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O R D F Ö R A N D E N S  K O M M E N T A R :

Västmanlands tjänstehundklubb har på ett utmärkt sätt anord-
nat Vinter-SM på Bruksvallarna 19–21 mars. Tävlingen var så 
trevlig att jag valt att kommentera den på annan plats i tid-
ningen.

Ordförandekonferensen i Glasgow var enligt min åsikt en 
höjdare. Lagom blandning mellan konferens och intressanta 
besök.
Vi var 23 deltagare (några tjänstehundklubbar var inte repre-
senterade) som flög från Göteborg till Glasgow. Sen tog vi tåg 
(45 minuter) in till Glasgow centrum. Vi hade haft vissa pro-
blem med bokning av boendet innan resan men lyckades hitta 
ett hotell som faktiskt hade sin entré inne på järnvägsstatio-
nen. Logistiken kring mat, besök på hundskolan och besök på 
(givetvis) ett whiskeydestilleri sköttes minutoperativt. Jag får 
nog säga att allt fungerade bra förutom det urusla kaffet. Det 
var tunnare än teet.
Tro nu inte att det var bara nöje. Deltagarna hade förberetts 
med ett frågeformulär innan resan och vi hade både grupp- 
arbeten och ständiga avstämningar. Jag tror att vi fick ut en 
hel del matnyttigt för framtiden.
Besöket på Scottish Region Police Dog School var mycket 
intressant. Jag fick med mig en del litteratur (på engelska). Så 
snart jag har läst in mig på detta kommer jag att skriva några 
rader i tidningen.

Något som förvånade mig var att så få kände till vår hemsida. 
Visserligen har uppdateringen, tidigare, släpat så att någon 
kanske blev trött på den. Men ni bör åtminstone känna till att 
den finns – www.polishund.net

tionen på, reg.hund@telia.com

Till sist vill jag påminna er om att det i år är Sverige som anord-
nar de Nordiska Mästerskapen i Uppsala, 30 maj – 2 juni. Gör 
gärna ett besök och heja på de våra.

Lars Lindgren
Ordförande
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P Å  P A T R U L L  I  M I N N E A P O L I S

Inför vår resa till USA så undrade 
våra släktingar om det var något som 
de kunde förbereda inför vår ankomst,  
jag slängde ur mig lite på skoj – det 
kunde vara intressant att titta på hur 
hundförarpolisen jobbar i Minneapo-
lis.

Väl framme i Minneapolis hos mina 
släktingar, efter att ha avverkat New 
York – Philadelphia – Washington 
– Minneapolis med buss och bil så 

var det dags att åka med Officer Todd 
Black ett nattpass. Mina släktingar el-
ler rättare sagt två av dem hade ordnat 
ett möte via en polisbekant som i 
sin tur kände en hundförare. På den 
vägen var det.

Efter telefonsamtal kom jag och 
mr Black fram till att det skulle 
passa bra att åka med honom den 9 
oktober. Passet började 19.00 och 
slutade 05.00. Mr. Black som jag i 

fortsättningen kommer att kalla Todd 
kom och hämtade mig i sin patrullbil 
– en Chevrolet Tahoe. Denna bil var 
specialinredd med dator, radio, tele-
fon, videokamera och en M16 i fram. 
Bakom föraren var det en hundbur 
installerad så när Todd från förarplats 
öppnade en lucka så kunde hunden 
sticka fram huvudet och lägga det på 
husses axel. På höger sida bredvid 
hundburen var det en enmanscell 

På patrull
i Minneapolis



3

P Å  P A T R U L L  I  M I N N E A P O L I S

installerad, praktisk. Och längst bak i 
fordonet fanns det utrymme för övrig 
polis- och hundutrustning.

Todds nuvarande tjänstehund heter 
Jack och är en svart schäfer som kom-
mer från Tjeckien. Todd berättar att 
många hundförare från Minneapolis 
får sina tjänstehundar därifrån. När en 
polis skall bli hundförare eller om en 
hundförare skall ha en ny tjänstehund 
får han eller hon ”gå på hundskolan i 
tolv veckor” med sin nya hund.

Förutom hundförare är också Todd 
medlem i den lokala SWAT-styrkan. 
SWAT-styrkan jobbar inte heltid utan 
består av samövade medlemmar som 
har med sig utrustningen ute i bilarna 
och kan sammankallas med kort 
varsel.

Under passet åker vi på vanligen 
förekommande polis- och hundjobb, 
anmälningsupptagning, bråklarm och 
så hälsar vi på Sgt. Gove som jobbar 
som yttre i granncountyt och medlem 
i samma SWAT-styrka som Todd. Sgt 
Gove visar stolt upp Golden Valleys 
senaste utryckningsbil, en Dodge 
Charger, 5,7 liters Hemi motor på 
närmare 400 hästar – nu blir vi inte 
frånåkta när vi har den här bilen. 
Hmm, undrar varför?

När vi befinner oss på en artighets-
visit på kommunikationscentralen, 
operatörerna ville ha ett ansikte på 
killen med den konstiga dialekten i 
radion så drar en biljakt igång och 
vi får kasta oss iväg. När vi kom-
mer fram till platsen för stoppet har 

en gärningsmannen fem minuters 
försprång. Todd har länge ett bra spår 
men som vanligt upphör spåret tvärt.

Det mesta är som här hemma. På 
sina hundar har dom skydd, lydnad, 
spår, inomhus- och utomhussök och 
saksök. Skillnaden är att de inte 
lägger på tilläggsdressyr på en hund 
som vi gör (ex. narkotika). Det har 
dom specialhundar till. Todd blir lite 
imponerad när jag berättar att vi gör 
så i Sverige.

Peter Karlsson
Västra Götaland
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M I T T  D R A G H U N D S - S M

J ag har, som några vet, tidigare 
skrivit om mina upplevelser i 
Mora-Nisses fotspår (han hade 

förvisso ingen hund framför sig). 
Faktum är att jag tycker att det är så 
kul att jag även i år vill ge Min bild 
av vinter-SM. Jag håller mig här till 
mina upplevelser. Om själva tävlingen 
skriver Mats Redefalk.

Resan upp till Bruksvallarna är 
ganska lång och jag tjatade därför 
frenetiskt på Peter Matthijs att han 
skulle åka med så att jag inte skulle 
behöva köra själv. Att han sen är en 
god kamrat gör inte saken sämre. 
Efter ett idogt tjatande och lite hot 
gav han med sig och bestämde sig för 
att följa med (förlåt Lena).

