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Under tiden 31 augusti – 3 september 2006 avhölls sommar-SM för
polishundar.
Som arrangör av årets SM stod Örebro Läns Hundförarförening. Tävlingarna var förlagda till Gustavsviks camping med omnejd. För den av er som
eventuellt inte är fullt insatt i tävlingsformen vill jag ge en liten bakgrund.
Tävlingarna består av fem olika huvudmoment med tillhörande delmoment
(lydnad-skydd-person/räddningssök-saksök-spår). Det ﬁnns två grupper
– skyddshundsgruppen med samtliga moment och spårhundsgruppen med
lydnad, saksök och ett något utökat spår.
Det krävs ett stort arbete för att genomföra ett SM och Örebro Läns Hundförarförening skall ha all heder av sitt arbete. Upplägget med stugbyn och
camping där nästan alla var samlade och dressyrplanen i dess närhet var
toppen. Bara positiva omdömen har inkommit om arrangemanget. Vädrets
makter var med oss fram till söndagen då himlen stundtals öppnade sig.
Trots detta gick allt som planerat och vi slapp skador på både hundar och
ﬁguranter.
Jag vill också rikta ett speciellt tack till alla domare och funktionärer utan
vilkas ideella insatser det hade varit omöjligt att genomföra arrangemanget.
Samtidigt vill jag gratulera medaljörer och alla andra som gjorde ﬁna
prestationer.
Vi ﬁck på årsmötet tre nya styrelsemedlemmar vilket framgår längst bak i
denna tidning. Anders Wiss, Mats Redefalk och J-H Oscarsson avgick från
sina uppdrag och vi tackar för det arbete de lagt ned för förbundet.
Jag tackar givetvis också för förtroendet att vara er ordförande ytterligare
ett år.
Undertecknad var inbjuden som gäst vid de Norska mästerskapen och ﬁck
där vissa uppslag som vi kanske kan dra nytta av. Som bekant är våra regler
stadsfästa och nytt beslut skall tas på årsmötet nästa år för att sedan gälla
från och med 2008.
Regelkommittén (undertecknad, Leif Malmgren och Leif Gustafsson) kommer
under hösten och tidig vår att samlas för att se över reglerna för sommar-SM
och det är vår förhoppning att vi skall kunna presentera ett förslag i god tid
innan årsmötet 2007.
8 – 10 december avhåller NPHU en domarkonferens i Danmark. Regelkommittén kommer att presentera ett förslag för de nordiska reglerna. Ett utkast
på förslag kan ni läsa på annan plats i denna tidning. Kom gärna med synpunkter (relavanta).
I uniformsfrågan har jag tillsammans med polishundtjänsten gjort en skrivelse till Christer Olsson som lovat ta upp frågan med uniformsgruppen och
rikspolischefen.
I december delas priset för årets polishund och jag hoppas (vid …) att det
kommer in många kandidater för vi vet ju alla att de ﬁnns!

Lars Lindgren, ordförande
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PROTOKOLL

Protokoll

Protokollen
är ej
justerade!
(Gäller samtliga
SM-möten.)

fört vid styrelsemöte i Polisens Hundförarförbund
2006-08-29 kl. 13.00, Gustavsvik, Örebro
Närvarande:

Lars Lindgren, Mats Redefalk, Martti Källmalm, Thomas Wiman

Frånvarande:

Anders Wiss, Peter Lindberg, J-H Oscarsson

§1
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§2
Dagordningen godkändes.
§3
Föregående protokoll.
Skyddsutbildningen ställdes in p.g.a. att det saknades
instruktör.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§4
Ekonomin föredrogs av kassören och ekonomin är god.
Sekreterarens fax har gått sönder och det beslutades att
ingen ny kommer att köpas in och abonnemanget kommer
att sägas upp.

§8
Styrelsen gick igenom förberedelsen inför årsmötet.
Budgeten gicks igenom.
Tyvärr har inbjudna gäster från våra nordiska grannländer
tvingats tacka nej.
§9
Domarutbildning i HFF:s regi kommer att ledas av Lars
Lindgren och Leif Malmgren.
Inbjudan kommer inom kort.
§ 10
Ordförandekonferens planeras att hållas vecka 11, 2007.
Information om tid och plats kommer inom kort.
§ 11
Övriga frågor:
Information från Wiman om tävlingarna i Örebro.

§5
Den nuvarande redaktionen för tidningen Polishunden,
avgår vid årsskiftet.
En ny redaktion är på gång.

§ 12
Nästa möte.
Ordförande återkommer med kallelse via mail.

§6
Hemsidan är under upparbetning.

§ 13
Ordförande avslutade mötet.

