är numera korthårig.

startade i skolbänken. Vi fick då följa instruktörskursen som vi 
antog kunde allt och lite till. Detta besannades nästan omgå-
ende då de satt och slängde ur sig de ena svåra ordet efter det 
andra och fintade bort oss stackars grundkursare innan första 
rasten. När vi senare lärt känna dem visade det sig att de också 
hade svårt att förstå alla svåra ord och vi möttes varje onsdag 
som jämlika i puben.

Åter till första lektionen! Efter första rasten gjorde våra prak-
tiska sinnen sig påminda genom att vi alla nästan somnade. 
Inte på grund av ointresse utan på grund av ovanan vid att sitta 
stilla så länge. Ett fenomen som skulle följa oss alla veckor 
här i Karlsborg. När väl de praktiska momenten började var vi 
genast på topp igen. Eller var vi det? Våra hundar håller nog 
inte med oss. Ni undrar därför säkert vad för hundar som skulle 
behöva släpa runt på oss de närmaste månaderna och förhopp-
ningsvis ännu längre.

Mats har en springer spaniel som självklart heter Nitro, vilket 
annat namn skall en bombhund besitta? En riktig dammsugare 
som älskar att leta hylsor är han i alla fall.

Fredrick startade kursen även han med en springer spaniel, 
denna heter Solo. Solo märkte dock redan under första blocket 
att Fredrick besatt en kompetens som var snäppet över vad 
Solo var van vid. Solo, som är en otroligt driven hund, bokade 

Som ni redan lagt märket till är det ingen stor kurs detta år med 
bara 5 elever, men som tur var så fick vi sällskap av en instruk-
törskurs som gick parallellt. Frågan är om det blev en bättre 
utbildning eller ej. Det var iaf ert väldigt trevligt sällskap. 
Dock kan vi, efter en empirisk undersökning, nu fastställa att 
stockholmare pratat bra mycket mer än vad våra norrlänningar 
klarar av.

Utbildningen då?
Denna otroligt praktiska inriktning, inom polisväsendet, riv-
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genast in ett träningsläger hemma i norr för att komma upp till 
pappa Fredricks nivå. Under utbildningen fick Fredrick istället 
besök av en Boxer tik vid namn Easton. Hon visade Fredrik 
direkt att även om han redan kunde en hel del, hade han fruk-
tansvärt mycket kvar att lära.

Jonas bokstavligen drogs fram genom kursen av schäferhanen 
Försvarsmaktens Id på gott och ont. Mest ont, men vi återkom-
mer till det. Id gillar att gå först och berättar för hela Karlsborg 
om han inte får det.

Johan har fått lära sig norska för att kunna kommunicera med 
sin unga schäferhane Tass. När han väl lärt sig detta kunde han 
börja omsätta sin mångåriga erfarenhet av hunddressyr.

Mikael släpas runt av sällskapets uddahund (fram tills boxern 
dök upp) i form av en Mallehane som fått namnet Sherlock. 
Sherlock har varit en sväng i Norge och även i Danmark, men 
verkar ha ett mycket lingvistiskt öra och lyssnar numera allde-
les utmärkt på svenska vädjanden. Trots sina nätta 30 kg visade 
han Johan att människor kan flyga.

Under kursens gång har dessa hundar försökt få sina förare, att 
med någon form av godkänt resultat, gå fot rakt fram, under 
höger och vänstersvängar. Hundarna har även lagt sig för att 
sedan skicka iväg dessa lyhörda förare ett par meter så att de 
själva kan vila några minuter. Förarna har dock nervöst stått 
och tittat på och sedan kommit tillbaka sällskapssjuka som de 
verkar vara. Ett annat svårt moment har varit att få förarna att 

stå kvar medan hundarna har hoppat över hinder. Detta har 
dock lyckats flera gånger.

Hundarna har också tvingats springa ikapp bovar på grund 
av att dessa förare inte orkat springa själva. När föraren väl 
kommit lunkandes har hundarna släppt boven exemplariskt 
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och skällt ut föraren för att inte varit flitig i löparspåret under 
vinterhalvåret. Att inte hundarna har fått spader när förarna 
dessutom gång på gång tappat bort hylsor, nycklar, bollar, 
plastbitar och annat krafs och sedan bett hunden leta upp dessa 
saker för att de själva är lata. Pricken över i:t är ju när förarna 
verkar ha ett otroligt dåligt minne och vill gå en sträcka som de 
redan gått för inte alls för länge sedan. På åker en sele och lina 
och hundarna som inte alls har gått sträckan innan måste guida 
dessa vilsna själar över stock och sten. Och tror du inte att de 
har tappat saker även under promenaderna.

Nej, nu var jag lite snabb i att säga vad som var pricken över 
i:t. Det var när Id visade Jonas hur man hittar en gömd person 
på andra sidan ett träd med hjälp av näsan, en så kallad vind-
markering. Jonas missuppfattade uppgiften och i frustrationen 
skallade han detta oskyldiga träd. Id skakade bara på huvudet 
och visade sedan hur man gjorde med höga fina skall. Som 
ni märker är det hundarna som lärt förarna det mesta under 

kursen. Även Peter har såklart bidragit. Främst med att springa 
ifrån oss, peka vart vi skall tappa bort saker samt visa oss 
trevliga promenadstråk som man måste gå två gånger. Ett och 
annat tips har han självklart lyckats förmedla till oss också.

Med all hjälp av Peter och med våra hundars envishet ser de nu 
ljuset i tunneln och vågar skicka iväg oss från Karlsborg med 
en godkänd grundkurs i bagaget. Vissa av hundarna har dess-
utom uttalat att de kan tänka sig att åka med oss för att utbilda 
oss ännu mer under kommande år något som vi som nya hund-
förare är väldigt väldigt tacksamma för.

Och ledorden som skall guida oss i verkligheten kommer från 
Jonas. ”Håll dem kort!” 

Fler ord behövs inte enligt vår unga norrlänning!

l Text: Mikael Maxe
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Mitt hundintresse har jag alltid haft, redan från barnsben. Jag 
började spara till min första hund redan i skolan då vi fick 
lägga pengar i en sparbössa varje lördag. Där fick jag ihop 330 
kronor. Min första hund köpte jag för 300 kronor och det var 
en lapphund. Tiden gick och jag bestämde mig för att bli polis. 
Min dåvarande svåger var polis och hundförare i Trollhättan 
och när han var bortrest, brukade vi sköta om hans tjänstehund. 
Målet för mig var ganska klart. Jag skulle försöka bli hund-
förare. Efter de inledande åren som polis i Stockholm, fick 
jag tjänst i Karlskoga. Efter drygt ett år i Karlskoga, fick jag 
chansen att utbilda mig till hundförare. Hösten 1982 klev jag 
in på Hundskolan i Sollefteå tillsammans med Lars Lindgren, 
Hans Frykler, Peder Hansson, In-
gvar Lauri, m.fl. En helt underbart 
rolig tid startade. Min första hund 
hette HS Maxor ”Loyd” och den 
hunden hade jag fram till februari 
1983, då han blev ihjälkörd. Två 
dagar efter denna tragiska händelse, 
var jag på nytt uppe i Sollefteå och 
hämtade en ny hund. Det var en 
hund som hette HS Mix. Min kärlek till denna Mix startade 
direkt i hundstallet. Han satt därinne i sin box och bara sneg-
lade på mig. Han satt där och uttryckte sig till mig som ”Gå 
där du. Här får jag sitta”. Ja, ni förstår, valet bland de hundar 
som fanns att tillgå var ganska enkelt. Hundkursen var på den 
tiden delad, första delen på hösten och andra delen på våren. 
Under andra delen på våren 1983, hade jag alltså HS Mix. 
Tiden med Mix var helt enorm. Tränade enormt mycket näs-
arbete med honom och det visade sig snart att detta skulle ge 
mycket fina resultat. En kille som lärde mig mycket om hur en 
hundförare skulle uppträda och fungera, var Bengt Engvall. Vi 
gjorde mycket som vi trodde skulle utveckla hundarnas status 
i polisverksamheten. När jag 1984 fick tvillingar, insåg jag att 
jag måste sluta med att spela fotboll, för tiden räckte inte till. 
Det var ju heller ingen begränsning på övertiden då. De ringde 
ut mig cirka 4 gånger per vecka på jobb, och det var ju oftast 
på nattetid.

