2/09

0SEGzSBOEFOTLPNNFOUBS
0SEGzSBOEFOTLPNNFOUBS

Framtida SM
En trotjänare för hundverksamheten har stilla
somnat in efter en kort tids sjukdom. Det är
inte så många av oss som ﬁnns kvar i hundverksamheten som minns Gösta Lindh från
hans aktiva tid men, som hedersmedlem i förbundet, var han en ﬂitig gäst på våra sommarSM. Jag beklagar djupt att han berövades
möjligheten att bevista SM 2009 i Norrköping.
Harry Nilsson har längre in i tidningen skrivit
några rader om Gösta.
Jag vill i övrigt börja med att tacka för den
uppslutning som rådde på vårt extra förbundsråd. Anledningen till förbundsrådet
var främst frågan om kostnadsersättningen
som rört upp känslorna på många håll. Vi
kom fram till att den grupp som är tillsatt, på
initiativ från hundförarförbundet, hittills har
gjort ett bra arbete och att de skulle få fortsatt förtroende.
Att antalet anmälda till SM sjunker tog jag
upp i förra numret av tidningen. Vi tog upp
frågan på det extra förbundsrådet som nyligen hölls. Vi hade bra diskussioner och kom
fram till en del åtgärder för att stimulera till
mer tävlande. För mig är tävlandet ett led i
hundverksamhetens utveckling och en del av

kvalitetssäkringen av yrkesutövningen. Vad
som nu har seglat upp är olika tolkningar angående ledighet för tävlande vilket verkligen
inte är bra. Det kan (tydligen) också ifrågasättas huruvida vi kan tävla i uniform, på fritid,
såväl på SM men främst på NM i annat land.
Jag blir bedrövad (och faktiskt lite arg) när ett
regelverk tolkas så att det påverkar verksamheten i negativ riktning. Vi är inte på våra tävlingar enbart för nöjes skull utan vi utvecklar
våra hundar och vår kompetens samtidigt som
vi faktiskt utnyttjar tävlingsresultaten som ett
led i den årliga tjänstbarhetskontrollen. Den
omfattande publicitet och PR som mästerskapen innebär bidrar också till att skapa en
positiv bild av polisverksamheten i sin helhet.
Jag har därför tillskrivit RPS/HR-avdelning och
begärt en analys av frågan.
Med förhoppning om en god vår med bra
förutsättningar för träning i skog och mark.
Lars Lindgren
Ordförande
www.polishund.se
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Svenska polishundmästerskapen 2009

Välkomna
till Svenska
polishundmästerskapen 2009
i Östergötland.
Av Mats Löfving
Länspolismästare

I år är det Polismyndigheten i Östergötlands tur att arrangera polishundSM. Tävlingarna hålls i Norrköping. Jag är övertygad om att ni alla kommer
att kunna få uppleva några riktigt ﬁna septemberdagar här. Omgivningarna
präglas mycket av närheten till havet och Kolmårdsskogarna.
Polishundverksamheten spelar en viktig roll i Östergötland. Med föryngringen av Polisen så har polishundverksamheten vid sidan av huvuduppgiften
fått en bredare roll som en viktig resurs i besvärliga lägen. Jag är imponerad
av det engagemang som ni hundförare visar tillsammans med era hundar i
arbetet.
Välkomna till Östergötland och lycka till på tävlingarna.
2
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Anmälan
till Polishunds SM 2009

Nu ﬁnns det möjlighet att anmäla dig och din hund till Polishunds SM i
Norrköping.
Anmälan och anmälningsavgift skall vara föreningen tillhanda senast 15 juni
2009. Anmälan kan ske på två sätt – antingen fylla i blanketten i polishunden
eller på polishund.se.
Anmälningsblanketten ska skickas till Hundenheten Polisen i Östergötland
Box 345, 581 03 Linköping.
Det är viktigt att du fyller i om vi INTE har ditt samtycke för namnpublicering på vår hemsida.
Anmälningsavgiften är på 300 kr och priset för banketten är 375 kr.
Anmälningsavgift och eventuell bankettavgift sätts in på Östergötlands
Polishundförarförening bankgiro 5250-5021.
OBS! Glöm inte att skicka in anmälan i tid annars anses den som ogiltig.
Välkomna
Östergötlands Polishundförarförening.

E D A > H = J C 9 : C ''%% .

3

Svenska polishundmästerskapen 2009

Anmälan
Till Svenska Mästerskapen för polishundar
17-20 september 2009 i Norrköping
Jag vill delta i:
____ Skyddshundsgrupp ____ Spårhundsgrupp

Bankett ____ personer

Namn: ................................................................................................................................
Adress*: ...............................................................................................................................
Postnummer*: ......................................... Postadress*: ......................................................
Telefon*: ................................................. Mobil*: ............................................................
Polismyndighet: ..................................................................................................................
Tjänstehundklubb: ..............................................................................................................
Kennel: ..................................................... Namn: ..............................................................
Ras: ........................................................ Född: ...............................................................
Tidigare tävlingsmeriter inom polishunds sm:
Anmälningsavgift: 300 kr / tävlande

Bankettavgift:

375 kr / person

Anmälnings- och eventuell bankettavgift inbetalas senast den 15 juni 2009.
Samtycke med personuppgiftslagen:
I och med att jag skickar in anmälan lämnar jag mitt samtycke till de uppgifter jag angett
i anmälan och att dessa kommer att ﬁnnas med på hemsidan för polishunds SM 2009.
Uppgifter med * kommer inte att anges.
___ Jag samtycker INTE med ovanstående och vill INTE ha mitt namn på hemsidan.
Underskrift: .........................................................................
Anmälan skickas till:
Hundenheten Polismyndigheten i Östergötland box 345, 581 03 Linköping
Märk kuvertet ”SM-anmälan”
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Svenska polishundmästerskapen
????????????
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Om tävlingen
Polishunds SM 2009
Tävlingsorganisation
SM-ansvarig
Tävlingsansvarig
Ansvarig kansli

Torgny Hultin
Kenneth Eriksson
Kennet Lönnvik

013-246818
013-241539
013-241557

Klasser

Transporter

Skyddshundgruppen max 50 deltagare
Spårhundsgruppen max 25 deltagare

SM – tävlarna förutsätter att samtliga tävlande
tillser att ha egen transportmöjlighet till och
från spår- och räddningsök. Vägvisning kommer att ske.

Regler
Av polisens hundförarförbund antagna regler

Tävlingsklädsel
I uniform och nummerlapp ska bäras synligt

Invigning och kortege
Vi tar för givet att alla som deltar, såsom tävlande och funktionärer är med på invigning och
kortege. Detta för att få bästa möjliga marknadsföring av tävlingen.

Boende

Mat
Lunch kommer att finnas att köpa inom tävlingsområdet. SBK Norrköping kommer även
att sälja korv och hamburgare. För er som bokar boende kommer det ingå frukostbuffé och
lunchlåda. Bokning sker till boendeansvariga
ovan.

Bankett
Den 19 september 2009 avhålls banketten. Den
erhålls i närheten av tävlingsområdet.

Varje tävlande och besökande måste själv boka
sitt boende inför tävlingsdagarna. Vid huvudarenan på gamla flygflottiljen F13 finns boende
att hyra. För att boka boende gå in på polishund.se eller kontakta Tobbe 013-241531 eller
Petter 013-241554.
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Gubbe på stubbe
Pär-Axel Tobiazon
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Gubbe på stubbe

Han skaffade sin första schäfer för 35 ! år
sedan och har sedan dess varit rasen trogen.
1982 fick han hundförartjänst i dåvarande
Växjö Polisdistrikt och några år senare blev
han instruktör tillika länshundbefäl i Polismyndigheten Kronoberg.
Vid årsskiftet 2005-2006 tillträdde han
tjänsten som yttre verksamhetsledare i Tingsryds närpolisområde och ett år senare blev
han närpolischef.
Då fick han tyvärr lägga kopplet på hyllan,
men man förstår att han saknar inte bara att
ha hund, utan också spänningen och dramatiken.
Mina damer och herrar, här är ett axplock
ur Pär-Axel Tobiazons hundförarliv
Mitt hundintresse fanns med redan från tonåren och min första schäferhund köpte jag innan polisskolan påbörjades 1975.
Sedan har det fortsatt med schäferhundar även om andra raser
funnits med i resonemanget vid hundbyten har valet av ras
stått fast.
En hund – Heiko – införskaffades och jag körde en hel del
bruks och lydnadstävlingar. Då jag fick hundförartjänsten i
Växjö polisdistrikt, Kronobergs län 1982 L-testades Heiko i
Kalmar. Han underkändes pga bristande tillgänglighet och en
annan hund L-testad och klar skickades mig i en låda från HS
i Sollefteå. Förväntan var hög då jag mötte upp på järnvägsstationen i Alvesta. Denna hund medförde jag till grundutbildningen – där det gick över styr. Vid koll i hans testprotokoll
fann vi att han var testad som rastlös.
En ersättningshund stod i C-stallet dagen efter – HS Lamco
– som enligt uppgift rekvirerats enbart för mig. Något senare
kontaktade jag fodervärden och nämnde att det måste ha känts
hårt att så hastigt tvingats lämna ifrån sig hunden. Nej var
svaret – vi kunde inte ha honom kvar - han hade dödat åtta
får dagen innan jag fick honom……..
Lamco ”PAX” hade jag i åtta år och han dresserades i enlighet med de metoder som då användes. Det var kastkedjor,
nyckelknippor etc och ofta hårda tag. Ju hårdare man körde
hunden desto bättre blev han i skyddet – det var parollen och
rättesnöret på den tiden. Vi plockade också mycket med skärpa och aggressivitet – egenskaper som kan förändras och som
vi förstärkte…… Skyddsdressyren gick bl a ut på att hunden
skulle kunna angripa stillastående figurant – förmodligen var
detta en släng av ”Östgötametoden” som då nyttjades på vissa
håll i landet.
Lokal-söket var alltid förenat med fara – det gällde att finna