§7
Avstämningen 2005/2006 bordlades till kommande styrelsemöte.

Lars Lindgren
Ordförande
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Martti Källman
Sekreterare

PROTOKOLL

Protokoll

fört vid styrelsemöte i Polisens Hundförarförbund
2006-09-01 kl. 21.00, Gustavsvik, Örebro
Närvarande:

Lars Lindgren, Thomas Wiman, Manne Johansson, Martti Källmalm, Peter Matthijs, Petra Edström

Frånvarande:

Peter Lindberg

§1
Ordförande öppnade mötet.
§2
Ordförande hälsade de nya styrelsemedlemmarna välkomna till styrelsen.
De informerades om arbetsuppgifterna och rutinerna i
styrelsen.
§3
Nästa möte planeras till Karlsborg och grundkursens första
del.
§4
Ordförande avslutade mötet.

Lars Lindgren
Ordförande

Martti Källman
Sekreterare
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I N F O R M AT I O N S M Ö T E

Informationsmöte
vid Polisens Hundförarförbunds Årsmöte
2006-09-01 i Örebro
Sven Nyberg
Nyberg informerade om verksamheten inom polishundtjänsten i Karlsborg. De har ett stort stöd av kommunen
och näringslivet.
En hemsida är under uppbyggnad.
Ombyggnad av kontoret är på gång för att de skall få en
bättre arbetsmiljö och mer ändamålsenliga kontorslokaler.
Man driver frågan om resursförstärkning mot RKP, för
att polishundtjänsten har svårt att hinna med bl.a. besök i
myndigheterna vid exempelvis dressyrkontroller.
Pilotutbildningen, fortbildning för hundförare blev mycket lyckat och det blir en fortsättning 2007.
Per-Erik Karlsson
Han tryckte på om nomineringar till årets polishund 2006.
Karlsson redogjorde för utbildningarna under 2006, han
informerade om utbildningarna 2007.
Han vädjar om idéer om utbildningar/fortbildningar i
polishundtjänstens regi.
Karlsson informerade om att polishundtjänsten har hunnit med att medverka vid kvalitetskontroller av brandhärdshundar i Finland, bombhundar i Jönköping samt
kriminalsökshundar vid Örebro.
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Lars Eriksson
Eriksson informerade om tjänstehundutredningen, den
ﬁnns att ladda ned från nätet.
Slutsatsen i utredningen är att staten skall ta ett större ansvar. Fortfarande kvarstår en del stora frågor som ekonomin
och huvudmannaskapet.
Han informerade om djurskyddsmyndigheten och dess
förslag om ny djurskyddslag.
Försvarets avelsstation hade under 2005 5 valpkullar, under 2006 blir det 25 kullar. F.n. ﬁnns det 80 avelstikar på
stationen. Första kullen för L-test kommer under oktober.
Det kommer att ﬁnnas möjlighet att köpa hundar från
försvaret, men försvaret vill att det skall gå via polishundtjänsten.
Sara Strömberg och Marta Sehn, RPS
De arbetar som tekniskt ansvariga för uniformsfrågor.
De informerade om problematiken runt vår uniform
mycket beroende på att FAP:en var statisk fram till 2004.
Christer Olsson på RPS är operativt ansvarig beträffande
uniformsfrågor.
Uniform för specialgrupper som hundförare, insatsgrupper kommer att behandlas senare, men man kunde ej säga
när.
Uniformsgruppen kommer troligen att uppstå.
Strömberg och Sehn presenterade ett skalplagg i form av
en skjorta.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Årsmötesprotokoll
fört vid Polisens Hundförarförbunds Årsmöte
2006-09-01, Örebro
Närvarande:

Styrelsen, 25 delegater av 31 från tjänstehundklubbarna Stockholm, Uppsala, Sörmland, Östergötland,
Jönköping, Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland, Västra Götaland, Värmland, Västernorrland, Dalarna,
Gästrikland, Västmanland.

Frånvarande:

Suppleanterna från styrelsen, tjänstehundklubbarna från Västerbotten, Norrbotten, Kronoberg, Gotland,
Jämtland.

§1
Till årsmötesordförande valdes Lars Lindgren.
§2
Till årsmötessekreterare valdes Martti Källmalm.
§3
Årsmötets behöriga utlysning godkändes.
§4
Årsmötet godkände dagordningen.
§5
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Matias Jönsson, Uppsala samt Lars Persson, Stockholm.
§6
Årsberättelsen för verksamhetsåret 2005/2006 godkändes.
§7
Revisionsberättelsen lästes upp av kassören då ingen av revisorerna kunde närvara. Revisionsberättelsen godkändes.
§8
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för tiden revisionen
omfattar.