 
Årets polishund
HS Mix blev 1988 utsedd till årets polishund. Hela det året 
med honom var otroligt. Vi lyckades med en mängd jättefina 

jobb. Vi hittade flera försvunna personer och en hel del narko-
tika. En av de försvunna, var en svampplockare, som låg i ett 
kärr. Mannen hade bara ena armen och huvudet ovanför vatten-
ytan. Jag tänkte först inte gå ut på det mera öppna området, för 
där hade ju helikoptern åkt så många gånger, men jag litade på 
min arbetskamrat Mix. Precis när det hade blivit klart att han 
skulle få utmärkelsen, ringde kollegorna på narkotikaroteln i 
Karlstad och frågade om jag kunde åka och hjälpa dem. De ha-
de på sommaren gripit två personer med 1 kilo amfetamin och 
de hade sedan fått tips om att det skulle finnas mer nedgrävt 
utanför Grums. Narkotikahundar från Göteborg hade varit där 
och letat, samt tullhundar. Dessutom hade kollegorna varit där 

och grävt, men inte hittat något. 
Jag var där i två dagar, i det område 
som de hade letat och grävt mest, 
då Mix tvärnitar på ett ställe och 
gräver fram 5 kilo, 98-procentig 
amfetamin. Man ska ha tur att hun-
den kommer rätt ibland. På en av 
innerpåsarna blev det sedan träff på 
fingeravtryck. Avtrycket tillhörde 

en av de två som gripits för det ovan nämnda 1-kilos paketet. 
En kort tid efter detta fynd, blev jag sedan mordhotad.

Hundvalp
År 1989 börjar min resa med att ta en valp efter min egen 
tjänstehund. Jag har till dags datum tagit 6 valpar och 5 av dem 
har blivit polishundar. Den sjätte har jag hemma nu och jag 
tror att jag ska lyckas med att få honom som polishund också. 
Två av dessa sex har jag sålt till andra myndigheter och det 
har berott på, att min egen hund i tjänst, fortfarande varit i fullt 
tjänstbart skick. Valpen efter HS Mix fick heta Leo eller rättare 
sagt Elai’s Leo Fischer.

Ursut och Imandi
Leo blev också en sådan hund som jag ville ha. Han var kol-
svart och på fotbollskommenderingarna, retade sig alltid 
”Black Army” på just honom. Varför vet jag inte, men de kan-
ske var avundsjuka på honom, för han var kolsvart. I början av 
tiden med Leo, rymde ju två killar från Kumlabunkern. Ursut 
och Imandi åkte rakt in i en vägspärr i Svartå, backade rakt 

Mitt liv som hundförare

ULF BACKMAN

”Vi hittade flera försvunna per-
soner och en hel del narkotika”

Polishunden 4-2015  |  Mitt liv som hundförare

9



ned i diket när de skulle vända och sedan var jakten igång. Vi 
hade ju inte Sig-Sauer då, så vi var tvungen att vänta på för-
stärkningsvapen innan vi kunde börja spåra. Spåret gick in till 
Svartå samhälle och där var det stopp just då. I fem dygn höll 
vi på och jobbade hårt med massor av hundar. En av de saker 
vi gjorde redan då, och som det pratas mycket om idag, är led-
stänger. Vi fick, av säkerhetsskäl, inte jobba när det var mörkt, 
men det första som det började ljusna, satte vi igång. Det här är 
i maj 1991. På varje väg, järnväg, kraftledningsgata gjorde vi 
spårsök rakt över och kunde på så sätt konstatera, att de är kvar 
i Svartå. Personal på Rikskrim hade aldrig hört att man kunde 
jobba så här med hundar, så de var mycket imponerade över 
taktiken. Tredje natten det pågår, gör jag ett spårsök med Leo 
över ett av järnvägsspåren och då markerar han spår. Spåret går 
ned till en bäck och skoavtrycken där säkras. Just sådana skor 
hade de intagna på Kumlabunkern. Kommande kväll ringer en 
kvinna från Kvistbro och säger att två män har kommit i en båt 
på älven och klivit iland. Jag och en kollega åker dit och min 
hund tar upp spår direkt. Detta avfärdas dock av Staben, för att 
andra hundförare hade spår nedåt Laxå. Det visar sig sedan att 
kvinnan hade rätt, det var Ursut och Imandi som hon hade sett. 
Det framkom sedan, att här hade Ursut och Imandi tänkt att ge 
upp. De låg i en sommarstuga 150 meter från den plats där jag 
slutade spåra. Under den kommande 
natten stjäl de sedan en bil och blir 
tagna på morgonen i Arboga. Leo 
spårade också upp några bankrånare 
som hade varit i USA och utbildat 
sig i att lura bort hundar. Det gick 
inte så bra för dem, utan även de 
blev gripna av Leo.

Såg du mopedspåret?
Hunden efter Leo hette sedan Elai’s Sigge Sig-Sack. En sak 
som jag hela tiden har jobbat med, är att våra hundar ska tala 
om saker för sina förare. Vi hundförare måste också ge våra 
hundar chansen att göra detta. Tänk vad många saker som mina 
hundar visat för mig och vad mycket roligt som det givit mig. 
Jag har en aspirant med mig, det är december månad, men 
ingen snö och det regnar. Vad gör man då? Jag åker en bit på 
E18 och kör in i Värmland en bit. Vi åker på en grusväg upp 
mot Vassgårda. Från denna grusväg, går det en mindre grusväg 
upp till en grillplats. Jag säger till aspiranten ”Såg du moped-
spåret”? Han fattar ingenting. Vi åker upp där och rastar. När 
vi gått 500 meter i regnet, tar Sack upp ett spår in i skogen. 
Spåret visar sig sedan vara 12 timmar gammalt. Sack stannar 
och gräver i en stubbe och där ligger en stor kakburk full med 
amfetamin. Vilken känsla. Vissa kollegor trodde sedan att jag 
fått tips om att det skulle ligga något där, men så var det inte. 
Detta skedde helt spontant. Det blev bevakning på platsen och 
efter två dygn kom en kille och satte fingrarna i kakburken. 
Killen fick 5 års fängelse. Under vittnesmålet frågade de mig 
vad jag gjorde där när det inte är mitt distrikt. Jag svarade ”Jag 
är sådan”. Försvaren och nämndemännen satt som frågetecken.