en plats oåtkomlig för hunden annars blev man obönhörligen
biten.
Spår på hårt underlag fanns inte med i konceptet utan man
koncentrerade sig på att finna avhopp t ex utmed en flyktväg.
Tempo premierades framför kvallitet och total målfixering
alltså att gripa till varje pris - sedan hur man gick tillväga,
regelverk osv. var av underordnad betydelse. På det viset var
det lättare arbetsklimat förr – det var resultat som krävdes och
sedan hur man gick tillväga – ja det var mycket upp till var
och en.
1990 fick jag tjänsten som länshundbefäl och instruktör
bredvid min ordinarie tjänst som hundförare. I samband med
denna utbildning fick jag hunden HS Ajax efter Dittegårdens
Mietto. En liten, arg och naturligt skarp hund med kamplust
och temperament så kraftigt att det låg honom till förfång.
Med denna hund som hade ett spontant betéende med bra
tryck på figuranten missades aldrig ett sök. Även Ajax hade
jag till han uppnådde 9 års ålder.
Vi hade bra fart på hundverksamheten på 90-talet och framgångarna avlöste varandra, en hel del tack vare en mycket
aktiv ingripandeavdelning som letade fram uppdragen. Stor
vikt lades på att förstå och läsa hundens betéende. Vi körde
vindmarkeringar i oändliga variationer och hade någon råkat
ut för ett uppdrag utöver det vanliga specialtränades detta, t ex
matavvänjning då en hund godtroget låtit sig bjudas under ett
sökarbete. Munkorgsarbete mot naken figurant osv…Vi hade
130-140 uppdrag/år vardera på sex hundar.
Vid denna tid drog RPS:s inspektionsgrupp över landet och
ryktet om deras framfart nådde oss. Hundar kasserades och
förare slutade inför öppen ridå. Efter besöket hos oss fick vi
högsta betyg – om inspektionen tillförde något är väl tveksamt – allt gick ut på kontroll mot Fap och hela prövningsordningen skulle genomföras på en dag.
De båda ovannämnda hundarna införskaffades genom
Hundskolan i Sollefteå – en hundinrättning som vi hade
mycket gott av. Där fanns kunskapen samlad och hela omgivningen andades hundkultur och de yngre kollegor som ej fått
känna på denna miljö – ni vet inte vad ni gått miste om……
Efter att Ajax gått ur tiden kom en tid med täta hundbyten.
Jag hade förmodligen lagt mig till med en hundförarstil som
krävde en tempostark och ej alltför vek hund med bra kamp.
Detta medförde att hundutbudet minskade och jag bytte inom
några år hund tre-fyra gånger innan jag tillsist fann hunden
Uno X. Denna schäferhane hade jag till jag slutade som hundförare hösten 2005. Efter 23 år som aktiv inom detta skrå kändes det naturligt att gå vidare…………

Episoder genom åren …..
det finns massor och här följer en…….
På väg till gemensam träning inför fotbolls EM i Norrköping. Vi reser tre hundförare med två hundar i en tjänstebil.
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Gubbe på stubbe

Några mil norr om Växjö passerar vi igenom ett samhälle samtidigt som vi på radion hör att allmänheten
uppmärksammat en mystisk man som gömmer sig i
personalingången till banken på orten. En patrullbil
skickas från Växjö och vi anmäler oss självfallet också
till uppdraget. På genomfartsvägen möter vi en vit
Audi-bil som i hög hastighet körs ut från samhället –
”alla klockor ringer” vi vänder och hänger på, kör fram
så nära att reg-skylten kan avläsas – bilen tillgipen i
Växjö under natten. Färden går i mycket hög hastighet
samtidigt som vägen smalnar av och blir alltmer krokig.
Någon nämner att det finns en skarp kurva strax längre
fram – han kör säkert av där. Väl framme finns ingen
bil och vi kollar lite i dikeskanten men inga spår varför
det blir gasen i botten för att försöka komma ifatt men
den är borta. Vi samlar ihop våra intryck efter att varit
uppe i höga varv, analyserar och kommer fram till två/
tre tänkbara stickvägar. Vid koll på den första finns inga
sladdspår i gruset men efter de två första kurvorna är
det rena rallybanan. De har smygkört för att inte röja
avfarten och sedan snabbt kört vidare. Efter någon km
glimmar det till i en grandunge bredvid vägen. Där står
bilen gömd men inte en människa i närheten. Ut med
hunden och spårsök, hugg direkt fram till en gömma
med overaller, ett nytt spårsök och buntband anträffas gömda i spårslutet. Ytterligare spårsök och nu bär
det iväg, vi ligger ca 20 minuter efter och det blir att
springa efter hunden. Efter någon km blir det plötsligt
stopp och ett märkligt betéende hos hunden. Han vindar och
slår med huvudet. Koll omkring och där – i trädet 50 meter
bort sitter en man uppkrupen. Han beordras ner, fängslas
och förs via några åkrar till en lantgård där bonden välvilligt
ställer upp som fångvaktare i avvaktan på polisförstärkning
medan vi kan fortsätta jakten på den andre flyende som hunden så tydligt signalerat - spåret fortsätter. Den fångvaktande
bonden har från sin position uppsikt över en liten sjö då han
plötsligt upptäcker att hans båt nu ligger på andra stranden.
Hunden spårar fram till förtöjningsplatsen och där är det slut.
Gärningsmannen har tillgripit båten och hunnit ro över till
andra sidan sjön. Via bilfärd och sökarbete tar vi oss fram till
landstigningsplatsen för nytt spårsök. Spåret går fram till en
annan grusväg men sen blir det svårare – det är rejält varmt
och torrt. En annan hundpatrull – Lagesson med sin hund
som underkänts i EM-testet fanns nu på plats från Växjö. Han
påbörjade med lös hund spårsök på grusvägen för kolla av
om avhopp fanns, en övning han genomfört många gånger,
och efter någon km markerade hunden för människa och under vägbron med vatten till midjan satt den andre gm som då
kunde gripas.
Har sedan fått hela historien återberättad för mig från andra
sidan. Tanken var att ta bankpersonalen vid personalingången
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och med deras hjälp åtkomma pengarna. Personalen infann
sig inte i tid varför försöket uppmärksammades av allmänheten.
Där Audi-bilen övergavs fanns redan en annan flyktbil med
förare uppställd men denne hade inte nerver nog att stanna
utan flydde ensam och lämnade de två åt sitt öde medan utrustningen gömdes. En väska innehållande vapen fanns med
under skogsflykten – den sänktes i sjön.
Vi var rejält svetta och trasiga som man alltid blir efter en
språngmarsch i skogen. Resan till Norrköping återupptogs
några timmar senare. Vi stannade på vägen upp och köpte nya
blå T-shirt och försökte fräscha upp oss. Senare på eftermiddagen kördes det rensningsövningar med hundarna mot ett
hundratal värnpliktiga figuranter men det är en annan historia…

Text: Pär-Axel Tobiazon
F d hundförare men för alltid såld för hundtjänsten.

Foto: Catarina Håkansson
Illustration: Robban Carlsson

????????????

Ordförandekonferens/
förbundsråd 2009
Under tiden 1 – 4 mars på Malta
Text: Lars Lindgren, ordförande.
Foto: Lars Nordgren
Redan vid sista årsmötet presenterade styrelsen ett förslag (som beslutades) på en ordförandekonferens under våren 2009. Efter
noggrann efterforskning kom styrelsen fram
till att just Malta, med bra priser och billigt
flyg (Ryan Air), var ett kostnadseffektivt alternativ. Under hösten 2008 seglade också

kostnadsersättningen upp som en stor fråga.
Detta mynnade ut i att mer än 2/3 av föreningarna krävde ett extra förbundsråd. Kloka
som vi var bakade vi ihop de två företeelserna
till ett och förlängde dessutom Malta-vistelsen
med en dag.

Malta
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delserna innför konferensen.