På söndag förmiddag packade jag 
bussen och började min färd mot 
Ulricehamn där jag skulle hämta upp 
Peter. Förra gången jag ställde upp 
på vinter-SM gick det ju inte så bra. 
Min tik mådde inte så bra och varför 
visade sig efter hemkomst (jag lovar 
att jag inte hade en aning) så det 
förklarade en del förutom min brist på 
skidkunskaper. Denna gången skulle 
det gå bättre tänkte jag. Visserligen 
otränad på drag men i alla fall en frisk 
tik. Strax innan Ulricehamn skulle 
jag kissa av Occy. När jag släppte 
ut henne dämpades min entusiasm 
något. Små röda fläckar i hundboxen 

avslöjade att Occy löpte (jag hade 
ingen koll den här gången heller).

Jag kan så här i efterhand avslöja 
att jag var ytterst nära att åka hem. 
Jag visste ju inte om jag skulle få vara 
med i tävlingarna men tänkte att lite 
träning tog nog varken jag eller Occy 
skada av. Kanske framför allt jag och 
min skräck för störtloppsbackarna.

Efter att Peter hade stillat min 
hunger med en fläskkotlett gav vi oss 
av mot vinter och snö. Som passus 
så hade påskliljorna börjat knoppa 
på hemmaplan. I höjd med Vansbro 
började vägen bli vitare och vitare. 
Vi var inte framme förrän kl. 4 på 
måndagsmorgonen. 

Vår tanke var att sova hela förmid-
dagen men så laddade som vi var 
vaknade vi redan vid 7-tiden (ibland 
ska kanske mobiltelefonen vara 
avstängd).

Jag fick på förmiddagen hjälp av 
Gunnar Ånestrand att valla skidorna. 
Det blev mycket klister. Eftersom 
min hund tycker att jag gott kan köra 
skidor själv behöver jag bra fäste i 
uppförsbackarna. I mitt stilla sinne 
undrar jag faktiskt ”var är fästet i 
nedförsbackarna”. Vi gav oss ut på 
en träningsrunda. Tro det eller ej men 
var bara Peter och Belker framför mig 
så drog faktiskt min hund. Åtminstone 
på platten.

Jag hade dock inte någon frekvent 
hjälp av Peter för han valde att rulla 
runt i snön med några av de andra 
deltagarna.

Det som skulle bli en liten upp-
värmning blev en mil i alla fall. Hur 
klok kan man bli? Nåväl fick jag inte 
starta på tävlingen så hade vi i alla 
fall kört banan.

På kvällen hölls en genomgång av 
tävlingen. Efter enhetligt beslut (tror 
jag) meddelades att jag fick vara med 
men var tvungen att starta sist. Jag 
brukar få starta först för att jag ska 
hinna få lunch innan det är dags för 
middag.

Bara två lag var anmälda till stafet-
ten, på onsdagen, så deltagarna bads 
att konstruera fler lag. Jag satt lugnt. 
När stafettlag har tagits ut vid tidigare 
tillfällen har jag hastigt och lustigt 
blivit osynlig och aldrig fått vara med. 
Den här gången frågade Kalle Alatalo 
och Anja Larsson (från Norrbotten) 
om jag ville vara med i deras lag. Jag 
förklarade för dom att jag inte var att 
jämföra med Gunde Svan men dom 
insisterade. Troligen har dom inte läst 
mina tidigare reportage. Ovetande 
om hur mina lår skulle kännas efter 
tisdagens tävling så kunde jag inte 
tacka nej. Vårt eminenta lagnamn blev 
Snapphanelappar.

Förutom att jag fick vara med i 

Mitt
drag-
hunds-SM
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både linkörningen och stafetten så 
förärades alla deltagare med en tröja 
där det med stor text stod POLIS 
draghunds-SM på ryggen. Jag kände 
mig som ett proffs (nästan).

Tisdag och första tävlingsdagen
Eftersom jag redan här visste att jag 
skulle få svårt att köra ikapp någon 
och Bengt Ljunglöv startade mycket 
tidigare än jag så bad jag honom 
försynt om att han, efter att han gått 
i mål, skulle köra ut och rädda mig. 
Kanske inte helt enligt regelboken 
men jag utgjorde uppenbarligen inget 
hot mot övriga tävlande.

Starten gick och alla deltagare hade 
fått besked om att ”hålla vänster”. 
Eftersom första tävlande (avslöjar inte 
namn) inte hade åkt banan tidigare 
tog han tävlingsledningen på ordet 
och var i mål efter ca 5 minuter. Inte 
kunde han väl ha åkt banan så fort 
tänkte jag. Ett litet missförstånd hade 
uppstått och han fick starta om – sist 
– vilket gjorde att jag faktiskt fick 
någon som skulle köra om mig så att 
jag fick draghjälp. Han hade dess-
utom också en tik (har ni listat ut vem 
det var än).

Sent omsider var det min tur att 
starta. Occy drog faktiskt lite så det 
gick, inte fort, men framåt. Efter ca 
1,5 km kom den andra tiken ikapp. 
Jag funderade på om jag skulle öka 
farten men Occy tyckte att vi gott 
kunde släppa förbi dom. Nu fick jag 
i alla fall lite draghjälp. Hej vad det 
gick. Vi kom faktiskt ikapp och jag 
skulle gå ut i ytterspår. Jag är inte 
Gunde Svan. När jag skulle lämna 
mina trygga spår trasslade skidorna 
in sig i varandra varefter den ena 
träffade Occy i sidan. Nu får det vara 
nog tänkte hon nog och positione-
rade sig strax bakom mig. Detta var 
faktiskt enda gången vi vurpade under 
tävlingen. Jag undrar om Peter kan 
räkna alla sina vurpor (vad dom nu 
berodde på).

Där körde vi i ensamt majestät och 
de enda vi körde ikapp var turister. 

Efter ca 6 km började Occy plötsligt 
att dra lite. När jag körde om en turist 
sa han ”den andra verkade lika trött”. 
Jag kom ikapp ännu en turist och frå-
gade honom om jag hade någon hund 
med förare framför mig. Ja, sa han du 
är snart ikapp. Efter ytterligare hundra 
meter ser jag en medtävlande. Jag kör 
ikapp och förbi för första gången i 
mitt liv. JA.

Strax därefter kom den för.....de 
mördarbacken. Efter att ha ansträngt 
mig för att köra om hade jag mjölksy-
ra i benen. Jag hade dessutom detta år 
bestämt mig för att behålla skidorna 
på samt att inte släppa lös hunden i 
nedförsbackarna. Jag var helt enkelt 
tvungen att stanna och hämta andan 
innan nedfärden. Att den andre täv-
lande (han heter väl Andreas Haglund 
med Axxa då) körde om mig betydde 
inte så mycket.