A) Ordförande
B) V. ordförande,
fyllnadsval
C) Kassör
D) Ledamot
E) Suppleant
F) Revisorer

1 år Lars Lindgren, Skåne
1 år
2 år
2 år
2 år
1 år

Thomas Wiman, V:a Götaland
Manne Johansson, Sörmland
Peter Matthijs, V:a Götaland
Petra Edström, Uppsala
Lars-Göran Mårtensson, Skåne
Jerker Lawesson, Skåne
G) Revisorssuppleanter 1 år Johan Esbjörnsson, Skåne
Mats Jönsson, Skåne
H) NPHU, fyllnadsval,
suppleant
1 år Manne Johansson, Sörmland
Disposition av förbundets medel: beslutades att ordförande
Lars Lindgren och kassören Manne Johansson, äger rätt
var för sig att teckna förbundets medel.
§ 12
Inga motioner hade inkommit till detta årsmöte.
§ 13
Ordförande avslutade årsmötet.
Till valberedning för 2 år valdes:
Roberto Viskovitch, Jönköping (sammankallande)
Roger Ivebring, Kalmar
Ulf Backman, Örebro

§9
Årsmötet godkände den presenterade budgeten för
2006/2007.
§ 10
Medlemsavgiften beslutades att vara oförändrad.
§ 11
Stadgeenliga val:

Lars Lindgren
Ordförande

Martti Källman
Sekreterare

Matias Jönsson
Justerare

Lars Persson
Justerare
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HOBBE

HOBBE
X-SENSATIONS HUNDI
Tjänstehund i Skåne 1999 – 2006
Jag har varit hundförare ett antal år nu och haft många tjänstehundar.
Vissa hundar sätter större spår än andra och Hobbe var en sådan hund.
När jag började träna Hobbe mot tjänst, med stor hjälp av Sven Nyberg, trodde vi
nog inte att han skulle bli någon ”riktig tjänstehund”. Han visade dock genom åren
att han var en hund som kunde sortera och växla mellan att klappas av barn på dagis
och att jaga busar och demonstranter.
Hobbe ﬁck som många andra problem med sin rygg och jag tog honom ur tjänst i
mars i år. Han var inte sämre än att han ﬁck följa med till SM och hjälpa till med att
valla rutan för räddningssök och det tyckte han var roligt.
Tragiskt nog drabbades Hobbe av magomvridning och med tanke på hans aktningsvärda ålder var det lindrigaste att han ﬁck somna för gott.
Mina känslor just nu behöver jag nog inte ”klä” i ord, men samtidigt är jag tacksam
för den tid vi ﬁck tillsammans och dom minnen som trots allt ﬁnns kvar.
Lars Lindgren, Husse
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NORGEKAMPEN • GRENSLOSEN

Norgekampen
Grenslosen 2006
I 35 år har svenskarna slagits mot norrmännen i svenska
och norska skogar. Det handlar om Grenslosen och Norgekampen. Detta är två tävlingar som Göteborgspolisens
Tjänstehundklubb (GPTK) tävlat i och där motståndaren är
Östfold Tjänstehundklubb (ÖPTK).
ÖPTK:s medlemmar tillhör polisområdet från svenska
gränsen och upp strax innan Oslo.
I år var det 35 års jubileum på en tradition som växer sig
allt starkare. Det svenska laget har aldrig varit så ungt som
i år.
Tävlingen består av Spår, Sök, Lydnad och Skydd. Regler-