Dag 2, måndag 2 mars.
Dag 1, söndag 1 mars.
Samling på Skavsta redo för avfärd. De flesta kom i god tid
(Ryan Air) kräver att man är redo för inchekning 2 timmar
innan beräknad avgång. Om nu alla hade kommit ihåg sina
pass så hade jag varit lugn. Nåväl allt ordnade sig och vi kom
med flyget.
Väl framme på Malta hade transporten till hotellet strulat
till sig lite. Efter ett gediget arbete av vår kassör så lyckades
vi fixa taxibussar för transporten. Färden från flygplatsen
till hotellet blev en tävling mellan chauförerna om vem som
skulle komma fram först. De blev ivrigt påhejade av vissa
passagerare medan andra nog tyckte att färden blev onödigt
vådlig. Vi överlevde dock.
Vi hade bokat ett förhållandevis billigt hotel och hade därför inte några stora förhoppningar. Det visade sig dock att just
hotelvistelse är ganska billigt på Malta och vårt hotel var kanske inte lyxigt men ändå relativt fint. Personalen var mycket
trevliga och hjälpsamma. På eget iniativ fixade de så att vi
skulle få göra ett besök på Maltas hundtjänst (nämns senare i
denna berättelse). När vi bokade hotellet hemmifrån frågade
de till och med om vi skulle ha våra hundar med oss och hade
så varit fallet hade de nog tagit emot dom också.
För styrelsens del avslutades kvällen med de sista förbere-

10
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Från ca 2 minus och slask i Skavsta skulle första dagen på
Malta förvandlas till ca +18 grader och sol. Nåväl förutom
små stunder med grupparbeten tillbringade vi ändå dagen
innomhus. Konferensen inleddes med en liten konstnärlig
övning. De flesta tyckte nog att det var lite tramsigt till en
början men om inte annat så gav den aktivitet och personligen
tyckte jag att det var ganska kul.
Som tidigare nämnts var kostnadsersättningen den “stora”
ämnet på konferensen. Mycket kan ordas om detta men låt oss
fastslå förbundet har tagit tag i frågan genom att bland annat
bilda en referensgrupp. Kontentan av (i detta ämne) var att
gruppen hittils gjort ett bra arbete och de fick förbundets odelade förtroende att fortsätta sitt arbete.
Efter dagens konferens fanns lite egen tid före kvällsmaten.
Bara att kunna gå ut utan tjock jacka och mössa var lite befriande. De lokala bussarna med sin något uråldriga utformning
och ständigt öppna dörrar var en atraktion (airkondition var
inte på tal).

Dag 3, tisdag 3 mars.
Ännu en solig dag innomhus. Konferensen fortsatte med att
styrelsen gav sina svar på de ämnen som deltagarna haft med
sig från hemmaplan. Ett förslag (från styrelsen) om att en depositionsavgift skulle införas, vid protester på SM, vållade en

Ordförandekonferens - Malta

del diskussion. Med röstsiffrorna 15 för och 5
emot (för med lägre summa) beslutades att en
avgift om 500:- införs när någon lämnar in en
protest. Går protesten igenom återbetalas summan i annat fall tillfaller den arrangören.
Just våra SM var dagens stora ämne. Dels
var frågan om framtida arrangörer en viktig
fråga och jag tror att vi lyckades enas om vilka
som skulle anordna SM (sommar – vinter
och narkotika) åtminstone tre år frammåt och
förhoppningsvis löste vi också vem som skall anordna NM
2010. Hur vi skall göra tävlingarna bättre och framför allt
locka fler deltagare diskuterades ivrigt. Styrelsen fick med sig
flera goda tankegångar som vi kommer att arbeta vidare med.
Frågan om ledighet för deltagande, och förutsättningar runt
detta, visade sig tolkas olika i landet och undertecknad fick i
uppdrag att arbeta vidare med detta (vilket i skrivande stund
är igångsatt).

Dag 4, onsdag 4 mars.
Eftersom vi hade arbetat på så bra de första två dagarna fick
vi lite tid över denna sista dag. Med buss tog vi oss till Maltas
motsvarighet till PHT, Karslborg. Det var inte mycket som
påminde om vår (ganska hyffsade) verksamhet. Den nyaste
bilen de hade var 12 år gammal och servicebokan var nog inte
fulltecknad. De hade inte råd att köpa in egna hundar utan var
beroende ov donationer från allmänheten. Hundarna bodde på
anläggningen och föraren hämtade ut hunden när han skulle
börja sin tjänst. Trots allt var det dock alltid samma förare på
hundarna. Deras tjänst gick mestadels ut på narkotika- och
bombsök även om dom hade “visst” skyddsarbete också.
Spårning var inget dom sysslade med med anledning av att

det på ön var övervägande stenigt och de flesta områdena var
bebyggda.
Malta är en kulturellt intressant ö med historia från såväl
Fereseernas, Arabernas, korsriddarnas som Napoleons tider.
På ön (ca 400 000 fasta invånare) finns ca 400 kyrkor och ett
antal borgar och fästningar. Innan hemresan avslutade vi därför med några dylika besök.

Sammanfattning.
Förra ordförandekonferensen la vi i Skottland med ett besök
på deras Polishundtjänst och den här gången besökte vi hundtjänsten på Malta. Jag kan bara säga att vi faktiskt har det
ganska bra och att detta är något som vi kanske ska ägna en
tanke på när det bär lite emot.
Det kan kanske av vissa uppfattas som att våra ordförandekonferenser (som den här gången blev extra förbundsråd) tenderar att vara “en trevlig resa”. Javisst har vi ganska trevligt
men det ligger också hårt arbete bakom, de flesta får ta egen
ledig tid till anspråk, alla måste vara pålästa i det vi avhandlar
och visa stort engagemang men framför allt det som inte blir
gjort på hemmaplan ligger kvar.
Jag uppskattar verkligen de som är villiga att lägga denna
tid för att vi alla skall få det något ännu bättre.
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Phaspen

Phaspen
Ja jag heter faktiskt PHASPEN och de e en förkortning av PolisHundsASPiranten. Matte gav
mig de namnet när ja va pytteliten valp o flyttade hem till henne. Redan då va de bestämt att
jag skulle bli en Polishund när jag blev stor. Jag har blivit tillfrågad om jag vill skriva lite om
mitt liv här i tidningen POLISHUNDEN och naturligtvis viftade ja på svansen o tackade ja!
Vem är lilla jag då? Jo, jag e en Mallehane på 2 år och idag
jobbar jag som en riktig Polishund men namnet Phaspen blir
ja väl aldrig av med…..Ibland kallas ja även för Räv eller
Rådjur….fast ja fattar inte varför…. Jag växte upp tillsammans med Matte o hennes stora ståtliga schäfer som kallades
för Polishunden HUND. När han sen va tvungen o sluta jobba
o åka till hundhimlen blev de dags för mig att
bekänna färg. Plötsligt blev allt bråttom…..ja hade nyss fyllt 18
månader o vips så skulle
jag L-testas och när
de gick bra så va de
dags för att köra
upp Matte i
första tjänstbarhetsprovet. Min
Matte e lite
trög emellanåt o de
hade känts
skönt att
haft lite bättre
förberedelsetid
men allt gick ju
så fort eftersom
Polishunden HUND
blev sjuk…….så de va
bara o hoppas att Matte skulle
hålla ihop. Hon överraskade ordentligt
och vi blev godkända o fick börja jobba tillsammans! Måste skvallra om att första passet åkte vi ihop men
en äldre o mer rutinerad Polishund när en liten gubbe i radion
skickade oss på ett jobb där nån Filur sprungit ifrån tvåbeningskonstaplarna. Den äldre Polishunden viftade på svansen
o kallade jobbet för ett ”glass o ballongspår” o han tyckte att
lilla jag skulle testa. Lite nervös för hur Matte skulle funka på
ett riktigt jobb va ja…..men hon skötte sig bra. Krånglade på
mig spårselen o min lina……sen drog ja iväg……full rulle o
som vanligt sinkade hon farten lite men efter typ 75m låg de
en Filur i höggräset precis vid strankanten!! Måste erkänna att
ja inte fattade nåt alls…har ju bara haft slangar o sånt i mina
spår…o sjön som va helt spegelblank lockade. Ja kollade i
sjön o ni tror säkert att ja ljuger men ja såg en likadan hund
som jag!! Gissa om ja blev snopen! Varje gång ja tittade över

kanten o ner i vattnet så tittade den hunden fram! Ja fattar inte
hur en hund kan bo i en sjö! Ja, hursom så lyftes Filuren upp
på fötter o då kom ja på att ja kanske skulle ta o skälla lite på
honom…….Ja så va mitt första spår……kan väl avslöja att ja
blivit lite mer klok sen dess…..
Nu har vi jobbat ihop i ett halvår och de har varit blandade
resultat. De e inte lätt att dressera er hundförare
ska ja säga! Ta de där med lydnad bara. Huuur svårt ska de va för en
tvåbening att förstå att ni
måste gå lite snabbare
för att gå i rätt position? VARFÖR
ska ni ofta envisas med att gå
ett halvt steg
EFTER?
Ni ska inte
gå bak vid

svansen!!!De
blir inga fina
betyg då!! Eller
spåret. Huur ofta
ska man behöva få
sin Matte att ÖKA farten o inte gå som nåt ankare
längst bak i linan? Ni sinkar faktiskt oss o de e jobbigt att dra er fram
över stock o sten!
Ja, de här va en liten kort presentation av mig och framöver
så hoppas ja att ja kan ge er en inblick i mitt liv som Polishund. Nu vet ja att de sitter en o annan läsare som tänker ”
amen guuu så larvigt – alla vet ju att hundar inte kan skriva”.
Till er säger ja bara: Kan Ni tvåbeningar känna när era nära
o kära håller på att få ett epilepsianfall eller en insulinchock
kanske? Ni tror att ni e så smarta bara för att ni e tvåbeningar
men då vill ja påpeka att en del av er på fullt allvar trodde att
vi hundar inte kunde spåra på asfalt förut…….. Vi e mycke
smartare än ni tror o för dom som är små språkpoliser…….Ja
de e helt rätt…ja e inte så duktig på att stava men de e lixom
bara för att ja skriver mer som man pratar……

Full fart med Phaspen såklart!!
E D A > H = J C 9 : C ''%% .