Ljunglöv och Ånestrand kom ut och 
försökte peppa både mig och Occy 
in i mål. Occy tyckte mest att de var 
besvärande och fick syn på vår stuga. 
Vi kör hem och vilar nu verkade hon 
säga. Har vi kommit så här långt så 
ska vi i mål förmedlade jag och det 
kom vi – om än inte så fort. Trots allt 
hade vi 18 minuter bättre tid än sist 
och slog personligt rekord.

Just det här med medtävlandes 
engagemang i andra tävlande värmer 
hjärtat.

Onsdag och stafett
Morgonen kom och Occy verkade rätt 
pigg. Själv hade jag väldigt ont i låren 
och lite längre upp.

Stafetten var 6 km lång. Starten 
gick och som vanligt hände en hel 
del. Ingen förare eller hund skadades 
dock och alla kom iväg mer eller 
mindre sent. Proffslagen, inom tävlan, 
körde med pulka på första och tredje 
sträckan samt lina i mellansträckan. 
Vi något mindre proffsiga körde bara 
med lina. Jag hade med mycket tjat 
lyckats övertyga Kalle Alatalo om att 
det nog inte var så lämpligt att Occy 
skulle dra en pulka. Efter tävlingarna 

var det ju hemfärd och jag ville helst 
köra samma dag.

Själv hade jag blivit utsedd som 
sista startande i mitt lag. Bra, då får 
jag kanske någon draghjälp. Till min 
fasa kom min medtävlande, Anja, in 
i ledningen. Strax efter henne kom 
nästa lag som avslutades med Magda-
lena Öst. Jag tog ett taktiskt drag och 
lät Magda köra om mig (hon körde 
med en Vorster). Nu gick det undan. 
Vi hängde, otroligt nog, med i ca en 
kilometer. Sen gick det för fort, tro 
mig! Nu körde vi återigen i ensamt 
majestät. Jag bara väntade på att 
någon skulle köra om mig men ingen 
kom. Vi passerade mördarbacken 
(tog lite tid även denna gång) och 
Occy tyckte att jag var besvärlig som 
försökte förmå henne att dra.

Plötsligt blev vi omkörda av först 
Josefina Harrysson och sen Peter och 
Belker. Nu hände något. Occy började 
att dra. Hon kände vittringen av Bel-
ker och de sista ca 1500 meterna blev 
en fröjd. Jag fick draghjälp ända in till 
mållinjen.

Sammanfattning
I Skåne har vi ingen snö (i alla fall 
inte till skidåkning).
Första gången jag var med var jag 
livrädd för nedförsbackarna.

Andra och tredje gången gick det 
bättre (förutom det här med Occys 
åkomma 2005). Den här gången är 
jag faktiskt nöjd. Jag åkte banan 2,5 
gång. Occy drog när hon tyckte att 
hon hade anledning (motivation!). Jag 
hade skidorna på även i nedförsback-
arna. Jag hade Occy i lina hela tiden.

Jag tror att Occy faktiskt tyckte det 
var kul. Hon behövde inte anstränga 
sig mer än hon ville. Hon hade en 
husse som vårdade henne (efter bästa 
förmåga), delade rum med husse och 
fick lite extra kel.

Husse tycker att det är enormt kul.

Lars Lindgren
Occys husse

5
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SM för
polis-
hundar
Stockholm
6-9 september 2007

Polishunden är en viktig medarbetare inom polisen som gör stor nytta. 
Vid eftersök, vid våldsamma demonstrationer, vid ingripande mot farlig 
person, vid spårning av rånare är bara några enstaka exempel på alla 
de gånger som polishunden gör en viktig insats.

Men det gäller också att vi håller en hög klass på våra hundar. Vi måste 
ha bra hundmaterial, men därutöver måste vi också ha en bra träning 
med skickliga hundförare för att hunden ska komma till sin rätt.

Det är i det sammanhanget vi ska se Polishund-SM. Inte minst möjlig-
heten för våra hundförare att träffas och utbyta erfarenheter är viktig 
för att utveckla hundarbetet. Det är också ett tillfälle att visa upp vad 
hundarna kan göra.

Nu är det tio år sedan som Stockholm senast stod värd för ett Polis-
hund-SM. Och det är alltså första gången som jag får chansen att hälsa 
alla hjärtligt välkomna hit till Polismyndigheten i Stockholms län.

Jag hoppas och tror på väl genomförda arrangemang och på lyckade 
tävlingar för både förare och hundar.

Än en gång: Välkomna hit! Må bästa hund vinna!

Carina Götblad
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OM TÄVLINGEN
Tävlingsorganisation - SM-ansvarig:
Leif Malmgren, tel. 0733-53 93 35

KLASSER
Skyddshundsgruppen – max 50 deltagare.
Spårhundsgruppen – max 25 deltagare.

REGLER
Av Polisens Hundförarförbund antagna täv-
lingsregler.

KLÄDSEL
För tjänst som hundförare.

TÄVLINGSPLATSER
Lydnadsmomenten, skyddsmomenten, rädd-
ningssök och saksök genomförs vid Söder-
tälje brukshundklubb. Spåren kommer att 
genomföras vid Almnäs skjutfält (skyddshund-
gruppen) samt vid Tullinge (spårhundgruppen).

TRANSPORTER
Arrangemanget förutsätter att alla tävlande 
tillser att ha en egen transportmöjlighet till 
och från spåren. Vägvisning kommer att ske.

BOENDE
OBS! Det åligger den tävlande och besökande 
att själv direktboka sitt boende hos respek-
tive entreprenör.
Här följer förslag på boendealternativ:

Hotell Skogshöjd, Södertälje
– är beläget i centrala Södertälje, ca 5 km 
från tävlingsplatsen. Här kommer även ban-
ketten samt förbundets årsmöte att äga rum.
Hotellet har även en helt ny SPA-avdelning för 
hotellets gäster.
Pris: från 765:-/enkelrum.
Boka på tel. 08-550 926 00.
Uppge att du tillhör Polishund-SM.

Vindhammar Hotell o. Konferens i Nykvarn
– är beläget ca 10 km från tävlingsplatsen.
Pris: 350-400:-/dygn inklusive frukost.
Boka på tel. 08-552 472 77.
Uppge att du tillhör Polishund-SM.

Vandrarhemmet Tvetagården i Södertälje
– är beläget ca 10 km från tävlingsplatsen.
Boka på tel. 08-550 980 25.

HUSVAGNAR
Vid Södertälje brukshundklubb finns möjlighet 
att ställa upp egen husvagn.
Bokning till Nicolai Kling, tel. 0733-52 92 63.

BANKETT
På lördagskvällen den 8 september avhålls 
sedvanlig SM-bankett.
Denna äger rum på Hotell Skogshöjd i Söder-
tälje.
Välkomstdrink, fin middag med dryck samt 
dans ingår i priset som är 380:-
OBS! Bindande anmälan, betalning sker i 
samband med anmälan till bankgiro 5589-
9512.
Frågor angående boende/bankett ring ”Nicko” 
på tel. 0733-55 92 63.