na är lite speciella men det mesta är hämtat från nordiska
mästerskapsreglerna. Fyra ekipage från varje land deltar,
men skall även ha med sig en domare.
Från svenska sidan deltog Peter Nordgren (med Diba),
Johan Gröndahl (med Pelle), Susanne Lindblom (med
Isa) och Per Hellström (med Ulf). Lagledare var Tobias
Stenström, domare Ingemar Skyldeberg och ﬁguranter Leif
Carlsson samt Robert Lindström.
På eftermiddagen tisdagen den 30 maj anlände 11 norrmän
och kvinnor till vår dressyrplats i Göteborg. Grillen startades, drycker kyldes och förtärdes fortare än de kyldes.
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Denna kväll ägnades enbart åt samkväm, vilket var gott nog.
På onsdag morgon samlades deltagarna för lottning. Spåret
och räddningssöket skulle gå av stapeln i skogarna kring
Jonsered utanför Göteborg. Spåret går till på så sätt att
spårutläggare med hund går ett ca 7 km långt spår med 25
apporter samt slut. Varje apport är värd 10 poäng och slutet
50 poäng. Två hundar samspårar, d.v.s. två hundar från
Sverige spårar ett spår och två hundar från Norge spårar ett
spår. De ekipage som är kvar kör räddningssöket.
Räddningssöket är ca 1 km med två ﬁguranter varav en är
dold. I räddningssöket gick de svenska ekipagen riktigt
bra. Båda ﬁck 282,5 poäng av 300 möjliga.
I Norgekampen ingår även tävlingen Grenslosen. Grenslosen utgörs enbart av spåret och skall gå över en riksgräns.
Som alla vet ﬁnns ingen aktuell riksgräns kring Göteborg, men det ﬁnns en gammal svensk/dansk landgräns där
spåren gick. Detta bedömdes som nära nog.
I år vann Norge då våra tappra ekipage, efter 4 timmar,
fortfarande inte kommit i mål. Ett bakslag för oss men
Norgekampen var trots det inte förlorad.
Detta innebar för Norgekampen att det norska laget ﬁck
480 poäng och svenskarna 0 poäng.
Efter första dagen var Norge i ledning med 330 poäng.
Onsdagkvällen spenderades på Liseberg, kan det bli mer
Göteborgskt än så? Femkamp och mat med dryck på Restaurang Tyrolen. Kvällen avslutades på utestället ”Nivå”
där malt, humle, jäst och vatten hade blandats ihop till
manligt vigvatten. Denna dryck var populär bland gästerna.
För att sammanfatta kvällen: Sverige vann femkampen,
”banketten” och resterande kvällen. Tävlingsresultatet från
dagen var i nuläget helt bortglömt.
Tidig uppstigning för frukost, lottning och uppvärmning av
hundarna. Sista tävlingsdagen bestod av lydnad och skydd.
Lottningen resulterade i att svenska laget började.
Lydnadsmomenten som ingår är platsläggning, fritt följ,
ställande, framåtsändande med inkallning, apportering
– lätt och tung, skallgivning, hopp över hinder samt läggande – med språng.
Efter lydnadsmomenten bjöds det på lunch innan skyddet
skulle avgöras. Skyddsmomenten som ingår är fasttagande
– visitation, transport, bevakning med ﬂykt och släppande,
modprov samt fasttagande i bitjacka med skott.
Det som sticker ut är bevakningen, där hunden lämnas på
bevakning i en minut. Föraren 20 meter bort, ﬂykt, fasttagande, släppande och därefter återupptagen bevakning under
en minut. Därefter ansluter föraren och momentet är slut.
En annan del som skiljer sig markant från Sverige är att
om ﬁguranten har ett tillhygge i handen, får inte hunden
tas loss förrän föraren tagit tillhygget från ﬁguranten. Detta
innebär att hunden sitter i bett relativt lång tid.
8
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Trots att det svenska laget var klart bäst i skyddet räckte
det inte. Vi hämtade in 230 poäng men slutresultatet blev
ÖPTK 2283 poäng mot GPTK 2184 poäng. Vinst för
Norge för andra året i rad.
Priser delades ut av chefen för hundförarpolisen i Västra
Götaland, Lena Thor.
Susanne Lindblom ﬁck bäst poäng i både lydnad och
skydd, men ﬁck tyvärr inga poäng i spåret, vilket gjorde att
bästa enskilda ekipage totalt sett var Peter Nordgren.
Alla var nöjda och glada ändå. Ett utbyte som detta ger
betydligt mer än bara tävlingsdelen. Den sociala delen
utgör en lika stor del som tävlingen i sig, att få träffa kollegor från ett annat land och utbyta erfarenheter.
Vid pennan
Peter Lindberg, kassör GPTK

PUNKTER/FÖRSLAG TILL NORDISKT TÄVLINGSPROGRAM

N

P

O

L

N
K O
O
IS R DI S NI
HUNDU

Punkter/förslag
till nordiskt tävlingsprogram
Inledning
Det är av vikt att poängtera att de Nordiska Mästerskapen och de Nordiska konferenserna/seminarierna syftar till att främja polishundsverksamheten i de Nordiska
länderna. Syftet är också att, inom ramen för kamp, umgås, byta erfarenheter, men
främst att ha kul.
Trots detta kan alltid någon hitta ”fel” på regler och anvisningar. Detta är kanske
något man får leva med. Det grundläggande är att det ﬁnns stabilitet och tydlighet i
regelverket.
Tävlingsprogram
Det Nordiska tävlingsprogrammet har varit föremål för
ett antal ändringar de senaste åren. Från svenskt håll anser
vi att programmet (med någon mindre justering) är så
genomarbetat och tydligt, att det efter domarkonferensen i
december bör stadsfästas för en period av fyra (4) år.
Under stadsfäst period skall inga ändringar göras i tävlingsprogrammet, dock kan NPHU:s styrelse göra ändringar i gällande regler om synnerliga skäl föreligger.