15

Gösta Lindh har lämnat oss

Gösta har efter en tids sjukdom avlidit på sjukhuset i
Sollefteå. Han blev 82 år och skulle fyllt 83 den 7 april
i år.
Gösta föddes i Jönköping och växte upp i Älvkarleby
och Kristinehamn med en äldre syster. Han började vid
polisen i Kristinehamn 1950 och samma år gifte han
sig med Birgit Brokvist från Kristinehamn. Han var på
den tiden fotpatrullerande polis. Han och hans kollegor
blev kända bland ”de som misskötte sig” för sin rakhet
men ändå rättvishet. 1960 förde karriären honom till
Stockholm och Huddingepolisen där han stannade till
1969, då den stora chansen dök upp att få sin hobby till
yrke. Hundar och hunddressyr var hans stora intresse i
livet. I tjänsten genomförde Gösta och hans tjänstehundar många ﬁna uppdrag. Med hunden Kamp kan framhävas fyndet av den ”Stora Guldgömman” kopplad till
den kände brottslingen Tumba Tarzan.
Han blev Svensk mästare två gånger i olika klasser
inom SBK med sina hundar. Intresset för idrott var
också stort och han var verksam i Sollefteå IK. Där
deltog han med stort engagemang i klubbens arbete
under 20 år. Han var också medlem i Odd Fellow.
1969 ﬂyttade han tillsammans med Birgit till Sollefteå.
1980 efterträdde han Bror Axel Pålsson (Pålle) då
denne gick i pension. Gösta övertog rollen som chef
för Polishund-sektionen med biträde av Runar Bäckström som var ﬁxaren och den evige spårläggaren vid
tillämpade övningar vid våra utbildningar.
Verksamheten präglades av en ganska god ekonomi då
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inköp av polishundar genomfördes centralt och med
en budget på ca 4,5 miljoner per år. Aveln i Sollefteå
bidrog till, om inte alltid med de 45 hundar per år som
avtalet innebar, så åtminstone en betydande del av den
totala anskaffningen av tjänstehundar. Det bildades
också en särskild grupp som genomförde tester runt
om i landet. Gösta ledde även denna grupp och hade
biträde av bland annat Bosse Nyman.
Jag har allt sedan jag själv gick grundutbildningen i
Sollefteå träffat och umgåtts med Gösta och hans fru
Birgit. Vi har regelbundet besökt klubbstugan under
helgerna under de senaste 9 åren. Gösta var så sent
som för två år sedan ordförande i klubben. Han var
också eldsjälen i den tillbyggnad som genomfördes
nyligen på anläggningen.
Den sista schäferhanen de hade var Triumphs Hoss
som blev 12 år gammal. Precis som Sven Nyberg
nämnde i ett utskick till länen, lär ingen ha undgått
paret Lindh på våra SM. Allt sedan 1992 har de, varje
år, besökt mästerskapen som pensionärer. De kom i sin
lilla husvagn.
Gösta berörde sin omgivning framförallt genom sin
humor och rapphet i svaren han lämnade. Jag skojade
ofta med honom och han hade också klara politiska
åsikter om saker och ting.
Gösta efterlämnar ett stort tomrum efter sig. Det är
med saknad jag minns hans humor, engagemang och
omtanke.
Harry Nilsson

SPM i drag

SPM i DRAG
Malung 090203-05
Text och Foto:
Stefan Ahlroos, Hundenheten Dalarna
Döm om min förvåning när jag bytte myndighet och hamnade bland ett gäng hundförare som gillade att klä sig kroppsstrumpa,
vobbla runt i skogen och diskutera sicklar.
När vi dessutom skulle vi arrangera årets
upplaga av drag-SM kände man sig som en
Första kvällen bjöd på informationsträff
och lottning av startnummer. Malungs
gymnasiums restaurangprogram stod
för maten både denna kväll och under
banketten. Vilket de gjorde på ett mycket bra sätt. Redan vid lottningen slog
tävlingsdjävulen klorna i en av våra
egna deltagare som sedan inte var kontaktbar på flera dygn. Det fanns dom
som hade önskemål om ryska sjömän
och truckfett till banketten men eftersom Malung inte är någon hamnstad var
detta svårt att ordna med så kort varsel.
Hör av er i tid nästa gång!!!
Tävlingsdag 1 var det dags för de
individuella tävlingarna. 32 startande
fördelat på 2 i pulkaklassen, 4 i öppna
klassen samt övriga 26 i linkörningsklassen.
Jag, som icke tävlande, fick det ärofyllda uppdraget att agera fotograf och
vägvisare. Jag stod utplacerad efter ca 8
kilometers åkning och blev rejält imponerad av samtliga deltagare. Om jag nu
tänkt tanken att ställa upp något år, så
grusades det rejält. Jag minns min gamla radarpartner Mats Redefalks berättelser om tidigare drag-sm med förare
som mestadels av tiden låg i spåret och
hundar som satte sig och vilade i nedförsbackarna. Med detta i bakhuvudet

katt bland hermelinerna.
Tävlingarna förlades till Malung där ”Hampus” hade hela kontaktnätet klart och vi
andra mer eller mindre bara behövde agera
statister.

trodde jag att det räckte med att ha två
ben som inte var gipsade för att undvika
sistaplatsen. Man ser hur lätt man kan
bli vilseledd.
Pulkaklassen vanns av Roger Björne,
Västernorrland föjd av Jörgen Modin,
Jämtland.
I den öppna klassen stod Annie Edström, Uppsala som segrare tätt följd
av Tord Andersson, Uppsala på andra
plats och Malin Palmqvist, Stockholm
på tredje.
Linkörningen vanns av Bengt Ljunglöf, Stockholm. På andra plats kom vår
egen Mikael Dahlberg och trea blev Jan
Granqvist, Norrbotten.

Efter tävlingarna bjöds intresserade
in på ett studiebesök hos Normark. Det
var flera som önskade att man tagit med
sig den ”stora plånboken” och gick och
dreglade över flugspön, knivar och allt
annat en fiskare/jägare kan behöva.
Kvällens bankett bjöd på god mat,
prisutdelning och underhållning av
Tur-Åke Lindqvist från Rot-Harrys. En
underbar blandning av musik, bondkomik och allt man kan tänka sig. En av
de kvinnliga deltagarna fick agera karta
under hans väderprognos till publikens
stora glädje.
Därefter började alla som inte hade
någon att åka stafetten med att para
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ihop sig, vilket fick till följd att samliga startande i den individuella
tävlingen fick köra stafetten. Detta gav 7 lag samt 4 lag utom tävlan.
Stafettstart kl 10.00. Alla såg laddade ut banketten till trots. Starten
gick utan missöden och det blev en kamp genom samtliga sträckor.
Inga katastrofer inträffade vid växlingarna heller (tyvärr för oss fotografer). På upploppet stod det mellan 3 lag: Västerbotten, Jämtland
och Norrbotten lag 2, där Norrbottens Anja Larsson lyckades kroka
av både hund och pulka från bältet. Det verkade inte bekomma varken
hennes eller någon annan hund. Det blev till slut 7 sekunders skillnad
mellan plats 1 och 3, där Västerbotten drog det längst strået före Jämtland och ett hundlöst Norrbotten.
Utom tävlan vann lag Kuzmin före No Name och L3.
Det hela var ett mycket lyckat arrangemang där vi framförallt måste
tacka Lennart ”Hampus” Eriksson som med sin rutin och sitt kontaktnät såg till att detta möjliggjordes. Vill även passa på att tacka alla som
hjälpt till och även samtliga sponsorer som såg till att det fanns ett väl
tilltaget prisbord.
Vill bara avslutningsvis berätta att det framkom uppgifter om att
några deltagare varit uppe halva natten och druckit ”ouzo” och trots
detta lyckats erövra framskjutna placeringar. När detta lyftes fram i dagens ljus hördes en röst på Moramål ”Fy f-n, här får man stryk av både
gravida kvinnor och fyllon.
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Startlista Stafett
ST.NR
901
902
903