ANMÄLAN
Anmälan till tävlingen göres via GW till Peter 
Holmström OHU Stockholm.
Uppge namn, myndighet, hundens namn, ken-
nel, födelseår samt ras.
Sätt därefter in 300 kr på bankgiro 5589-
9512.
Var god ange om vi får använda ert namn på 
hemsidan!
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Stockholmspolisens tjänstehundklubb
har den stora glädjen

att få arrangera

Svenska Mästerskapen
för Polishundar 2007

Det var 10 år sedan sist…
Nu har turen återigen kommit till Stock-

holm att få anordna Polishund-SM.
Vår målsättning är att detta ska bli ett 

rättvist och minnesvärt SM och för att 
detta skall bli verklighet, krävs ett stort 
engagemang från oss arrangörer samt 
från Er deltagare.

Huvudarena för tävlingarna kommer att 
bli Södertälje Brukshundklubb där Polis-
hund-SM har hållits tidigare, nämligen 
1986 d.v.s. för 21 år sedan. På denna 
plats kommer lydnad och skydd att gå av 
stapeln, saksök och räddningssök kom-

mer att hållas alldeles i anslutning till 
klubbens område.

Biltransport kommer att behövas till 
spårmarkerna.

Vi vill i detta sammanhang göra er upp-
märksamma på, att de tävlande tillser att 
ha egna transportmöjligheter ut till spår-
markerna.

Invigningen sker i samband med mar-
schen genom Södertälje centrum den 
6 september – därefter sker momentet 
platsliggning på Södertälje brukshund-
klubb.

Stockholmspolisens tjänstehundklubb
hälsar alla hjärtligt välkomna!
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VID PENNAN:

Tobias Stenström
Ordf. Göteborgspolisens tjänstehundklubb

9

Ordförande-
konferens
i Glasgow

BAKOM KAMERAN:

Lars Nordgren
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E fter flera år utan någon ordfö-
randekonferens var det äntli-
gen dags. Målet var Glasgow, 

Scotland.
På förmiddagen dag 1 samla-

des ordförandena från landets alla 
tjänstehundklubbar på Säve flygplats, 
Göteborg.

Alla kunde tyvärr inte deltaga men 
det blev till slut 23 tappra deltagare.

Som brukligt är när nya grupper 
träffas bildas subgrupper och inom 5 
minuter flödar hundförarhistorier ur 
de flesta munnar. Denna berättariver 
hejdas genom att dryck förs ner i stru-
pen för att kyla ner vederbörande.

Nåväl, alla passerade säkerhetskon-
trollen och blev godkända att stiga på 
planet, dock efter att visning av passet 
skett vid fyra tillfällen!!! Förtroende 
är bra men kontroll är bättre.

Väl på Prestwick, flygplatsen i 
Glasgow, påbörjade PHF-styrelsen 
med Lars Lindgren i spetsen en 

vallning av sällan skådat slag. Den 23 
man och kvinnor starka gruppen rörde 
sig likt en orm genom flygplatsen 
över en gångbro och vips befann vi 
oss på en plattform där någon form 
av kommunikationsmedel antagligen 
skulle passera. Tåget! För en utomstå-
ende såg detta skådespel troligtvis ut 
som en skolklass på exkursion i främ-
mande land, vilket i och för sig inte 
var helt felaktigt. 40 minuter senare 
befann vi oss på Centralstationen, 
downtown Glasgow. Var är hotellet? 
Något eftersök behövde inte göras för 
hotellet låg i samma byggnad.

Mat och dryck samt installation på 
rummen, därefter konferens. Dessa 
punkter avhandlades och kvällen 
kunde börja.

Då ingen i gruppen var riktigt 
bekant med staden Glasgows storlek 
hördes olika förslag eka i korrido-
rerna på hotellet. Någon sa 20 000, 
någon annan sa 100 000. Svaret kom 

dagen efter vid besöket på Glasgow 
dogbranch, eller på svenska, hund-
förarpolisen i Glasgow. Rätt svar var 
drygt en miljon invånare… Det är inte 
lätt att bilda sig en uppfattning om 
storleken.

Nu var det äntligen dags att äntra 
stadens gator och torg kanske shoppa 
lite också. I smågrupper söktes 
gatorna av efter lämplig pub. Krite-
rierna för en bra pub skiftade men 
snart bildades en norm i gruppen. 
Inte för stor och mysig. Vi fann en 
som vi tyckte såg för stor ut men på 
baksidan av samma hus fanns en liten 
mysig. Den tar vi… Till saken hör att 
namnet ”Vaxy O’Connors” även stod 
på puben på andra sidan av huset, 
något som uppdagades långt senare. I 
whiskeyns förlovade hemland dracks 
naturligtvis öl. Ok, lite whiskey 
också.

Shoppingen blev inställd då alla 
affärer stängde 18.00, och då stängde 
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de verkligen. Vi skulle gå in i en affär, 
klockan var 17.55. Expediten stod i 
dörren med jalusigallret 1/3 ner, när 
hon såg att vi närmade oss stängde 
hon ytterligare 1/3 del. Snacka om att 
markera. Shopping blev förflyttat till 
en annan dag.

Kvällen efter skulle vi tillbaka till 
Vaxy O’Connors för Lasse Lind-
gren hade bokat bord samt mat. Det 
började bra. Stora skyltar med texten 
”Reserved for Larslendgren”. Nej, det 
är inte felstavat… Måste vara något 
scotskt eller möjligtvis vattnet.

Vi gjorde ett besök på Scotland 
dog branch, hundförarpolisen. Dagen 
innan så visste vi inte riktigt om 
det skulle bli något för ingen hade 
bestämt något med dem. Till slut fick 
vi veta att kontakt etablerats och att 

trupperna skulle samlas på centra-
len för avfärd med tåg. Som tur var 
stod det två konstaplar på perrongen 
när tåget stannade. Guidningen på 
deras träningsställe tog ca 1,5 timme. 
Uppvisningen var föga imponerande. 
När tredje hunden nästan missat fast-
tagandet utbrast instruktören ”bad 
decoy” (dålig figurant). Så kan det gå. 
De hade i alla fall oerhört välutrus-
tade bussar. 6 hundar, 7 poliser samt 
en mikrovågsugn. Kan vara bra att ha 
på fältet.