Man gör de bästa jobben på semestern
Under en sommar hade polisen hittat en karta som var ritad. 
Rikskrim var med här och flera hundförare hade letat i om-

rådet, men vi visste ju inte riktigt vart det var. Jag hade varit 
bortrest på semester under en vecka och kom hem och fick 
höra talas om detta. Det blev några träningar under några se-
mesterdagar, där vi kombinerade träning med sök. Envisheten 
segrade till slut och Sack grävde fram 6 kilo amfetamin. Jag 
kom in till vakthavande i Örebro med 6 kilo inpackat i en trä-
ningsoverallsjacka. Varan byttes sedan ut i väntan på att någon 
skulle komma ut till platsen, men så blev det inte. Langaren 
satt redan inne för de 13 kilo som vi tagit honom med. Ingen 
dålig kille att köpa mer, när han hade 6 kilo kvar.

Årets trafikhjälte
Hunden efter Sack heter sedan Heratorpets U B Tiger. Tiger är 
idag 9 ½ år och är fortfarande i tjänst. Återigen en hund som 
gillar att spåra. Jag undrar vad det kan bero på? För tre år sedan 
blev Tiger utsedd av Motormännens Riksförbund, till ”Årets 
Trafikhjälte”. Jag jobbade kvällen och skulle gå hem när någon 
ringer om en dikeskörd bil utanför Nora. Jag fick åka dit och 
på platsen tar Tiger upp spår och spårar flera kilometer innan 
vi kommer fram till ett av många hus där ute på landet och där 
ska Tiger in. Där inne visar det sig att bilföraren sitter. Han 
påstår att han precis har börjat dricka alkohol, men så var det 

inte, kunde vi sedan konstatera. Det 
här var egentligen inget märkvär-
digt jobb alls, men någon skickar in 
det som stått i Nerikes Allehanda. 
Bland flera förslag blir sedan detta 
vinnande, sedan 80 procent röstat 
på detta genom Facebook. Uppstån-
delsen över detta blev mycket större 
än när jag fick utmärkelsen ”Årets 
Polishund”. Flera radiosändningar, 

TV och kvällstidningar hörde av sig och vi hade fullt upp i 
några dagar.

Jag fortsätter
Efter att jag har gått och haltat i sju år och haft ont i min höft, 
blev jag opererad i december 2014. Just nu känner jag att jag 
vill fortsätta som hundförare ett tag till. Det är ju så roligt! En 
sak som jag under mina 33 år som hundförare är arg över är; 
varför ska vi hundförare alltid behöva bevisa vår existens. Det 
har alltid varit så här. Det irriterar mig fruktansvärt mycket. 
Hur många gånger står inte vi hundförare där och vi tänker då 
att ”hur skulle de ha klarat detta utan en hund”. Vakna ni som 
bestämmer någon gång. Ni klarar er inte utan hundföraren om 
VI ska komma åt brottsligheten. Jag vet, jag har varit med ett 
tag.

Till sist
Till sist några ord att ha i bakfickan som några av Er har tagit 
efter, som väl är. ”Man måste våga misslyckas, för att lyckas” 
”Vågar man inget, så vinner man inget” ”En gör så gött en 
kan” ”Tesagt gäller” ”Spöööör”.

l Text: Ulf Backman l Foto: Louise Ludvigsson

”Rikskrim hade aldrig hört
att man kunde jobba så här”
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Prinsessan

Sommaren är över!
Sommar och sommar förresten, så mycket sommar va det väl 
ändå inte om man ska vara ärlig MEN semester har vi haft och 
det är ju meningen att man efter en semester ska vara utvilad 
och pigg inför nästa år. Nu har vi – liksom många andra- haft 
ont om personal (och hundar) vilket har gjort att efter semestern 
så har det blivit mycket jobb, många beredskapsveckor och en 
hel del sök. Många av er tror nog att vi ”bombhundar” inte har 
något att göra men där har ni fel, trots att vi bor i ett relativt sä-
kert land har vi en hel del uppdrag. För min del har jag haft 68 
sök hittills i år och jämfört med många av er andra sökhundar är 
det förmodligen inte mycket MEN det sliter eftersom våra sök 
ofta (inte alltid) tar mycket tid då det ofta är stora områden och 
inte alltför sällan är det både 2-5 hundar som söker för att vi ska 
hinna bli klara inom avsatt tid. Semestertider gör ju märkligt 
nog att folk (inte hundar) oftast verkar bli mer utarbetade pga 
personalbristen än vad själva semestern är uppiggande! Många 
är mer trötta nu än före sommaren – märkligt.

Min semester var en roadtripp genom vårt grannland Finland 
och upp till nordligaste Norge. Jag har blött ner mina tassar i 
både Ishavet och Barentshav! Slå de ni om ni kan. Dricka va 
det inte tal om eftersom det va saltvatten och just därför att 
det var saltvatten så höll vattnet minusgrader! Riktigt märkligt 
och det tog ett tag innan min envisa Matte kunde få in i skallen 
att det faktiskt kunde vara minusgrader utan att bli is. Jag har 
stått vid en älv bara några meter från ryska gränsen men där va 
det inte ok att bada eller springa över för det stod några grön-
klädda norrmän o bevakade platsen. Dom verkade inte ha den 
sortens humor att dom skulle uppskatta att jag sprang över till 
Ryssland och vände, sen yrade Matte något om införselregler 
och vaccinationer som jag inte begrep men med koppel på va 
de lika bra att va på rätt sida gränsen.

Många mil blev det och det där med tält är ju helt ok måste jag 
säga men dom gångerna som en stuga hyrdes och jag fick (tog 
mig friheten) sova i sängen va rent lyx. Sen måste jag ju ge vå-
ra hundkollegor uppe i norr en eloge och en fråga: HUR står ni 
ut med dom där små äckliga blodsugandes varelserna mygg o 
knott? Helt galet! Ja har ju inte sett en mygga i år och plötsligt 
i norra Finland är det som ett moln runt oss. Matte såg ut som 
hon stoppat kroppen i ett getingbo (hon e lite känslig) och till 
o med jag hade ont av deras uppvaktning. Norra delen av våra 
länder är fantastiskt vacker och jag åker gärna upp igen MEN 
helst inte under myggsäsongen!

Väl hemma så har jag inom loppet av 2 veckor fått åka båt i 
tjänsten 3 gånger! Först stridsbåt 90 med våra trevliga sjöpo-
liser, sen en liten mindre båt med Räddningstjänsten i Oxelö-
sund och till sist en liten RIB båt – återigen med sjöpolisen. 
De jag kunde konstatera är att det inte fanns flytvästar åt hund 
på någon av båtarna! Det har nu renderat i ett inköp vad gäller 
min utrustning! Klart man som hund måste få flytväst!

”Prinsessan”
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Förra året skrev jag en artikel om ”taktisk konflikthantering” 
för hundförare. (Polishunden nr 2/2014). I artikeln beskrev jag 
mina tankar och min träning rörande farliga situationer och 
hanteringen av tjänstevapnet och hunden.

En varm sommarnatt nu i juli fick jag bekänna färg i skarpt 
läge.