NAMN/HUND
Camilla Stigaeus
Kalle Alatalo
Jan Grankvist

911
912
913

Roger Markaberg
Magnus Lundin
Anja Larsson

921
922
923

Anders Olsson
Lasse Andersson
Peter Granström

931
932
933

Fredrik Landin
Katarina Edlund
Manne Johansson

941
942
943

Jörgen Modin
Åsa Söderkvist
Fredrik Johansson

951
952
953

Tomas Sandsten
Hannah Bergelin
Svante Dalemo

961
962
963

Ulf Dahlberg
Jenny Edström
Åsa Isaksson

LAG
Norrbotten 1
Norrbotten 1
Norrbotten 1
Lagtid
Norrbotten 2
Norrbotten 2
Norrbotten 2
Lagtid
Dalarna
Dalarna
Dalarna
Lagtid
Sörmland
Sörmland
Sörmland
Lagtid
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Lagtid
V. Götaland
V. Götaland
V. Götaland
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Lagtid

STARTTID
10:00:00
10:22:45
10:37:20
10:00:00
10:00:00
10:18:14
10:34:33
10:00:00
10:00:00
10:19:45
10:41:01
10:00:00
10:00:00
10:20:55
10:37:21
10:00:00
10:00:00
10:17:45
10:33:04
10:00:00
10:00:00
10:17:49
10:34:52
10:00:00
10:00:00
10:17:34
10:32:59
10:00:00

MÅLTID
10:22:45
10:37:20
10:55:23
10:55:23
10:18:14
10:34:33
10:51:47
10:51:47
10:19:45
10:41:01
11:07:03
11:07:03
10:20:55
10:37:21
10:57:23
10:57:23
10:17:45
10:33:04
10:51:45
10:51:45
10:17:49
10:34:52
10:52:06
10:52:06
10:17:34
10:32:59
10:51:40
10:51:40

SLUTTID
0:22:45
0:14:35
0:18:03
0:55:23
0:18:14
0:16:19
0:17:14
0:51:47
0:19:45
0:21:16
0:26:02
1:07:03
0:20:55
0:16:26
0:20:02
0:57:23
0:17:45
0:15:19
0:18:41
0:51:45
0:17:49
0:17:03
0:17:14
0:52:06
0:17:34
0:15:25
0:18:41
0:51:40

Minkligan
Minkligan
Minkligan
Lagtid
Lag Kuzmin
Lag Kuzmin
Lag Kuzmin
Lagtid
L3
L3
L3
Lagtid
No Name
No Name
No Name

10:00:00
10:19:15
10:37:48
10:00:00
10:00:00
10:17:39
10:34:35
10:00:00
10:00:00
10:17:50
10:37:15
10:00:00
10:00:00
10:18:09
10:33:09

10:19:15
10:37:48
10:56:14
10:56:14
10:17:39
10:34:35
10:51:48
10:51:48
10:17:50
10:37:15
10:53:56
10:53:56
10:18:09
10:33:09
10:51:56

0:19:15
0:18:33
0:18:26
0:56:14
0:17:39
0:16:56
0:17:13
0:51:48
0:17:50
0:19:25
0:16:41
0:53:56
0:18:09
0:15:00
0:18:47

PL. SM

5

3

7

6

2

4

1

Lag utom tävlan
906
907
908

Lasse Ställ
Jens Ohlson
Fredrik von Bahr

916
917
918

Tord Andersson
Peter Holmstedt
Per Lindgren

926
927
928

Malin Palmkvist
Ewa-Lisa Berglund
Annie Edström

936
937
938

Roger Björne
Bengt-E Ljunglöf
Roger Björne
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NAMN
Björne, Roger
Modin, Jörgen

Edström, Annie
Andersson, Tord
Palmkvist, Malin
Ställ, Lars

Ljunglöf, Bengt-E
Dahlberg, Mikael
Grankvist, Jan
Alatalo, Kalle
Dahlberg, Ulf
Söderkvist, Åsa
Edström, Jenny
Stigaeus, Camilla
Johansson, Fredrik
Olsson, Anders
Sandsten, Tomas
Dalemo, Svante
Larsson, Anja
Markaberg, Roger
Isaksson, Åsa
Lindgren, Pär
Bergelin, Hannah
Lundin, Magnus
Landin, Fredrik
Johansson, Manne
Edlund, Katarina
Ohlson, Jens
Berglund, Ewa-Lisa
Von Bahr, Fredrik
Granström, Peter
Andersson, Lars

S.NR
2
1

3
6
5
4

22

21
26
25
9
23
8
30
15
7
16
14
29
13
20
28
11
19
32
18
10
17
27
31
24
12
33
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Stockholm
Dalarna
Norrbotten
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Jämtland
Dalarna
V. Götaland
V. Götaland
Norrbotten
Norrbotten
Västerbotten
Östergötland
V. Götaland
Norrbotten
Sörmland
Sörmland
Sörmland
V. Götaland
Västerbotten
Värmland
Dalarna
Dalarna

Uppsala
Uppsala
Stockholm
Dalarna

DISRIKT/KLUBB
Västernorrland
Jämtland

Wiggo
Klara
Älskebos ”Frippe”
Jebas Puck
Fjärdningsmannens Carelin
Riva
Jebas Qrozz
Jebas Nestor
Nemo
Max
Kustmarkens Usco
Hedeforsens Odessa
Vargsjöns Orion
Molars Baxtr
Zippakks Alice
Huldrans Gross
Vilda
Hexa
Lindjax Chili
Frodos Corley
Segervittring Ayla
Mira
Zippakks Ashran
Lei-anns Öman
Orkan
Dalton

Lindjax Babe
Basko
Cox
Nemårs Morris

HUNDNAMN
Totte
Izor

Mailinois
Schäfer
Schäfer
Schäfer
Schäfer
Schäfer
Schäfer
Schäfer
Schäfer
Mailinois
Schäfer
Schäfer
Schäfer
Schäfer
Schäfer
Schäfer
Schäfer
Schäfer
Mailinois
Schäfer
Mailinois
Schäfer
Schäfer
Mailinois
Schäfer
Mailinois

Mailinois
Schäfer
Schäfer
Schäfer

RAS
Mailinois
Schäfer

Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning
Linkörning

Öppen klass
Öppen klass
Öppen klass
Öppen klass

KLASS
Pulka
Pulka

11:22:00
11:27:00
11:26:00
11:10:00
11:24:00
11:09:00
11:31:00
11:16:00
11:08:00
11:17:00
11:15:00
11:30:00
11:14:00
11:21:00
11:29:00
11:12:00
11:20:00
11:33:00
11:19:00
11:11:00
11:18:00
11:28:00
11:32:00
11:25:00
11:13:00
11:34:00

11:04:00
11:07:00
11:06:00
11:05:00

STARTTID
11:03:00
11:02:00

11:49:23
11:56:56
11:56:12
11:41:00
11:55:15
11:40:48
12:03:24
11:48:47
11:40:49
11:50:37
11:48:45
12:04:03
11:48:03
11:55:14
12:03:22
11:47:08
11:55:18
12:08:41
11:55:14
11:47:17
11:54:21
12:07:05
12:12:26
12:07:09
11:55:54
12:17:21

11:37:38
11:40:49
11:43:50
11:47:09

MÅLTID
11:31:07
11:36:14

00:27:23
00:29:56
00:30:12
00:31:00
00:31:15
00:31:48
00:32:24
00:32:47
00:32:49
00:33:37
00:33:45
00:34:03
00:34:03
00:34:14
00:34:22
00:35:08
00:35:18
00:35:41
00:36:14
00:36:17
00:36:21
00:39:05
00:40:26
00:42:09
00:42:54
00:43:21

00:33:38
00:33:49
00:37:50
00:42:09

SLUTTID
00:28:07
00:34:14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
2
3
4

PLAC.
1
2
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Jack Johansson

Jack Johansson
är på MH-banan
Text och Foto:
Catarina Håkansson
Förra gången vi träffade Jack var en råkall
vårvinter tisdag i början av februari. Husse
Anders var aningen justerad efter ett revbensbrott och istället för att åka ut i skogen, blev
det ett lugnare lydnadspass på apellplanen
utanför hundstugan i Johannishus. Sedan
dess har det passerat ungefär en och en halv
månad och det är dags för Jack, och hans
kullsyskon från Sniffers kennel att genomföra
Mentalbeskrivning för Hund, MH. Klockan är
halv sju på morgonen när vi träffas på parkeringen vid E22:an i Pukavik. Anders som
redan varit på väg i en timme gör plats i bi-

Kullen består av totalt åtta
individer, tre hanar och fem
tikar. Frånsett en tik, som bor i
Borlänge, är alla på plats. När vi
kommer fram vid halv nio tiden
är redan den första hunden ute
på banan, så den missar vi tyvärr.
Men nästa hinner vi se innan det
är dags för dagens mentalbeskrivare, Maria Lundin, att titta på
”vår” Jack.