Sista kvällen med gänget hade 
ordförande Lindgren m.fl. bokat bord 
på en restaurang vid namn Franken-
stein. Detta tema hade restaurangen 
tagit fasta på med råge. All inredning 
bestod av provrör, rörledningar och 
alla andra klassiska Frankenstein-de-

taljer. Det mest påfallande var en stor 
port högt upp i taket, med elektriska 
kablar och gnistor. Plötsligt började 
en orgel spela och portarna öppnades. 
Ut kom en stor bår med en gubbe på. 
Båren sänktes sedan sakta ned mot 
baren där förskräckta turister flydde 
barstolarna. Vi som stod på andra 
våningen flockades runt räcket och 
kamerornas blixtar duggade tätt. Ett 
par i gruppen var inte lika entusias-
tiska utan satt kvar vid sitt bord och 
utbrast till personalens stora glädje 
”Swedish tourists…”

Ännu en trevlig kväll gick mot sitt 
slut och konferensen också. Upp i 
ottan för avfärd till flygplatsen och 
hemresa.



Ordförande-

konferens
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I år var det Västmanlands tur att stå som ar-
rangör för vinter-SM för polishundar. Tävling-
en var planerad att genomföras vid Säfsens re-
sort i södra Dalarna, men på grund av snöbrist 
när anmälningstiden gick ut, var vi tvungna 
att ändra detta och valde då att förlägga den 
i Bruksvallarna, som erfarenhetsmässigt är en 
snösäker plats.

Vinter-SM
av

Mats Redefalk

w 13



P roblemet med Bruksvallarna är 
att det ligger närmare 60 mil från 

Västerås, vilket kan ställa till lite 
problem när man är arrangör. Efter ett 
telefonsamtal med Martti Källmalm, 

tipsade han om Ulf Vedin, som jag 
arbetat lite med vid tidigare vinter-
SM. Ulf ställde helhjärtat upp och 
med sitt lokala kontaktnät löste han 
alla knutar, från boende till tävlings-

veterinärer.
Vi skulle åka upp på söndagen för 

att vara väl förberedda inför tävling-
en. Första strulet var att man ratio-
naliserat bort dragkrokar på alla nya 

V I N T E R - S M  2 0 0 7
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hundbilar. Där stod vi med ett fullas-
tat släp, men ingen bil. Drag har vi nu 
bara på en gammal bil, men den var 
på rymmen. Efter ett visst detektivar-
bete hittade vi den och färden norrut 
kunde börja, ett par timmar senare än 
planerat. På måndagen sammanträf-
fade vi med Ulf som förklarade sitt 
upplägg och tillsammans såg vi till att 
banorna blev iordningställda.

Vid 17-tiden träffades alla deltagar-
na för lottdragning och tävlingsinfor-
mation, samt information från hund-
förarförbundet. Därefter avslutade vi 
dagen med en kamratmiddag, innan 
alla gick hem och laddade inför mor-
gondagen. På tisdagen var det så dags 
för den individuella tävlingen. Innan 
man får starta, måste hundarna 
genomgå en veterinärbesiktning 
och den förlöpte utan problem. 
Vid årets tävling fanns det tyvärr 
bara en tävlingsklass och det var 
linklassen. Ingen hade anmält sig 
till senior- eller oldboysklassen, 
där pulka ingår. 4 deltagare hade 
även anmält sig till öppen klass, 
där man tävlar med andra hundar 
än tjänstehundar.

När starten väl gick, fick man 
se många stilar på hur man kan 
ta sig fram på skidor. En sak 
var i alla fall klar. Hundarnas 
motivation för att springa var det 
inget fel på. Tävlingen förlöpte 
utan större besvär och när alla 
gått i mål, kunde man konsta-
tera att fjolårsmästaren, Bengt 
Ljunglöf, åter stod som segrare. 
Endast ett par minuter efter kom 
Janne Gustavsson och Kalle Alatalo, 
som också gjort en strong prestation i 
den tungkörda banan. Ett par som är 
värda att nämna är Mikael Liljemark 
och Josefina Harrysson, som ställde 
upp för första gången och gjorde det 
med bravur. På eftermiddagen fick 
deltagarna tolka efter skoter upp till 
toppstugan och se den vidunderliga 
utsikten. Dagen avslutades med pris-
utdelning och bankett.

På onsdagen var det dags för stafett. 
Endast 2 tjänstehundklubbar kunde 
ställa upp med lag. Det var Västra 
Götaland och Västmanland. De övriga 

deltagarna parade ihop sig, så totalt 
blev det 6 lag som kom till start. Väs-
tra Götaland fick gälla som favoriter, 
med idel gamla rävar. När starten gick 
for alla iväg som furier. Efter blott 
20 meter hände det något med V:a 
Götalands Thomas Sandsten, som låg 
i en hög av hund, pulka, stavar och 
skidor. Han hade stora problem att ta 
sig upp och fick hjälp av framrusande 
kamrater. Det tog nog ett par minu-
ter innan han kom iväg. Efter första 
sträckan växlade Bengt Ljunglöf, 
inte oväntat först. Den stora frågan 
var emellertid hur stort försprånget 
mellan Västmanalnd och V:a Götaland 
skulle vara. Mikael Liljemark och Mir 
gör en bra sträcka och växlar över till 

Janne Gustavsson och Arkas som 
3:a. Janne har väntat länge och tyd-
ligen även Arkas. Av ren glädje att 
få ge sig av, snurrar han ett varv och 
lyckas ta sig ur selen. Snabba händer 
lyckas i alla fall få tillbaka hunden i 
selen, innan V:a Götaland kommer.

Janne gör en kanonsträcka och 
har den överlägset bästa sträcktiden, 
oaktat att flera fågelhundar deltar. 
När väl Thomas Sandsten kommer 
i mål, 4 minuter efter Mikael Lilje-
mark, växlar han över till Thomas 
Wiman och Sippo. Även dessa gör 
en heroisk insats och kör sträckan 
på 17.55. Nämnas bör då att Thomas 
åker klassisk åkning. De övriga lagen 
kommer in efter hand och växlar, men 
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spänningen handlar om striden mellan 
Västmanland och V:a Götaland.

Janne kommer först in och växlar 
över till Västmanlands rookie, Jimmy 
Lindwall med Rottweilern Hobbe. 
Hobbe är väl inte riktigt bekväm med 
pulkan och tycker att Jimmy kan åka 
själv. Efter en massa lockande lossnar 
i alla fall Hobbe från snön och det 
bär iväg. Han får ett försprång på ca 
8 minuter innan Thomas växlar över 
till CG Hälgebo och Serro. Dessa har 
betydligt större kapacitet än Jimmy 
och Hobbe, men ska han hinna ifatt? 
Omedelbart efter växlingen, ligger 
plötsligt 2 tredjedelar av V:a Göta-

lands lag ner vid växlingsplatsen. 
Thomas fullkomligt utmattad och CG 
har av någon anledning åkt omkull. 
Efter en massa trassel lyckas han i 
alla fall komma iväg. Detta fall bäd-
dade verkligen för Västmanland.