Klockan var 01.30 och jag svarade tillfälligt som gruppchef på 
hundenheten. Jag hade hållt en ovanligt lång utsättning men 
var nu ute och rullade under fullmånen i väntan på nattens förs-
ta hunduppdrag. Radion öppnade upp: ”Ledig hundpatrull till 
Hässelby för en man med pistol i skogen, kom”. Jag hade för 
natten med mig blivande hundföraren Daniel, som medåkare, 
och han svarade snabbt i etern ”39-9340 på väg, slut kom”.

På vägen fram diskuterade vi avslappnat och lite humoristiskt 
kring hur dessa ärenden brukar sluta med ”ej spaningsuppslag” 
eller liknande. Men när radion meddelade att en piketgrupp 
var på väg fram samt befälsbilen från aktuellt distrikt plus 
ytterligare en radiobil kändes det som att åtminstone LKC såg 
allvarligt på händelsen.

Väl framme i närheten av platsen mötte YB och den andra ra-
diobilen upp bakom en lada invid en enslig alléväg. Därifrån 
ledde skogsstigar ner några hundra meter till den badplats där 
mannen senast hade setts sitta på en parkbänk med en svart pi-

stol liggandes bredvid sig. Det var den senaste informationen. 
Signalementet var knapphändigt: man i t-shirt och shorts samt 
vita skor och svart pistol. I just Hässelby har det på senare tid 
förekommit mängder med skjutvapen bland kriminella så jag 
drog slutsatsen att detta var ännu en provskjutning på gång el-
ler liknande då platsen var tämligen avlägsen och avskild.

YB beslutade att en patrull skulle smyga sig fram till fots ba-
ra för att få ögon på mannen. Undertecknad hundpatrull och 
piketgruppen skulle avvakta en stund men finnas nära för att 
framrycka snabbt vid behov. Över etern meddelades efter några 
minuter att förpatrullen såg en man vid en parkbänk som höll 
en pistol i ena handen och en glödande cigarett i den andra. 
Strax därefter beordrades vi andra fram till förpatrullens po-
sition. När vi parkerade cirka 100 m. från patrullen tänkte jag 
direkt ”måtte hundarna vara tysta när vi urlastar”. Det var dom. 
Jag kopplade en kort spårlina på Vilde istället för koppel för att 
vara snabb att börja spåra, om mannen skulle försvinna i den 
mörka skogen som omringade oss. Sedan överlade vi lite med 
YB och piketen. YB ville veta vår taktik och frågade mig om 
jag kunde tänka mig att skicka hunden i något läge. Vi disku-
terade kort och beslöt oss för att bestämma metod när vi hade 
intagit position längre fram med bättre överblick.

Mannen gick av och an med pistol i hand vid parkbänken en-
ligt rösten på radion. Vi smög oss närmare och då kände jag att 
Vilde bubblade av förväntan. Han kände nog igen smygandet 

Suicide by cop

Jakob med Vilde (ej vid tillfället i artikeln). Foto: Jakob Hydén
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och formationen med piketen framför oss. Jag kände ett behov 
av att påminna honom om vikten av att vara tyst och kommen-
derade honom att gå bakom mig medan vi tog oss fram med 
hög beredskap. Vi intog position bakom en tjock trästam och 
ett buskage som gav oss både skydd och skyl. Därifrån såg 
vi direkt en cigarettglöd som rörde sig sakta i cirklar. Efter 
en stund hade mörkerseendet bättrats på och vi skymtade en 
mansfigur mellan träden då och då. Det var annars helt tyst och 
öde i skogspartiet som omgärdade en badplats med klippor och 
en liten sandstrand.

Mannen gick plötsligt ned mot vattnet och ut ur allas synfält. 
Planen var ursprungligen att antingen skulle piketen ta kontakt, 
kasta distraktionsgranater och vara beredda att verka med sina 
MP 5:or. Eller, så skulle vi skicka fram mig och Vilde först. 
Risken att han skulle springa när distraktionerna började smäl-
la kändes dock stor och dessutom kunde han ju tro att någon 
sköt mot honom och då börja besvara ”elden”. Inget bra läge 
något av dem. YB beslutade därför att jag skulle försöka ta 
kontakt med mannen och skicka på hunden om han inte gav 
upp. Jag fick med mig piketens två säkrare strax bakom mig. 
Detta behövde nu gå lite raskt eftersom ingen hade ögon på 
mannen längre.

Jag smög framåt med Vilde bakom mig, och stannade för 
skydd och skyl bakom varje stort träd jag passerade. Skulle 
jag ha Vilde lös eller kopplad eller under lydnad? Jag valde att 
ha Vilde under lydnad och inriktade mig på att kunna verka 
fort och precist med draget vapen och bara nyttja hunden för 
eventuellt fasttagande om mannen skulle springa. Då och då 
fokuserade jag på kornet och noterade att den självlysande tri-
tiumpricken på själva kornet var mer än lämpligt smutsig. Det 
störde mig en kort stund.

Strax hade jag passerat parkbänken och den plats där mannen 
nyligen vankat av och an. Där övervägde jag att spåra den korta 
sträcka som mannen kan ha tagit sig på den knappa minuten 
han varit borta i mörkret. Jag hörde dock något svagt ljud som 
gjorde att jag kände att han var kvar i närheten. Vi hade dess-
utom fler ögon och öron i terrängen och ingen hade sett någon 
lämna närområdet. Således var ned mot klipporna och stranden 
enda alternativet. Vilde förhöll sig tyst och någorlunda lydig 
trots allt och efter några korta förflyttningar mellan buskar och 
träd uppenbarade sig mannen. Han såg först inte oss vilket gav 
mig tid att höja vapnet mot honom innan jag tog kontakt. Jag 
hade inget skydd, bara ett buskage som kunde skyla mig något. 
Det var en riktigt dålig position för kontakt hann jag med att 
tänka.

”POLIS VISA HÄNDERNA!” vrålade jag. Jag kände att pul-
sen gick upp. Jag satte kornet i bröstet på honom. Mannen höll 
mycket riktigt en pistol i ena handen. Han stod dock helt stilla. 
Ingen reaktion på min tydliga order. Jag skrek igen. Denna 
gång med tillägget ”släpp vapnet annars skjuter jag”. Mannen 
höjde händerna då över huvudet. Han tittade ned i marken. 
Höll fortfarande i pistolen. Jag skrek igen ”Släpp vapnet annars 
skjuter jag”. Kändes inte bra. Någon form av mellanläge in-
trädde. Tiden stod stilla. Vi stod mittemot varandra med varsitt 
skjutvapen. Avståndet var cirka 10 meter. Vid detta laget hade 
Vilde dragit igång med en intensiv skallgivning. Jag kände 

mig för ett ögonblick uppslukad av situationen men tack vare 
Vildes skallande mindes jag mitt handlingsalternativ och vår 
metod. Utan att släppa varken kornet eller mannen med blicken 
sa jag kommandet ”Reviiir!” och släppte hela linan. Jag kän-
de samtidigt hur säkringsmännen klev upp på linje med mig. 
Vilde tog fart mot mannen. Ett sändande i tjänsten är sällan 
detsamma som på dressyrplanen. Mannen stod blick stilla med 
händerna hängande längs med sidorna. Underlaget var kuperad 
klippterräng och Vilde tvingades ned i snabb trav. Cigarett-
glöden var den enda ljuskällan förutom fullmånen som lyste 
över vattnet. Vilde tvekade som tur var inte när han kom fram, 
utan bet mannen distinkt i smalbenet. Det var en märklig syn 
med mannen med pistolen och Vilde som drog i hans ena ben 
med vattnet och månen i bakgrunden. Mannen skrek först av 
smärtan och kastade sedan pistolen på marken för att sekunden 
senare bli omkulldragen av Vilde. Vi gick fram med dragna 
vapen och medan piketen säkrade vapnet och satte handfängsel 
så tog jag loss Vilde.