Flitig byteshandel
- Självklart har jag funderat en
del på hur han ska reagera vid de
olika momenten, säger Anders.
Jag vet tillexempel inte alls hur
han kommer att hantera rädsla.
Kommer han att visa hotbete-

len och vi fortsätter västerut mot Helsingborg
och Brukshundklubbens område. Ett MH är
egentligen ingenting att hetsa upp sig över,
men visst är det allt lite spännande. Det är
väl ingen hemlighet att Polishundens reporter låtit sig förtrollas av den söta valpen som
utvecklats till en charmig unghund. Nu har
han hunnit bli lite styvt 15 månader och på
ont och gott har han fått en del förväntningar på sig. Ska de positiva egenskaper man
tidigt tycker sig ha sett i Jack komma fram?
Eller kommer han att visa upp brister som vi
har missat?

ende? Kommer han att kunna
avreagera?
Med en viss snöskyffel fortfarande i färskt minne, är Polishunden lite mer orolig för något
helt annat. Hur villig, eller ovillig
kommer Jack att vara över att
lämna ifrån sig kampgrejen under
de inledande lekövningarna.
Men på den punkten är Anders
ganska lugn. Flitig byteshandel
under flera veckor har börjat ge
riktigt bra resultat. Dessutom har
han Jacks favoritföremål nummer
ett, en brandslang, i beredskap i
jackfickan. Bara om ifall att…
Så drar det ihop sig och Jack är
bokstavligt talat ”på banan”. Det
första momentet rubriceras kontakt och här ska han först passera
E D A > H = J C 9 : C ''%% .
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till lydig” Vem skulle väl kunnat tro
det?
Testet fortsätter med förföljande och
gripande, eller vad man brukar kalla
framför och bakom en liten folkgrupp.
Därefter får han följa med testledaren
på en liten promenad som avslutas med
en tandvisning.

Med på noterna
Jack ger ett coolt och balanserat intryck. Han låter sig villigt hanteras men
engagerar sig inte nämnvärt.
Det gör han däremot desto mer när
det är dags för lek. Testledare Björn
och Anders kastar en kampgrej mel-

för lilla bytet. En ”kanin” försvinner
iväg i en zick-zack bana och när Björn
säger till får Anders släppa halsbandet.
Här är det en hel del hundar som inte
jagar efter alls. Ibland kan det bero på
att de helt enkelt inte uppfattar det som
rör sig på marken. Ibland tappar de
koncentrationen och glömmer bort vad
de ska göra. Men inte Jack.Vid båda
tillfällen startar han direkt med hög fart
och griper tag i bytet som han behåller i
minst tre sekunder.

Jack styr leken
Nu har vi kommit till mentalbeskrivningens mer långtråkiga inslag, det som
kallas för aktivitet. Här vill man se hur
hunden reagerar när det händer – ingen-

lan sig. Jack är genast med på noterna
och samtliga tre kryss för såväl leklust
som gripande och dragkamp hamnar i
ruta fyra. Det betyder kortfattat att Jack
kommer igång snabbt, är aktiv, griper
tag ordentligt och kampar så länge testledare håller emot.
Och faktiskt, med något litet undantag släpper han också bytet direkt när
Anders kommenderar loss. Efteråt vill
Maria beskriva honom som ”På gränsen
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ting. Momentet varar i tre långa minuter
och Jack hetsar inte upp sig nämnvärt
Nästa programpunkt är avståndslek.
Här bedöms flera olika saker, i nämnd
ordning, intresse, hot/aggressivitet,

nyfikenhet, leklust och samarbete. Jack
tror nog att det är en sökfigurant som
dyker upp bland trädstammarna. För
när Anders släpper honom rusar han ut
med full fart och det ser först ut som
om han tänker gå in i en anskällning.
Men när Eva plockar fram kamptrasan
börjar han glatt och villigt att leka.
Visserligen låter han inte figuranten få
tillbaka trasan utan cirklar demonstrativ
runt. Beskrivare Maria menar dock att
det inte är samarbetet som brister. Det
här helt enkelt Jacks sätt att styra leken.
Här vill vi passa på att ge figuranten en
eloge för sitt engagemang.

Ku Klux Klan
Då är det dags för överraskning, att
börja skrämmas lite. Även vid momen-

Jack Johansson

Till sist vill Polishunden
tacka Jessica och Håkan
på Sniffers kennel, för en
intressant och trevlig dag.
Lycka till med er fortsatta
verksamhet.
Klockan har hunnit bli en
strax efter fyra när vi rullar österut igen. Med oss i
bilen har vi Jack Johansson,
nu med känd mental status.
tet ”dumpen” bedöms olika beteende.
Först vill man se hur pass rädd hunden
blir för overallen som plötsligt flyger
upp några meter framför. Sen tittar bedömaren på nyfikenheten att lösa ”problemet”. Slutligen avgörs om det finns
kvarstående rädsla och kvarstående
intresse.
Jacks kryss hamnar i tur och ordning
i ruta 2, 3, 4 och 1. Det betyder kortfattat att han inledningsvis hukar sig och
stannar. Han visar sedan flera hotbeteende under längre tid. Han går fram till
overallen när Anders gått halva sträckan
och han passerar sedan förbi utan tempoförändring eller undanmanöver.

hjälp av hög näsa och lite motvind identifierar spökena som människor. Att det
ser ut som om de är medlemmar i Ku
Klux Klan spelar ingen som helst roll.
Jacks kryss hamnar i helt ”rätt” rutor.
Han visar inga som helst hotbeteende.
Han kontrollerar, handlar mot båda
spökena under längre tid. Han uppehåller sig tveklöst framför Anders och sist
men inte minst, han går fram utan hjälp.
Dagens övningar avslutas på samma
sätt som de inleddes, med lek och därefter två skott.

Fotnot
Bara ett par dagar innan tidningen gick i tryck ﬁck Anders
röntgenresultaten för Jacks höfter och armbågar. Hans HD
status är B och på ena armbågen har han en etta.
Ettan kan kanske tyckas lite ”onödig” men är absolut inget
som kommer att påverka hans framtida karriär.

Känd mental status

Vid nästa station, ljudkänslighet, är
Jack tämligen oberörd. Skramlet, en
kätting, som dras över ett plåtstycke,
får honom bara att lite förvånat lyfta på
huvudet.
Mentalbeskrivningen närmar sig sitt
slut och vi har kommit fram till spökena, det inslag som ibland kan få fram
en del rejäla reaktioner. Men redan när
Jack närmar sig ser man att han med

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Jack genomfört MH på ett mycket
positivt och trevligt sätt. Såväl husse
Anders som icke helt objektiva reportern, tycker det känns skönt att någon
annat sett samma sak som vi har gjort.
Jack är en social, kampglad och tämligen orädd hund. Nu är det bara att jobba
vidare mot nya utmaningar. Som det ser
ut i dagsläget, finns det ingen som talar
för att han inte når ”ända fram”
Vad det gäller Jacks kullsyskon så
påminner de i mångt och mycket om
varandra. Framför allt tycks de fått en
rejäl dos av lek – och kamplust. Alla
visar upp flera trevliga egenskaper och
vi håller det inte för otroligt att flera av
dom kommer att dyka upp på tävlingsbanorna framöver.
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Snö, betong och småspik
Lavinsök i Ritsem
Text och Foto:
Camilla Stigaeus, hundförare, Kiruna
Den årliga prövningen av
fjällräddningshundar i Norra
Lappland brukar äga rum i
Ritsem under mars månad.
Så även detta år, vecka 11
var det så dags för en veckas
lydnad- och fältprov. Tjänstbarhetsprov skulle avläggas
enligt FAP 214-5.
Vi var totalt fem hundförare som med
sina fyrbenta vänner deltog, (tre poliser
och två civila fjällräddare). Tillsammans
skulle vi denna vecka träna lavinsök i
området kring Ritsem. Platsen är noga
utvald och har varit basen för lavinhundsträning i många år, långt innan jag
blev hundförare. Ritsem ligger ungefär
30 mil söder om Kiruna. Man måste
passera Gällivare, åka mot Jokkmokk
längs väg 45 (inlandsvägen) några mil,
för att sedan svänga tvärt västerut och
köra fram tills vägen tar slut. Där vägen slutar tar terrängen vid, Padjelanta
nationalpark och Sarek ligger bara ett
stenkast bort.
Sista fyra milen är vägen smal och
kurvig och exponerad av branta klippstup på ena sidan och på den andra det
stora och djupa Akkajaure. På grund av
den hårda vinden hade vägen på sina
ställen drevat igen. Men med god fart
och ett stadigt tag om ratten lyckades
jag ploga mig igenom snövallarna.
Den hårda vinden höll i sig i två dagar, snön drev och packades till hård
betong. Sedan skymtade solen till för att
resten av veckan stanna. Allt blir onekligen lättare och roligare om solen visar
sig. Första dagen skulle gropar grävas,
och en fjällsida vid foten av StuorSeukok (1166 m) blev platsen för vårt
övningsfält. Genom att sondera i snön

Vi som var med, från vänster bak: Janne Bergström / Lappfjällens Gidex (Milton),
Niklas Grönli / Nemårs Puff (Killen), Camilla Stigaeus / Jebas Nestor.
Sittandes från vänster: Karl-Erik Alatalo / Jebas Puck och Hans Fogdö / Qvintus.