Det ena laget efter det andra kom i 
mål och till slut var det bara Väst-
manland och V:a Götaland kvar. Vem 
skulle komma först? Spänningen var 
olidlig. Till slut kommer i alla fall CG 
och Serro, helt utpumpade, in mot 
mål och står slutligen som segrare i 
2007 års stafett. Jimmy och Hobbe 
gjorde vad de kunde, men då Hobbe 
inte fann sig till rätta med pulkan 

kan det gå så här. Jag talar av egen 
erfarenhet.

Som slutkläm kan man säga att vi 
hade ett par underbara dagar i fjäll-
natur, som präglades av mycket gott 
kamratskap och god stämning. Det är 
synd att inte fler tar tillfället i akt att 
deltaga i vinter-SM, då det enligt mig 
är årets hundhöjdpunkt.

Till slut vill jag bara framföra ett 
varmt tack till Ulf Vedin för all hjälp 
vi fick med planering och genomför-
ande av tävlingen. Utan hans hjälp 
hade det troligen inte blivit några 
tävlingar i år.
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 Totalt Individuellt
V:a Götaland 70.17
1 Thomas Sandsten  26.12
2 Thomas Wiman  17.55
3 CG Hälgebo  26.10

Västmanland 81.22
1 Mikael Liljemark  22.04
2 Jan Gustavsson  14.04
3 Jimmy Lindwall  45.14

Stockholm m. förort 50.27
1 Bengt Ljunglöf  16.14
2 Roger Björne  18.05
3 Magdalena Öst  16.08

 Totalt Individuellt
Harryssons grabbar 64.03
1 Anders Olsson  23.07
2 Hampus Eriksson  20.53
3 Josefina Harrysson  20.03

Nyköpings gästabud 67.28
1 Manne Johansson  17.10
2 Andreas Hagund  20.04
3 Peter Matthijs  30.14

Snapphanelappar 68.10
1 Kalle Alatalo  17.05
2 Anja Larsson  17.10
3 Lars Lindgren  33.55

STRÄCKTIDER STAFETT
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RESULTATLISTA DRAGHUND-SM 2007

Linkörning 10 km
1 Bengt Ljunglöf, Wiggo 26.50
2 Jan Gustavsson, Arkas 31.21
3 Kalle Alatalo, Potter 31.35
4 Manne Johansson, Corley 32.44
5 Thomas Wiman, Zippo 32.50
6 Anders Olsson, Max 33.25
7 CG Hälgebo, Serro 33.39
8 Mikael Liljemark, Mir 34.35
9 Josefina Harrysson, Tiger 35.33

10 Thomas Sandsten, Usko 37.53
11 Anja Larsson, Iro 38.25
12 Hampus Eriksson, Diesel 41.47
13 Peter Matthijs, Belker 43.31
14 Jimmy Lindwall, Hobbe 46.59
15 Andreas Hagund, Axxa 53.40
16 Lars Lindgren, Occy 56.48

Öppen klass
1 Daniel Hörnsten 24.09
2 Roger Björne, Ila 28.49
3 Magdalena Öst, Jäger 29.32
4 Gunnar Ånestrand 30.56

Stafett
1 V:a Götaland. Thomas Sandsten/Thomas Wiman/CG Hälgebo
2 Västmanland. Mikael Liljemark/Jan Gustavsson/Jimmy Lindwall
3 Stockholm m förort. Bengt Ljunglöf/Roger Björne/Magdalena Öst
4 Harryssons grabbar. Anders Olsson/ Hampus Eriksson/Josefina Harrysson
5 Nyköpings gästabud. Manne Johansson/Andreas Hagund/Peter Matthijs
6 Snapphanelappar. Kalle Alatalo/Anja Larsson/Lars Lindgren
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E n del av er minns kanske att jag 
för ett tag sedan berättade om 
när jag spelade sökfigurant till 

en av ordningsmaktens tjänstehundar 
och så när skrämde ihjäl en dam i 
gröna gummistövlar. Följande lilla 
episod är en annan historia hämtad 
från ett träningstillfälle med samma 
polishund och hans polishundförare, 
vilken för enkelhetens skull fortsätt-
ningsvis kommer att benämnas som 
PHF.

Det här var en söndag för ett par 
vintrar sedan. Jag, PHF’n samt en 
numera Vannebergabo hade tidigare 
under dagen bestämt att vi skulle 
spåra. Jag vet inte om jag behöver 
förklara hur det går till att spåra, men 
enkelt uttryckt så går man en runda i 
skogen. Tanken är att man ska börja 
och sluta på ungefär samma plats, för-
slagsvis där man har parkerat bilen. 
En stund senare ska hunden spåra sig 
runt samma runda och gärna plocka 
upp lite saker som spårläggaren ”tap-
pat”. Hunden går först, kopplad med 
en lina i en sele. Sen kommer föraren 
och sist i truppen går spårläggaren. 
Om föraren undrar om hunden är rätt 
så kan man som spårläggare svara på 
tre sätt, ja, nej eller jag vet inte.

Ja, nu förstår ni ju ungefär hur 
det går till. Den här aktuella dagen 
bestämde jag mig för att polishundens 

spår gott kunde ”ligga till sig” ett tag. 
Tanken är ju att hunden ska tränas in-
för verkliga situationer, på snutspråk, 
skarpt läge. Sen vet ju alla att det tar 
en bra stund från att någon har ringt 
polisen tills de är på plats. Därför 
tänkte jag att det var bäst att lägga ut 
spåret i god tid.

Så jag körde upp med Volvon cirka 
100 meter från vårt hönshus, märkte 
ut spårbörjan med en liten röd och vit 
snitsel och stegade iväg. En del som 
lägger spår är noga med att räkna hur 
många meter de har gått i en eller 
annan riktning. Många hänger till 
och med upp snitslar eller gör andra 
markeringar där spåret byter riktning 
(vinklar). Allt detta betraktar jag som 
kvalificerat fusk. Om man vill att jag 
ska lägga ut spår så gäller två regler.

1. Fråga aldrig: vilket håll ska vi på?
2. Fråga aldrig: har vi inte varit här 
förut?

Att vara spårläggare är faktiskt 
mycket trevligt. Man kommer ut i 
friska luften. Man får vara ifred från 
tonåringar, telefonterrorister och flug-
prickiga fönster. Nåväl, när jag hade 
gått en bit så hände något mycket 
besynnerligt. Jag drabbades plötsligt 
av häftig yrsel och var tvungen att 
sätta mig ner på en stubbe och blunda 

en kort stund. När jag sedan tittade 
upp kände jag inte alls igen mig. Ni 
vet, man kan ju ibland råka ut för att 
man plötsligt känner igen en plats där 
man aldrig har varit. Det heter något 
fint som typ de’va jor eller nåt. Precis 
så var det – fast tvärtom.