Jobbet var gjort. Alla poliser var hela och rena och det blev 
ingen vådlig skottväxling.
 
En ambulans hade stått i standby för eventuella skottskador 
och fanns nära tillhands när bitskadan behövde ses över.
I ambulansen berättade mannen att han ville att vi skulle skjuta 
honom. Han ville dö genom ”suicide by cop”. Bli skjuten av 
polis. Det undvek vi denna gång och det kändes som en riktigt 
bra lösning för alla inblandade. Mannen fördes till närmaste 
psykakut.

Hunden blev i den här händelsen en bra lösning på problemet.
Jag kände mig relativt trygg med att Vilde inte skulle vara en 
belastning för mig eller att han skulle röja oss med pip och 
gnäll vid framryckningen. Men det har jag å andra sidan lagt 
ned en hel del dressyrtid på. Sammanfattningsvis var det väl-
digt skönt att se att dressyren har gett resultat och att hunden 
därmed kunde bidra till att göra ett bra och säkert ingripande 
mot en beväpnad person.

l Text: Jakob Hydén

Jakob och Vilde, arrangerad bild. Foto: Christoffer Frances
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Jag vill inleda med att påpeka att denna artikel begränsas lite 
av att jag under tävlingarna endera dömde platsundersökning 
eller spår vilket gjorde att jag inte hann se så mycket av det öv-
riga. Jag dömde dessa moment tillsammans med Ulf Backman 
från Örebro.

Som arrangör av årets SM stod en enskild medlem, Magnus 
Söderberg. Tävlingarna var förlagda till Kungälv och till sin 
hjälp hade Magnus Kungälvs brukshundklubb. Normalt ar-
rangeras våra SM av en tjänstehundsklubb och med stöd av 
de gamla myndigheterna samt med hjälp av lokal brukshunds-
klubb med spåren. Det har dock blivit svårare och svårare att 
få avsatt tid varför vi i år (och tror jag i framtiden) valde att 
lägga ut hela tävlingen på brukshundsklubben som tekniska 
arrangörer.

För de av er som eventuellt inte är fullt insatta i tävlingsformen 
vill jag ge en liten bakgrund.
Tävlingarna består av fem olika huvudmoment med tillhörande 
delmoment (lydnad-skydd-person/räddningssök-saksök/plats-
undersökning-spår). Det finns två grupper - skyddshundsgrup-
pen med samtliga moment och spårhundsgruppen med lydnad, 
saksök/platsundersökning och ett något utökat spår.

Dag 1, torsdag 3 september
Som brukligt är inleddes tävlingen med en invigning och i år i 
Kungälvs centrum. En inte helt oviktig detalj vid den här typen 
av tävlingar är vädret. När vi stannade i centrum för en kort 
marsch öppnade sig himlen och jag började fundera på even-

tuellt behov av båt. Nåja det lugnade ned sig och marsch och 
invigningstalen kunde genomföras. Talare var undertecknad 
och ordförande i Kungälvs kommun. Han höll ett trevligt tal 
där han bland annat beskrev sitt förhållande till en Tax som han 
tidigare haft. Kortfattat kan man sammanfatta det som att både 
ordförande och taxen var glada i mat. Taxen ville dessutom 
inte gå ut när det regnade eller det var snö. Den la sig ned med 
benen spretande ut på sidorna varför den mer eller mindre fick 
släpas ut. När det var dags att vända hemåt kvicknade dock 
hunden till och nu var det husse som blev dragen iväg.

Efter att tävlingarna blivit officiellt invigda (av undertecknad) 
begav vi oss ut till brukshundsklubben där första delmomentet 
skulle avhållas. Första dagens enda tävlingsmoment är platts-
liggning som ingår som ett delmoment i lydnaden.

Huvudarena – boende – förtäring m.m. var förlagt till Kung-
älvs brukshundsklubb där vi på kvällen samlades till kamrataf-
ton. Stämningen blev efter hand hög och en eller annan öl för-
tärdes under allt högre sorl. Maten var god och sällskapet gott 
och (olika sent) kunde vi somna in efter en lyckad förstadag.

Dag 2, fredag 4 september
Under fredagen genomförde spårhundsgruppen sin platsun-
dersökning. Halva skyddshundsgruppen började med spår och 
räddningssök och halva gruppen lydnad och platsundersök-
ning.

Som jag tidigare nämnt dömde jag och Uffe platsundersökning. 

SM FÖR POLISHUNDAR 2015
Under tiden 3 – 6 september 2015 avhölls sommar-SM för polishundar i Kungälv.
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Eftersom jag de senaste 10 åren har dömt endera lydnad eller 
räddningssök är det länge sedan jag har sett platsundersökning 
i tävlingsform. Jag kan bara säga, Ni har gått framåt. Vi fick se 
åtskilliga prov på sök med hög intensitet och god ordning samt 
väldigt fina markeringar. Kul.

Kl 19.00 avhölls årsmöte för Polisens Hundförarförbund. Stad-
geenliga val genomfördes enligt valberedningens rekommen-
dationer och jag får även här tacka för visat fortsatt förtroende.
Efter mötet följde en information från styrelsen bl.a. med inle-
dande information om framtida arrangörer. 2016 har Dalarna 
tagit på sig att arrangera sommar-SM och 2 representanter var 
på plats och informerade om att de avser att använda samma 
koncept som 2015, alltså med hjälp av brukshundsklubb och 
förlägga tävlingarna till Falun. Efter styrelsens information 
följde information från nationella polishundtjänsten.

Dag 3, lördag 5 september
På programmet stod lydnad för spårhundsgruppen. Skyddshun-
darna kom till mig och Uffe på platsundersökningen.

Vi hade för dagen ändrat sökrutan något vilket förvånade vissa 
men, kanske den hade blivit lite svårare (vilket vi inte kan veta) 
men förare och hundar fortsatte med samma bra arbeten som da-
gen innan. Återigen måste jag konstatera att jag är imponerad.

På kvällen hölls bankett på hotell Fars Hatt. Maten var god och 
drycken slank ned men jag och Uffe fick lägga oss tidigt för att 
komma upp till söndagens tidiga spårande. 
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I skyddshundsgruppen blev det en rafflande slutstrid där Kjell 
Florén, region väst stod som slutlig segrare före Janne Borg-
gren, region syd med minsta möjliga marginal (0,25 poäng).

Ett grattis till vinnarna men också ett stort tack till er övriga för 
ert engagemang och för att ni bidrar till att visa en positiv bild 
av polisverksamheten och främst hundverksamheten.