fick man snart klart för sig hur djupt
snötäcket var. Vi skulle försöka gräva
så djupt vi kunde och som djupast hamnade vi på två meter. Snön var hård som
betong! Vi hackade och sågade i det vita
guldet under tiden som snön piskade
oss i ansiktet likt småspik. Fördelen
med betongsnö är ju att groparna håller
sig bra genom hela veckan. Vi fick till
slut ihop sex gropar och övningsfältet
var klart för veckans lavinsök. Väderbitna och nöjda efter första dagens förberedelser kunde vi nu se fram emot att
släppa ut våra vilddjur på SÖK!
Övningsfältet som bestod av både
flackare och brantare partier hade sex
gropar där vi varvade antal nedgrävda
figuranter per sökomgång och ekipage.
Hunden skulle avsöka hela området och
markera figurant genom krafsning och
sedan kvarstanna vid figuranten tills
hundföraren anslutit sig till hunden. Under veckan stegrades svårighetsgraden
på söket genom att lägga till störningar
i form av skotertrafik vid övningsfältet,

sonderare och grävare i sökområdet och
pågående radiotrafik mm. Alla övningar
var med tidtagning såklart och alla hundar klarade detta med god marginal.
Figuralt fick vi alla vara för att få
rotation på söken och det var med
blandade känslor som vi ålade oss ner i
dessa djupa hålor för att sedan bli övertäckta med snöblock, så tätt som bara
fobikänslan tillät. Vissa av oss klarade
denna övning bättre än andra. Lite som
att bli levande begravd, fast under ordnade och kontrollerade former såklart.
Jag kan inte förstå varför ingen ville
ligga i min grop (???), den som var så
”rymlig”…
Det stora vattenmagasinet, Akkajaure, användes till sökarbete under
förflyttning. Med skidor förflyttade sig
hundföraren en längre sträcka över isen
med hunden okopplad. Under skidturen
skulle hunden vinda in och markera
figuranten som låg dold på isen. När
hunden väl var framme vid figuranten
markerades denne med skall, några
E D A > H = J C 9 : C ''%% .
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krafsningar behövdes ju inte här eftersom figuranten låg
öppet på isen gömd bakom en mur av snöblock. Nu var
snön så tjock på isen att det gick utmärkt att gräva detta
dike så pass djupt att, låg man på rygg så syntes man inte.
Snön man grävde upp fick tjäna som mur för att undvika
synretning för hunden.
Vid övningarna på Akkajaure kom man plötsligt så nära
det högalpina fjällmassivet Akka (2016 möh). Nivåskillnaden från Akkas fot till högsta toppen är 1500 m, den
största för något fjäll i landet. Hit kommer många duktiga
skidåkare som vill ”göra toppen”, tanken på en toppbestigning på Akka har även slagit mig mer än en gång. Det
är i sådana här miljöer som lavinkunskaper hos hundförare
och hund ställs på prov. Skid- och skoteråkare som dras
med i en lavin och begravs långt ut på fjället, långt från
hjälpen och långt från närmsta väg. Skidsäsongen har
kommit igång på allvar i Norra Lapplands fjällvärld och
än är det månader kvar innan sommaren tar vid. Det är
inte utan anledning som denna lavinhundsvecka går av
stapeln i mars. Då har hundarna och hundförarna tidigt
fått fräscha upp sina kunskaper inför eventuella skarpa
lavinsök under resten av vårvintern. Akka väcker många
funderingar kring lavin, men framförallt står hon där så
majestätiskt vacker och bjuder in till otroligt fina skidåk.
Under veckan ägnade vi oss åt mer än bara lavin och
fältsök. Varje morgon klockan åtta var det grupplydnad
med uppställning på Ritsems ”torg”. En stor parkering
med omringande byggnader såsom butik, STF Vandrarhem, camping och busshållplats. Litet men ack så livligt
den tiden på morgonen! Här var det kommers med allt
från skotertrafik till morgonpigga fjällfarare som med pulka och skidor skulle uppleva Padjelantaleden och Nordkalottleden, till ripjägare som med sina kamouflagedräkter
lastade sina skoterkälkar med jakthundar och vapen för att
prova jaktlyckan på fjället.
Mitt bland dessa fjällentusiaster höll vi på med grupplydnaden och fick på köpet publik och störningar. En
platsliggning framför Akka är svårslaget!
Det som jag personligen upplevde som den största skillnaden från förra årets lavinhundsvecka var att Hans Fogdö
inte längre stod med på deltagarlistan som polis, i år deltog han som civil fjällräddare med sin Qvintus. Fogdö har
varit hundförare i 39 år (!!!) och jag tror inte att det finns
så många fler hundförare i landet med så lång hunderfarenhet. Imponerande! Fogdö fick en anorak av oss med
texten ”The Retired Doghandler 6909” som han nu stolt
kan knalla runt i.
Vår instruktör Karl-Erik Alatalo hade tillsammans med
Niklas Grönli planerat denna vecka på ett föredömligt
sätt. Allt var serverat på silverfat och det var bara att köra
igång och jobba med hundarna från första stund. Alla
hundar blev under veckan godkända fjällräddningshundar.
Med outtröttlig energi, vilja och kraft formligen flög de
fram och markerade människa i snön. Vilken glädje!

Gropgrävning

Hans Fogdø ”The Retired Doghandler 6909”.

Här finns det någon!

Vi står nu alla startklara att rädda liv därute till fjälls.
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Karl-Erik Alatalo med småspik i ansiktet.

Niklas Grönli / Nemårs Puff (Killen) har hittat människa!

Platsliggning med vy över Akkamassivet.

Jag är helt säker på att det finns någon här

Jebas Nestor med slangbelöning.

Akkamassivet.
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Tillämpad sökövning
i vintrig Snapphanebygd
Text: Catarina Håkansson
Foto: Catarina Håkansson, Mats Jönsson och Daniel Undenmark

Jerker ger instruktioner.
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Det är en strålande vacker
vintereftermiddag och vi befinner oss vid Hovdala slott mitt
i Göingebygden. Det var här
de danska snapphanarna för
snart 350 år sedan bedrev gerillakrig mot den svenske kungen
Gustav X1.
Snön glittrar i solskenet och
det är med skånska mått mätt
hyfsat kallt. Isen ligger tjock och
blank på Finjasjön några kilometer syd-väst om Hässleholm
och några pimpelfiskare syns
där ute som små svarta prickar.
Idyllen fullbordas av en flock
stiliga svanar som samlas vid
strandkanten.
Men plötsligt och oväntat tar
friden slut när den första av en
lång rad polisbilar och bussar
börjar rulla in på parkeringen.
Snart råder en febril aktivitet i området. Kartor delas ut. GPS: er plockas
fram och spänningen
stiger när insatschef
Jerker Lawesson ställer
sig på ett campingbord
och raskt börjar dela ut
instruktioner.

Tillämpad sökövning
Magnus och Sam.

– Vi kommer inledningsvis att köra
närsök och ledstänger, säger Jerker
som tillsammans med kollegerna på
Revinge, Anne, Patrik och Mats, har två
viktiga uppdrag. Ett är enkelt, att leda
och fördela arbetsuppgifterna för de 15
hundpatrullerna. Det andra är betydligt
svårare, att förklara för Polishundens
civila mobila reporter, hur en
tillämpad övning i räddningssök går till.

Letar utgående spår
Beroende på
en rad olika omständigheter ser det
förstås helt olika ut vid

varje så kallat försvinnande. Men i regel
är det den hundpatrull som befinner
sig närmast, som först kallas ut till den
plats man tror, eller i bästa fall vet, att
personen i fråga har försvunnit ifrån.
– Man brukar börja med att slå en
stor ring runt den aktuella platsen, förklarar Anne vidare. Tanken med det är
att se om det förhoppningsvis finns något utgående spår. Men ofta har oroliga
anhöriga och andra, i bästa välmening,
redan letat runt i området och på så vis
”förstört” möjliga upptag.
Nu är det i stället dags att göra ett
inledande närsök. Precis som det låter
handlar det nu om att söka genom den
allra närmaste omgivningen. Detta område har en radie av allt från 150-400
meter, beroende bland annat på vilken
terräng det är i. Här letar man mycket

noga och systematiskt. Det får i princip
inte finnas så mycket som en ogenomsökt kvadratmeter.

Fler resurser sätts in
Oftast så att det är den patrull som först
kommer fram som börjar med närsöket
Beroende på hundens utbildningsstatus
kan tillvägagångssättet se olika ut. En
orutinerad hund hålls kanske kopplad
och får gå och ”vinda”, medan en rutinerad kan skickas ut i slag.
– Om ärendet faller under ”lagen om
skydd mot olyckor” är det nu dags att
mobilisera för en större insats, fortsätter
Jerker. Inledningsvis är det vakthavande
befäl eller inre befäl som sköter det.
Men efterhand utses det en ledningsgrupp. Ibland består den av en insatsE D A > H = J C 9 : C ''%% .
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Genomgång.

chef och ibland av en insatschef och en
hundinsatschef.
Vilka resurser man sätter in beror på.
Barn, gamla och suicidbenägna prioriteras högt. Speciellt när gäller yngre
barn sätter man tidigt in alla tänkbara
insatser.
Efterhand kallas nu fler hundpatruller
till platsen. Det är inte ovanligt att man
förutom de som är i tjänst också kallar
in de som är lediga. Det är också vanligt
att man begär förstärkning från angränsande myndigheter.