Först blev jag mest förvånad, tror 
jag. Jag menar, jag hade ju i princip 
gått ut utanför köksdörren och nu be-
fann jag mig i totalt främmande, svårt 
framkomlig terräng. Mycket konstigt! 
De närmaste timmarna ägnade jag 
mig sedan åt att klättra över höga 
bergsmassiv, vada i svarta sumpiga 
kärr, krypa genom täta urskogar och 
vandra över stora fält. Riktigt otrev-
ligt var det. Och kallt.

Till sist gjorde jag det jag alltid gör 
när det uppstår någon form av kris-
situation. Jag fiskade upp min mobil 
och ringde till min skiftarbetande 
man. Jag förklarade läget för honom 
och undrade om han kanske visste 
var jag var. Jag sa att jag stod på en 
grusväg. Bakom mig hade jag skog. 
Framför mig hade jag skog. Till höger 
var det skog och till vänster om mig 
var det också skog.

– Du är fan i mig inte riktigt klok, 
sa mannen och la på luren.

Då ringde jag hem till PHF’n. Det 
var hans fru, och fram till dess en 
av mina bästa vänner, som svarade. 

Polishunden
i skarpt läge
bakom
hönshuset

Polishunden med sin kamprulle efter ett väl uträttat spårarbete.
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Jag förklarade situationens allvar för 
henne och bad henne genast gå efter 
sin man.

– Jag har inte tid, svarade hon. Jag 
ska på rea på Lindex. Det är 25 pro-
cent på alla underkläder.

– Du får mina rabattkuponger på 
havregrynen på Willys, lovade jag. 
Bara du hämtar honom.

– Och de på inlagda ättigsgurkor 
också, svarade hon styvnackat.

Jag gick med på det, även om det 
tog emot. En stund senare var PHF’n 
i luren.

– Skynda dig och kom, det är skarpt 
läge, ropade jag.

– Vadå, var är du, undrade han.
– I skogen, svarade jag.
– Var, frågade han.
– Det vet jag inte, förklarade jag.
– Är du vilse, undrade han.
– Nej, inte vilse, men jag vet inte 

riktigt var jag är, bekände jag.
Här vill jag passa på att förtydliga 

att det är en avsevärd skillnad på att 
vara vilse och inte veta var man är. 
Mina träningskamrater och jag är inte 
riktigt överens om just detta. Enligt 
mitt sätt att se det så är man vilse när 
man har kommit bort, eller hur. Om 
man däremot inte vet var man är, så 
har man ju inte kommit bort, man vet 
bara inte riktigt hur man ska komma 
tillbaka därifrån man kom.

Vi redde ut var jag hade parkerat 

bilen och efter en och en halv evighet 
ringde min mobil. Då ville PHF veta 
om jag kunde höra biltutan, vilket 
jag kunde, alldeles utmärkt till och 
med. Då är du i närheten påstod han 
bestämt. Hur vet du det undrade jag 
förvirrat. Jag hör ju tutan i mobilen. 
Då muttrade PHF något som jag när-
mast måste räkna som polisövervåld. 
Man blir ju inte direkt förvånad. Till 
sist lyckades jag i alla fall förklara var 
den röda snitseln hängde och vi bröt 
kontakten.

Drygt en halvtimme senare ringde 
det igen. Nu hade jag hunnit bli svårt 
nedkyld och nedstämd. PHF kunde 
berätta att hunden spårade alldeles 
utmärkt, så nu visste han inte heller 
var han var. Nu hade man ju kunnat 
förvänta sig att han haft med sig den 
svindyra GPS som vi skattebetalare 
sponsrat med, men nej då. Detta är i 
sig inget ovanligt och beror alltid på 
två saker:

1. Han kan inte hitta den.
2. Han har glömt byta batterier.

Nu är det inte alldeles säkert att hans 
GPS hade varit till någon nytta. Vid 
ett tidigare tillfälle hade vi så när 
hamnat på botten av Blistorpsjön, 
eftersom PHF’n lyckades blanda ihop 
funktionerna för antalet meter och 
antalet grader till det tänkta målet.

Vad skulle ni göra i ett sådant här 
läge? Jag grät en skvätt och sedan 
ringde jag till den i början omnämnda 
Vannebergabon, som vid det här laget 
hade hunnit hem till mig. Jag försökte 
förklara så gott jag kunde och med 
tanke på min extremt låga blodsocker-
halt blev det förhållandevis redigt.

Mindre än två minuter senare kom 
han till undsättning med sin bil.

En stund senare ringde PHF och 
sa att han kunde förstå på hundens 
sätt att spåra att han närmade sig. 
Han ville att jag skulle lägga mig på 
marken och spela skadad. Jag undrade 
om han ville att jag skulle skära mig 
i handlederna först, men det var inte 
nödvändigt.

Till sist kom hunden fram, la sig på 
ryggen på mig, stack in nosen i hö-
gerörat och började skälla. Jag halade 
i min tur fram en gammal kamprulle 
och föreställningen var över.

Vid en senare utvärdering ansågs 
övningen som mycket verklighets-
trogen och lyckad. Av erfarenhet vet 
tydligen polisen att de flesta som går 
vilse, jag menar, inte vet var dom är, 
befinner sig alldeles i närområdet. 
Vi kan väl säga att jag inte utgjorde 
något undantag.

Fröken H.

Polishunden spårade snabbt och säkert. Efter bara några minu-
ter var PHF’n också vilse.

I timtal irrade jag omkring bland höga bergsmas-
siv och i sumpiga kärr.
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Äntligen!
vid pennan

Eva Roos

E fter lång väntan så har vi fått 
vårt nya utbildningsställe. Detta 
är beläget ute på Frösön på F4.

När försvarsmakten lade ner flot-
tiljen, tog Vasallen över området och 
vi fick möjlighet att hyra lokaler.

Efter att ha flyttat från Grytan där 
råttorna dansade på borden när vi inte 
var där så har vi då fått ett utrymme 
med två omklädningsrum, kök, triv-
selrum och förråd.

Med lite färg och penslar, samlades 
vi för att måla om i våra omkläd-
ningsrum och pyssla allmänt för att 
iordningställa lokalerna.

Efter att Mimmi och jag satt lite 
klatschiga färger på väggarna i vårt 
omklädningsrum, målat en fondvägg 
och även målat några småhyllor i 
samma färg, var killarna nog lite av-
undsjuka för de försökte flytta in sina 
saker i våra skåp.