Sammanfattning
Det krävs ett stort arbete för att genomföra ett SM och Magnus 
och brukshundsklubben skall ha all heder av sitt arbete. Bara 
positiva omdömen (förutom inledningsvis brist på duschmöj-
lighet vilket vi rättade till) har inkommit om arrangemanget. 
Jag vill också rikta ett speciellt tack till alla domare och funk-
tionärer utan vilkas ideella insatser det hade varit omöjligt att 
genomföra arrangemanget.

l Text: Lars Lindgren,
domare platsundersökn. och spår

l Foto: Arne Alfredsson, Marcus Beckler, Kirsi Heikkilä,
 Lars Nordgren och Magnus Söderberg,

Dag 4, söndag 6 september
Natten till söndagen öppnade sig himmelen på nytt och kraftig 
blåst ställde till det. Ett av de större tälten på brukshundsklub-
ben fanns på morgonen inte på samma plats och man kan lugnt 
säga att utrustningen var våt. Det var mycket vatten på vägar 
och vid spårupptagen men det verkar inte ha påverkat spåren. 
Jag undrar dock om inte min meddomare fnittrade lite när jag 
vid ett spårupptag gick ned mig till knäna i vatten. Jag tyckte 
det var surt! Skyddsplanen var våt men höll trots detta förvå-
nande bra.

Under avslutningsdagen avhölls spår för spårhundsgruppen. 
Alla hundarna kom iväg (en med 20 sekunder kvar på upptags-
tiden). Alla hundar kom också i mål med varierande antal ap-
porter. Bästa spår i spårhundsgruppen fick alla apporter och en 
9:a i upptag. Vinnare i spårhundsgruppen blev Peter Hallberg, 
region syd.

Här måste jag tillägga att skyddshundarnas spår (fredag och 
lördag) resulterade i att hela 7 ekipage fick fullt på spåret och 
bara 3 tappade detsamma. Vi fick också vittnesmål från rädd-
ningssöksdomarna om ekipage med driv och hög motivation. 
Näsarbetena har verkligen gått framåt.
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Spårhundar, slutresultat
Namn Förening Hund Lydnad Spår Saksök Totalt

1 206 Peter Hallberg Skåne Daneskjold Hex 237,00 383 190,50 810,00

2 202 Lars-Åke Blom Väst/Göteborg Hexefjell Argon (Arrak) 213,75 386 142,25 742,25

3 208 Martin Nordblom GPTK/Västra Bleckneck’s B’Tex 245,25 313 182,50 740,25

4 201 Sandra Groth Skåne Tarriqs Devil 176,50 395 145,00 716,50

5 204 Fanny Åstrand Blekinge Torneryds Arko 219,25 270 138,75 628,00

6 203 Peter Holmberg Skåne Försvarsmaktens Erko 172,25 243 154,75 569,50

7 209 Hannah Bergelin Väst Arnold 169,25 220 146,00 535,25

8 207 Pierre Nilsson Blekinge Försvarsmaktens Hulken  92,50 270 167,50 530,00

9 205 Emma Sandberg Skåne Försvarsmaktens Hoffe 199,75 274   0,00 473,50

10 210 Catrin Österling Stockholm Mi-Jos Franz  68,50 266 102,00 436,75
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Skyddshundar, slutresultat
Nr Namn Förening Hund Lydnad Spår Räddn.sök Skydd Platsund Totalt

1 104 Kjell Florén Väst/ Göteborg Bockegårdens Boss 236,25 300,00 290,50 256,50  81,00 1164,25

2 108 Janne Borggren Skåne Mallekrafts Gabbe 177,50 330,00 223,00 277,75 155,75 1164,00

3 107 Linda Åström Östergötland Barvatorps Tyrann (Ture) 150,00 324,00 280,00 218,25 108,50 1080,75

4 115 Janne Hedenstedt Uppsala Lomåsens Bertil 228,50 322,50 139,00 245,75 111,50 1047,25

5 116 Peter Nordgren GPTK/Västra Vargfjell’s Jago 201,50 330,00 189,50 165,25 152,25 1038,50

6 103 Petra Evergren Skåne Chrijer Cid 153,75 294,00 248,00 260,50  76,00 1032,25

7 112 Petter Fransson GPTK/Västra Herman von den Sennequell 183,00 300,00 191,00 218,75  91,50  984,25

8 101 Johan Petersson Östergötland Wilses Melwin 159,00 330,00 164,00 212,25 113,00  978,25

9 114 Niklas Gripenblad Östergötland Wilses Milou 176,00 330,00 138,00 241,75  81,50  967,25

10 102 Carl Lindquist Väst/ Göteborg Ullhedens Qast 224,25 330,00 187,00 215,25   0,00  956,50

11 111 Kristofer Magnusson GPTK/Västra Czylwiks Fonz 146,00 300,00 206,00 205,25  96,00  953,25

12 105 Mimmi Lindgren Östergötland Foggens Quick 221,25 330,00   0,00 161,75 131,00  844,00

13 113 Paulina Lindholm GPTK/Västra Rixdivans Amigo 218,75   0,00 241,50 276,75  83,00  820,00

14 109 Anna Ryden GPTK/Västra Krokasmedens Vilda 242,75   0,00 148,50 266,50 144,25  802,00

15 110 Fredrik Wemrin Skåne Ängsbackens Yack 173,75 330,00   0,00 214,75  75,50  794,00

16 106 Maria Mörtberg Norbotten Centaurus Jozz 234,00   0,00 122,00 250,25 135,75  742,00

Resultatet för startnummer 103, Petra Evergren, har justerats på grund av inmatningsfel på spårpoängen.
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 Närvarande: 7 regionsdelegater
§  1. Ordförande förklarar årsmötet öppnat.

§  2. Till årsmötesordförande valdes Lars Lindgren.

§  3. Till årsmötessekreterare valdes Fredrik Lindqvist.

§  4. Mötet godkände årsmötets behöriga utlysning.

§  5. Årsmötet godkände dagordningen.

§  6. Till att justera årsmötesprotokollet valdes Peter Holmberg, Syd
 och Peter Nordgren, Väst.

§  7. Delegaterna läste igenom årsberättelsen och godkände denna.

§  8. Bengt Nyström föredrog revisionsberättelsen vilken godkändes.

§  9. Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.

§ 10. Den föreslagna budgeten godkändes.

§ 11. Medlemsavgiften blir oförändrad.

§ 12. Stadgeenliga val: A/ Ordförande 1 år: Lars Lindgren, Syd
  B/ Sekreterare 2 år: Mimmi Lindgren, Öst
  C/ Ledamot 2 år: Peter Mathijs, Syd
  D/ Suppleant 2 år: Thomas Gutenlöv, Stockholm
  E/ Revisor 1 år: Bengt Nyström, Öst
   Revisor 1 år: Jens Gustavsson, Öst
  F/ Revisorssupp. 1 år: Mats Jönsson, Syd
   Revisorssupp. 1 år: Johan Esbjörnsson, Syd

Representanter i NPHU 2 år: (2016 – 2017) Lars Lindgren, Syd
(utsedda för kalenderår 1/1 – 31/12) Magnus Söderberg, Väst

Valberedning:    Peter Nordgren, Väst
    Ulf Backman, Bergslagen, Sammankallande
    Peter Hallberg, Syd

§ 13 Inkommen motion ang. saksök på sommar-SM:
 Beslut togs kring regeländring av momentet saksök/platsundersökning vid sommar-SM. Beslutet gäller att deltagaren får 

nyttja samtliga sidor att skicka hunden från.

§ 14. Ordförande avslutade årsmötet.

Efter årsmötet hölls ett informationsmöte.