En halv kvadratkilometer
Precis som under den här tillämpade
övningen vid Finjasjön, börjar nu efterhand hundpatrullerna komma fram
till den upprättade basen. Från det att
larmet kommer till LKC, har det uppskattningsvis gått cirka en timme.
– Som hundinsatschef har jag till
uppgift att leda och fördela arbetet,
beskriver Jerker. Det första som måste
fram är en karta över området. Denna
delas sedan in i mindre delar, så kallade
segment. Storleken på dessa kan variera, men ska helst hamna någon stans
runt en halv kvadratkilometer. Det låter
kanske inte så mycket, men betänk att
det motsvarar ungefär 500 ! villatomter.
Varje hundpatrull få tilldelat sig ett
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segment och liksom som vid närsöket
varierar upplägget beroende på hur
långt hundarna kommit i sin utbildning.
Tack vare GPS:er, kan hundförare idag
vara säkrare på vilka områden som är
riktigt genomsökta, än då endast var
karta och kompass som stod till buds.

Längs med ledstänger
– Det mest effektiva sättet är att skicka
hundarna längs med så kallade ledstänger, fortsätter Jerker. En ledstång
kan tillexempel vara en väg, stig eller kraftledningsgata. Optimalt är att

hundarna går rakt ut i 70-80 meter och
sedan gör så kallade framslag om 30-40
meter. De som kan det täcker snabbt
och effektivt av stora områden relativt
snabbt.
Medan Anne och Jerker ger Polishundens reporter den här intressanta och
informativa lektionen, rullar de sista
patrullerna in.
Efter en kort och koncis genomgång
är det äntligen dags att få ta del av teorierna i praktiken. Vi får följa med Magnus Rengman och hans 6-årige schäferhane Sam, vilket visar sig vara en riktig
Genomgång.

Tillämpad sökövning
Magnus och Patrik.

vinstlott. Sam är en stabil och rutinerad
sökhund och husse Magnus vet hur han
ska lägga upp dagens övning.

Tjänstetecken och stålmunkorg
Magnus får sin karta av Patrik och
sedan bär det iväg till vår ledstång, en
cirka 700 meter lång grusväg. Medan vi
kör ut till markerna får jag veta att Sam,
som är från Janalands kennel, är Magnus första tjänstehund.
Vi kommer fram och parkerar intill
den gamla biblioteksruinen,,för er som
är familjära med området. Magnus
rastar av Sam och sedan är det dags att
”klä på” honom arbetsmunderingen,
tjänstetecken och stålmunkorg.
Terrängen till höger om ledstången
är inledningsvis lite risig och en bit
fram ligger en liten skogsgöl, som nu är
frusen. Till vänster är det öppen fin storboke som cirka 100 meter från vägen
sluttar brant ner mot en sjö.
Magnus väljer att börja på vänstersidan och Sam springer rakt och fint ut
70-80 meter, innan han gör ett framslag
tillbaka till oss. Han väljer ett ganska
behagligt grundtempo, viket han, visar
det sig, håller hela passet ut.
Nästa skick blir till höger och först
ser det nästan ut som om han får någonting i näsan. Han gör en liten lov,

men fortsätter sedan utåt för att även på
denna sida göra ett rejält framslag. Tillbaka på vägen får han en uppmuntrande
klapp av innan han på nytt ger sig av ut
till höger.

Rakt, djupt och brett
Sam ger ett mycket trevligt och säkert
intryck. Framför allt imponeras man av
han först och främst går såväl rakt som
djupt, men också att alla slagen går i en
båge om 30-40 meter framåt. Kanske lite väl vida slag om man tänker rent tävlingsmässigt, men i tjänst förstår man
att för täta skick är ”oekonomiskt” Här
gäller det inte att jobba för tian, utan för
att hitta en försvunnen person.
Nu är vi ungefär halvvägs och det är
inte utan att spänningen stiger. Ska han
hitta något eller… Då plötsligt ser vi att
Sam ökar farten när han skickas ut till
vänster. Kort därefter hör vi förts ett par
skall, som efterhand blir mer och mer
intensiva. Magnus springer ut och belönar Sam som är helt fokuserad på en
grön jacka som ligger på en sten.
Efter rikligt med belöning med hjälp
av en bit brandslang är det dags att
fortsätta längs vägen. Man kan tro att
det ska vara svårt att motivera Sam att
fortsätta söka, men det är inga som helst
problem.

Oförskämt pigg
Till sist är vi så gott som framme vid
slutet av ledstången och Magnus skickar ut en sista gång på högersidan. Då
gör Sam dagens första ”bakslag” och
försvinner ur sikte. Vi väntar en stund
och Magnus försöker utan någon större
framgång att kalla tillbaka honom. Tur
är väl det, för rätt som det är hör vi ett
skall, långt, långt borta. Först tror Magnus att det är en annan hund som skäller, men vi springer i alla fall ut.
Och där, uppskattningsvis 100 meter
vinkelrätt från vägen har Sam hittat en
liten ljusblå barntröja som hänger inne
i en stor gran. Magnus är med all rätt
nöjd med sin hund som trots det rejäla
sökpasset är oförskämt pigg och gärna
bjuder upp till kamp med brandslangen
som han nöjt får bära till bilen.
När vi kommer tillbaka till Finjasjön
har Mats fått fart på grillen och det
smakar förträffligt med ett par grillade
korvar och en kopp varmt starkt kaffe.

Sök i segment
Nästa programpunkt är sök i segment
och den här gången är det Patrik Linde
och Torneryds Mara som får i uppdrag
att ta han om Polishunden reporter. Om
Magnus och Sam stod för rutin så är
Patrik och Mara mer oprövade i sådana
E D A > H = J C 9 : C ''%% .
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Tillämpad sökövning
här sammanhang. Patrik gick grundkursen så sent som i höstas och schäfertiken Mara är än så länge en klass ett
hund.
Det segment som vi får tilldelat oss är
ganska långsmalt, ungefär 400 gånger
800 meter. Det är väl avgränsat med
vägar på tre sidor och en bäck i bakkanten. Klockan är sex och det har hunnit
bli mörkt. Men pannlamporna fungerar
bra och ögonen ställer snabbt in sig.
Termometern har krupit ner till sju, åtta
minusgrader varför det först känns helt
okej med långkalsonger, träningsbyxor,
dubbla fleccetröjor och en fodrad fristadsoverall.
Mara är ännu inte utbildad för att
skickas i några egentliga slag, utan
Patrik låter henne springa fritt. Han
förklarar också att han ännu inte börjat
träna anskällning på klädesplagg, så vi
kan inte ha några större förväntningar
på henne.
Första sträckan går över en betesvall
och efter 200 meter är reportern genomsvett och har ingen aning om var hon
är. Patrik är för det första bättre klädd
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och för det andra utrustad med en GPS.
Nu förstår man verkligen att det är ett
fantastiskt hjälpmedel. Man kan inte
bara se var man är, utan också var man
har varit. Det sistnämnda kan insatschef
Lawesson ha stor nytta av om han tankar över informationen till sin bärbara
dator.

Två timmar
Vi fortsätter genom området och går
i stora serpentiner mellan vägen och
bäcken. Efter lite drygt en halvtimme
ser vi hur Mara börjar vädra med hög
näsa. Först tror Patrik att det kan vara
något vilt. Av spåren i snön ser vi att det
finns gått om framför allt rådjur. Men
rätt som det är hör vi ett till en början
lite tveksamt skall, som ökar i intensitet
ju närmre vi kommer.
Och visst har hon fått en träff. Det
är en kollega som ”bakvägen” smugit
sig in i området för att överraska såväl
husse som hund. ”Den försvunne”
transporteras ut till vägen och den gröna
bussen som hämtar upp. Polishundens

reporter passar på att göra sig av med
overallen, innan vi ger oss tillbaka in i
segmentet.
Efter nästan exakt två timmar har
vi tagit oss genom hela området, men
precis som Patrik förutspådde har inte
Mara hittat något mer. Kanske har vi
missat att hon flaggat för något i mörkret? Kanske har hon kommit fel sida
vind?
Väl tillbaka vid Finjasjöns parkering
får Patrik och de andra avslutningsvis
fylla i ett slags protokoll där de bland
annat får göra en uppskattning i procent
av hur väl genomsökt segmentet är.
Detta är till för att insatschefen i skarpt
läge ska ta ställning till om ytterligare
en hund behöver leta vidare i samma
område.
Till sist är det så dags att avsluta dagens övningar. Pimpelfiskarna har gått
hem. Svanarna har sökt nattskydd. En
efter en rullar polisbilarna bort i mörkret och lugnet infaller sig igen. Nu är
det inte solens, utan månens strålar som
får snön på isen att glittra.

Tillämpad sökövning
Patrik och Mara.
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