Detta fick till följd att vi ordentligt 
markerade med en liten skylt på dör-
ren, tjejer only.

Vi har fått möjligheten att möblera 
upp rummen med nya fräscha möbler 
och gardiner och lotten föll på Mimmi 
och mig att göra inköpen. Vi var inte 
direkt ledsna över arbetsuppgiften, att 
få välja hur det skulle vara.

Vid gardinköpet var det förstås en 
man som skulle skicka in beställning-
en. Vi förklarde övertydligt hur långa 
och breda vi skulle ha.

Några veckor senare anlände så 
gardinerna och glada i hågen for vi 
iväg för att sätta upp dessa.

Den första gardinen var helt perfekt 
men sedan hade nog någonting gått 
snett.

När vi öppnade paketet med de 
andra gardinerna, började vi veckla ut 
det och det ville liksom aldrig ta slut.

Istället för 2 meter, rullade vi nog 
ut 8 och bredden skall vi inte tala 
om – det hade täckt tre stora fönster 
totalt.

Tillbaka till butiken där mannen 
som tagit upp beställningen bekla-
gade det hela och tittade med sina 
ledsna ögon och kunde konstatera att 
han gjort helt fel i beställningen. Han 
ursäktade sig med att det var hans 
första beställning av gardiner. Vi får 
se om det efter den nya beställningen 
blir tyg stort nog att ha till dukar. Det 
är spännande!

Jaha, så hade vi då möblerat upp ett 
rum och gjort i ordning med spritt nya 
soffor och bord. Efter att ha kommit 
tillbaka efter en vecka för att träna 
våra hundar, skulle en liten hylla sät-
tas upp i det fina rummet.

Efter borrning i cementväggen 
skulle sofforna göras rena.

När dynorna togs upp, upptäckte 
vi att det var råttskit i sofforna. Vid 
närmare undersökning visade det sig 
att råttorna från Grytan tydligen gillat 

oss så mycket så de hade flyttat även 
de.

Nu hade de gnagt ett litet hål i en 
dyna och vi suckade alla för vi trodde 
vi blivit av med dem för gott, men tji 
fick vi.

Nu blev det fart på oss alla. Mimmi 
och jag beordrades ut att köpa råttfäl-
lor medan killarna var kvar och såg 
till att Anticimex kom för sanering.

Två råttgiftsburkar sattes ut och så 
riggade vi råttfällorna.

Glada i hågen for vi hem i tron att, 
nu blir vi av med de äckliga krypen.

Några dagar senare, var vi några 
som åkte ut och skulle träffas för att 
träna våra hundar. När vi klev in i 
köket, hade råttorna bokstavligt talat 
dansat på borden.

Värmeljusen var urvälta ur ljushål-
larna. Råttorna hade gnagt på me-
tallen runt ljusen och det låg stearin 
och naturligtvis råttbajsar på borden, 
för att inte tala om den lilla råttan 
som tittade förskräckt på oss när vi 
öppnade ett skåp.

Nu blev det stora sucken och så 
var det bara att ta i och städa med det 
starkaste medel vi kunde hitta. Pep-
par, peppar, verkar det som att vi har 
vräkt dem för sista gången.

Nu till vår utbildningsplats.
Vi har som sagt fått jättefina utrym-

men och dessa är belägna innanför 
flygplatsens stängsel vilket är bra då 
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vi har dyrbar materiel i lokalerna.
Dessa ligger på nedre botten i en 

byggnad och under lokalerna där 
polishelikopterkillarna håller till.

Detta är mycket positivt eftersom vi 
har ett stort samarbete med dem både 
vid skarpa jobb och träningstillfällen.

Ca 100 meter utanför lokalerna, har 
vi en stor fotbollsplan som vi nyttjar 
som appellplan. Det finns även en lite 
mindre gräsplan vid sidan om.

Spårmarker och sökmarker finns 
det hur mycket som helst i närheten 
vilket är mycket positivt.

Vi har också fått låna en stor hangar 
inne på området där vi kan träna un-
der vinterhalvåret. Denna hangar var 
tidigare uppställningsplats för Draken 
och rymde åtta plan. Jörgen lyckades 
hitta konstgräs som kommunen hade 
bytt ut och en dag låg där en hel hög 
med stora gröna rullar.

Då var det dags att lägga ut dessa 
vilket vi alla trodde skulle göra sig 

självt nästan. Vi tog tag i en rulle för 
att rulla ut den och det visade sig att 
vi inte rubbade den en endast milli-
meter. Den var stelfrusen.

Vi insåga att detta går inte.
Hur hade Jörgen lyckats släpa dit 

den alldeles själv… för det hade sade 
han att han gjort. Hm!

Löparen Fredrik for iväg och 
hittade några villiga arbetare från 
flygplatsens snöröjare. In kom en stor 
traktor som rullade ut alla rullar.

Det blev så fint och täckte en tredje-
del av hangaren.

Nu kunde vi träna skydd utan att 
hundarna skulle halka på cementgol-
vet.

Två veckor fick vi vara glada över 
det för då hade Vasallen hyrt ut den 
delen där mattorna låg och det var 
bara att börja rulla in mattorna igen 
och den här gången var de torra så vi 
lyckades få ihop dem men fick återi-
gen skicka löparen Fredrik att hämta 

en traktor.
Nu hamnade de på den andra delen 

av hangaren och det kostade oss några 
smörgåstårtor till de som hjälpt till 
men det var det värt.

Vi hoppas att myndigheten ska hyra  
denna hangar eftersom vi kan åka ut 
och träna precis när vi vill och inte är 
uppbundna på en viss tid i ridhus.

Det jag har märkt och jag tror att 
alla hundförare i Jämtland håller med, 
är att träningen har blivit mycket po-
sitiv och vi träffas ofta och tränar 
igenom våra hundar och kan ta en 
kopp kaffe och ”surra” lite i fina 
lokaler.

Utbildningsstället är nog ”för 
perfekt” eftersom vi kan bedriva all 
träning utan att behöva åka miltals 
för att hitta appellplaner eller annat. 
Skog, asfalt, grus, appellplan och en 
fantastisk lokal.

Vad mer kan man önska sig!!!

S
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FÖR ATT FÅ IHOP MATERIAL

SÅ ATT DET KAN BLI EN TIDNING

ÄVEN NÄSTA NUMMER SÅ…

…SKICKA IN DINA BIDRAG

MED GAMMALT OCH NYTT

T.EX. OM DIN POLISHUND,

FRÅN NÅGON TÄVLING etc.

BIFOGA GÄRNA BRA BILDER

DIGITALT ELLER SOM PAPPERSKOPIOR.

Bidra med dina

BERÄTTELSER
till

POLISHUNDEN
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