Lars Lindgren Fredrik Lindqvist Peter Nordgren Peter Holmberg
Syd Syd Väst Syd

Protokollet är EJ justerat

Årsmöte i Polisens Hundförarförbund 
Kungälv 2015-09-14
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Årsberättelse för
Polisens Hundförarförbund 2014-2015

Styrelse
Ordförande: Lars Lindgren, Region syd
V. Ordförande: Kenneth Eriksson, Region väst
Kassör: Magnus Söderberg, Region väst
Sekreterare: Fredrik Lindqvist, Region syd
Ledamot: Peter Mathijs, Region syd
Suppleant: Thomas Gutenlöv, Stockholm
Suppleant: Johan Pettersson, Region öst

Medlemmar
Polisens hundförarförbund har under verksamhetsåret bestått 
av cirka 450 medlemmar både aktiva och passiva medlemmar.
Styrelsen har haft 4 st protokollförda styrelsemöten inklusive 
förbundsrådet.

Nordisk Polishundunion
I nordisk polishundunion har Sverige representerats av Lars 
Lindgren samt Magnus Söderberg.

Tidningen Polishunden
Redaktionen har gjort ett fullgott arbete med att göra tidning-
en innehållsrik och läsvärd. Tidningen är till för medlem-
marna och är beroende av Era insända artiklar, så fortsätt att 
bidra med era erfarenheter från vardagen.

Lägerverksamhet
Polisens hundförarförbund har under verksamhetsåret 
genom fört 2 stycken läger. Draghundlägret på Långberget 
samt skydds hundlägret i Karlsborg.

Förbundsråd
Med anledning av den omorganisation som Polisen genom-
går kallades det till extra förbundsråd 9–11 april. Förbundsrå-
det fattade beslut om nya stadgar som gäller redan i år. Detta 
innebär att bara en från varje region är delegat till förbunds-
rådet/årsmötet.

Årets polishund
Polisens hundförarförbund GRATTULERAR Strömsholms 
Cox med förare Benny Andersson, Uppsala, till utnämningen.

Tävlingar
Sommar-SM avgjordes i Malmö med Skåne som arrangörer.
Vinter-SM blev tyvärr inställt på grund av snöbrist.
Narkotika-SM avgjordes i Östersund med Jämtland som ar-
rangörer. Nordiskt mästerskap avgjordes i Halden, Norge.

SOMMAR-SM
Skydd: 1. Jan-Inge Borggren,
 Mallekrafts Gabbe, Skåne 1254,00
 2. Peter Nordgren, Vargfjells Jargo,
 V:a Götaland 1240,50
 3. Jacob Hyden, Imzedrift Vilde,
 Stockholm 1205,25

Spår: 1. Annika Modeén, Eimdals Etzel,
 Värmland 351,75
 2. Jon Cederqvist, Mallekrafts Grim,
 Skåne 335,50
 3. Ylva Lindström, Trends Gordon,
 Stockholm 329,75

Vinter-SM
Lina: 1. INSTÄLLT Stafett: 1. INSTÄLLT
 2. INSTÄLLT  2. INSTÄLLT
 3. INSTÄLLT  3. INSTÄLLT

Narkotika-SM
1. Torbjörn Carlsson, Hilton, Stockholm 422,0
2. Petter Fransson, Herman, V:a Götaland 406,0
3. Dan Hellsberg, Jambaz,Västernorrland 377,5

Nordiskt Mästerskap
Lag: 1. Norge 2316,50
 2. Sverige 2237,75
 3. Danmark 1909,00

Laget bestod av Peter Nordgren, Jan-Inge Borggren samt 
Jakob Hydén i patrullhundklassen och Petter Fransson samt 
Torbjörn Carlsson i Narkotika.
Domare patrullhund Magnus Söderberg samt Kenneth Er-
iksson. Domare narkotika Lars Lindgren.
Lagledarna var Johan Pettersson patrullhund och
Peter Matthijs, narkotika.

 Lars Lindgren Kenneth Eriksson Magnus Söderberg
 Ordförande V. Ordförande Kassör

Fredrik Lindqvist Peter Matthijs Johan Petersson Thomas Gutenlöv
Sekreterare Ledamot Suppleant Suppleant
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Under sommarmånaderna är det många som har fått hem en 
ny hundvalp eller kattunge, och det finns många saker man bör 
tänka på under den första tiden. För nya djurägare är det inte 
alltid lätt att veta att djuret behöver ID-märkas, registreras, 
vaccineras och avmaskas. Det är bland annat krav på att hundar 
ska vara ID-märkta, och det är lämpligt att även låta ID-märka 
och registrera katten.

Under sommarmånaderna är det många nya valpar och 
kattungar som får en ny ägare. De senaste åren har ca 16 000 
hundar registrerats under sommarmånaderna juni till augusti 
varje år. Antalet kattungar som kommer till nya hem är inte 
känt, eftersom det inte är obligatoriskt att ID-märka och re-
gistrera katter. Veterinärer rekommenderar dock starkt att man 
låter ID-märka sin katt, i synnerhet om den kommer att vistas 
ute.

”Det händer ofta att vi får in upphittade katter med allt från 
lindriga till allvarligare skador. I de fall katten saknar ID-märk-
ning har vi ingen möjlighet att få kontakt med ägaren för att 
diskutera vidare vård. Det innebär att ägaren till en omärkt katt 

med så svåra skador att den måste avlivas, eller som lämnas in 
död, kanske aldrig får besked om vad som har hänt med den 
försvunna familjemedlemmen”, säger Nathalie Sjögren, leg 
veterinär och specialist i hundens och kattens sjukdomar vid 
AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen.

ID-märkning av hundar görs numera vanligen i form av ett 
mikrochip som placeras innanför huden mellan hundens bog-
blad. Det är även möjligt att märka hunden med en tatuering, 
vilket dock inte är godkänt vid utlandsresa. Ofta har uppföda-
ren ordnat ID-märkning av valpen och den nya ägaren behöver 
endast anmäla ägarskapet till det nationella registret hos Jord-
bruksverket, och med fördel även till Svenska Kennelklubbens 
register.

Katter kan märkas med tatuering till exempel i samband med 
kastration, eller med mikrochip, och ägaranmälan görs till 
Svenska Kennelklubben som också sköter om kattregistret. 
Även Sverak håller ett frivilligt register för kattägare. Viktigt 
att komma ihåg att ID-märkning av hundar och katter endast 
får utföras av veterinär.

Är din nya kompis ID-märkt?
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Vaccinering
För en god start i livet bör valpar och kattungar vara vaccinera-
de mot ett antal smittsamma sjukdomar. Katter vaccineras mot 
kattpest samt kattsnuva, och hundar mot de allvarliga infektio-
nerna valpsjuka, parvovirus samt smittsam leverinflammation. 
Ofta ingår även vaccin mot kennelhosta. Grundvaccinationen 
omfattar två doser vid ca 8 och 12 veckors ålder samt en dos 
vid ett års ålder. Därefter upprepas vaccinationerna regelbundet 
för att djuret ska ha skydd livet ut.

”Det är viktigt att valpen eller kattungen är frisk när den ska 
vaccineras, annars riskerar man inte bara att vaccinet inte har 
önskad effekt utan i värsta fall att djuret även kan bli allvarligt 
sjukt”, säger Nathalie Sjögren.

Avmaskning
Avmaskning mot spolmask görs under de första levnadsveck-
orna. Seriösa uppfödare lämnar besked om vaccinations- och 
avmaskningsstatus för valpen eller kattungen i samband med 
att den flyttar till sin nya ägare.

Olyckor
Som ny djurägare bör man också vara medveten om att småt-
tingarna kan vara lite mer olycksdrabbade än äldre djur, vilket 
kan leda till skador eller förgiftningar. Många unga djur tycker 
t ex om att tugga på och äta olämpliga föremål, som kan vara 
giftiga eller fastna i tarmen.

”Många tror att djuren själva undviker att äta sådant som är 
skadligt, men det är tyvärr inte alltid fallet. Därför bör man se 
till att valpen eller kattungen inte kan komma åt giftiga växter 
eller livsmedel som kan vara skadligt för djur, som exempel-
vis vindruvor, russin, lök, avokado, choklad eller sådant som 
innehåller sötningsmedlet xylitol. Även föremål som t ex snör-
stumpar kan vara farligt, eftersom de kan orsaka stopp i tarm-
kanalen”, säger Nathalie Sjögren.

l Text: AniCura
www.anicuragroup.com
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Hundenheten Stockholm:
Tänkte passa på att presentera er för en av enhetens senaste tillskott. 

Försvarsmaktens Izor heter han och är godkänd på polisens lämplighetstest och in-
köpt av polismyndigheten.

Izors husse och förare är en av våra rekryter som i höst kommer gå grundkursen i 
Karlsborg. Med andra ord så har Izor och husse gott om tid att bli samtränade innan 
det är dags att jobba skarpt.

Även Izors syster finns sen en tid tillbaka hos oss. Förhoppningsvis kan vi även göra 
er bekanta med henne lite senare.

Sommar-SM 2016 kommer att hållas 8–10 september
i Falun, Dalarna på Lugnetområdet (VM-arenan).

Camping finns i direkt anslutning till tävlingarna.

Kontaktperson:
Henrik Bodegrim – mobil 0702-61 26 57

Polishund-SM 2016
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Våld mot
tjänsteman
19 augusti 2015
Våld mot tjänsteman – så lyder brottsrubriceringen om man 
medvetet skadar en polis eller annan person som lyder under 
förstärkt rättsskydd. Om någon däremot medvetet skadar en po-
lishund så blir brottsrubriceringen skadegörelse, eftersom hun-
dar räknas som egendom. Med andra ord: djuren som varje dag 
jobbar för att skydda er, är inte särskilt väl skyddade själva.

Våld mot polishundar tycks bli vanligare och grövre (vår upp-
fattning) och har den senaste tiden i Stockholm drabbat fram-
förallt Krokasmedens Uno, som fått mottaga slag från både 
hammare och batong, då han ingripit mot gärningsmän.

Häromdagen inträffade en händelse i ett annat län, Västmanland, 
där en polishund skadades allvarligt då den gjorde sitt jobb.

På bilderna nedan, som föraren själv tagit, ser ni polishunden 
Hjalle. Hjalle deltog i insatsen vid Erikslunds handelsområde 
och spårade gärningsmän efter väpnat rån mot en elektronik-
kedja. Efter en stund kom Hjalle ikapp en av gärningsmännen, 
och då gärningsmannen skulle gripas så skadade denne Hjalle 
med ett vasst föremål.

Exakt vad som hände får utredningen visa, varför vi inte skri-
ver mer här, men Hjalles skador var omfattande och hans föra-
re och annan polispersonal fick jobba hårt för att se till att han 
inte skulle förblöda. När Hjalle stabiliserats fördes han i ilfart 
till Strömsholm där han tills idag vårdats för sina skador.

Idag fick Hjalle komma hem till sin familj. Det ska vi alla vara 
tacksamma för, den utgången var på inget sätt självklar.

Glada nyheter!

2015-09-24
Den knivskurna 
tjänstehunden Hjal-
le hälsar att han 
mår bra och är åter 
i tjänst för att bland 
annat nosa upp 
narkotika och spåra 
människor igen. 

Hjalle har visat 
att han varken har 
fysiska eller psy-
kiska problem efter 
attacken och är lika 
energisk som tidiga-
re. Vi hälsar Hjalle 
varmt välkommen 
tillbaka!

Försvarsmaktens 
Homer grep tjuv
efter stöld i båt
20 augusti 2015
Härom natten gjorde Försvarsmaktens Homer med förare sitt 
första arbetspass efter sommarsemestern. De beordrades till en 
marina i centrala Stockholm där en man setts springa från en 
båt, och man misstänkte att mannen stulit från båten. Den sista 
kända positionen var på kajen och från den platsen började 
Homer spåra.

Spåret tog fart och gick från kajen ned mot ett inhägnat om-
råde. Ekipaget kommer fram till ett staket där Homer tydligt 
visar att han vill över, staketet är dock så högt att förare och 
hund måste ta sig runt.

Väl på andra sidan sätter Homer fart igen och drar med sig hus-
se likt en slalomåkare över en stenstrand och i riktning mot en 
cykelbana. Homer far ner från cykelbanan och in i buskage och 
fortsätter in mellan byggnader. Han börjar vinda och går snart 
i anskällning mot ett buskage. När föraren tittat efter ser han 
ett par skor och en ryggsäck sticka ut från buskarna. Gärnings-
mannen kommenderas ut och grips odramatiskt.

7 gripna på
2 nattpass
9 september 2015
① Imzedrifts Vilde spårade i natt ifatt 2 båttjuvar i skärgården 

efter en riktigt lång och mödosam spårning i skogen. Vid 
konfrontationen försökte tjuvarna springa men Vilde tog 
fast en av dem och hundföraren den andre! 

② Natten innan spårade Vilde upp en inbrottstjuv i Södra Jär-
va efter en större insats. Den tjuven försökte också springa 
och blev således också hundbiten.

③ Skogsstugans Elvis var inte sämre. Efter en gruppvåldtäkt 
inatt spårade han ifatt och grep 3 gärningsmän efter ett rik-
tigt bra spårarbete.

④ Natten innan spårade Elvis upp en inbrottstjuv som otroligt 
nog också började springa och även denne fick stoppas 
med ett hundbett i ändalykten.

Hundenheten vill som vanligt rikta stort tack till ordningspo-
liserna i distrikten som tillsett att hundekipagen haft förutsätt-
ningar att lyckas!
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Officiell kalender för 2015

Inget inplanerat
JANUARI
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN

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

FEBRUARI
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN

9-13 mars 2015
Utgivning Polishunden 1MARS

MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN

9-12 april 2015
OrdförandekonferensAPRIL

MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN

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

MAJ
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN

29 juni-3 juli 2015
Utgivning Polishunden 3JUNI

MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN

Inget inplanerat
JULI
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN

Inget inplanerat
AUGUSTI
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN

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

SEPTEMBER
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN

1-3 oktober 2015
Narkotika-SM 2015
Göteborg
19-23 oktober 2015
Utgivning Polishunden 4

OKTOBER
MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN

18-19 november 2015
StyrelsemöteNOVEMBER

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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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:
le-cops@telia.com

Kenneth Eriksson
Vice ordförande

Telefon:
010-566 52 68

E-post:
kenneth.eriksson@polisen.se

Johan Petersson
Suppleant

Mobil:
070-247 02 73

E-post:
andreelund@hotmail.com

Peter Matthijs
Ledamot

Mobil:
0733-91 04 98

E-post:
peter.matthijs@bredband.net

Polisens Hundförarförbunds styrelse 2015
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