Ett återkommande problem under mästerskapen har varit
bett på ﬁgurant i personsöket. Orsaken till detta kan vi bara
spekulera i, nervositet från förare – övertända hundar, men
det är något som inte får förekomma.
Vi har i förslaget och i det nordiska samarbetet försökt
stimulera till användning av munkorg utan att för den skull
reglera detta. Skulle dessa åtgärder inte vara tillräckliga
vid NM 2007 är det vår uppfattning att det bör ses över
huruvida ﬁguranten skall vara iklädd skyddsdräkt.

Förslag på förändringar 2006
Systemet med fyra år mellan regeländringarna medger att
domarkonferenserna i framtiden kan hållas i samband med
de Nordiska seminarierna.
Detta kräver dock att den första perioden för stadsfästa
regler blir tre (3) år (2007–2009).
Omedelbart efterföljande NM 2009 (eller i samband
med det Nordiska seminariet) skall en ny domarkonferens
hållas med syfte att utarbeta de regler som skall gälla vid
NM 2010–2013.

Moment 1: Platsliggning
Platsliggningen vid de Nordiska Mästerskapen kan uppfattas som orättvis och ibland utgöra en risk för såväl hundar
som åskådare.
Vi föreslår därför att det regleras att platsliggningen
skall ske på idrottsplats eller liknande plats där samtliga
förare ges möjlighet att lämna hundarna rakt framåt.
Platsliggning genomförs först med narkotikahundarna
och sedan med patrullhundarna.
Båda platsliggningarna skall dömas av patrullhundarnas
fyra domare.
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Vid avhämtning skall föraren gå direkt upp till hundens
sida. På tävlingsledarens kommando sätts hunden upp
varvid momentet är slut.
Bedömning:
Hund som sätter sig innan kommando kan högst erhålla
betyg 8.
Moment 9: Platsläggande under gång
Bedömning:
Hund som sätter sig innan kommando kan högst erhålla
betyg 8.
Moment 10: Stoppa förbrytare
Vi föreslår att skyddsjacka skall användas vid fasttagande
för att underlätta för arrangören, minska på materialbehovet samt eventuellt minska risker för skador på ﬁguranter.
Moment 17A: Modprov/angrepp
Sedan hunden angripit upptar ﬁguranten kamp med hunden och belastar denna med hot/slag från softstock. Om
möjligt skall 2–3 av dessa slag lätt vidröra hunden.
Vikt skall härvid läggas på att samtliga hundar, så långt
möjligt, utsätts för likvärdig belastning.
Moment 21: Personsök/rondering
För att stimulera till, men ändock inte reglera, användandet
av munkorg, föreslår vi följande förändringar.
• Hund, ej iförd munkorg, som biter/angriper ﬁgurant på
något sätt underkänns i hela sökarbetet. Om domarna
anser att ﬁguranten måste uppsöka läkare avstängs
hunden från vidare tävlan.
• Meningarna –
”Åker munkorg av hunden och föraren är tvungen…”
och ”Apportering av munkorg ej tillåtet”
stryks och ersätts med –
”Hund iförd munkorg: Hund som uppträder utan munkorg vid ﬁgurant eller föremål, underkänns vid denna
ﬁgurant eller föremål” samt
”Tappar hunden munkorgen under söket är det tillåtet
att medföra och sätta på reservkorg”
Moment 21: Uppläggning
Andra raden –
”när två ﬁguranter och föremålet funnits samt när domarna…”
Moment 24: Alternativ markering
Det är vår uppfattning att passiv/alternativ markering är
framtiden för polishundarnas saksök. Vi anser att reglerna
skall stimulera till detta och inte (i dagsläget) skrivas så
hårt att förarna avstår.
”Vidrör hunden föremålet så att det ﬂyttas, lyfter upp
och sedan släpper föremålet (mindre märken) eller apporterar in detsamma, skall föremålet bedömas som skadat
och ge 10 poäng. Vidrört, ej skadat eller ﬂyttat, föremål ger
10
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full poäng men skall belastas i bedömningen av sökarbetet.
Biter hunden i föremålet så att märken uppstår och det
bedöms som förstört skall det underkännas.”
I dagens regler skall föraren uppge vilken form av alternativ markering hunden har, skall – sittande – liggande.
Skulle föraren exempelvis ha uppgivit att hunden ligger
men den i stället sitter, bör det i reglerna anges:
”Markerar hunden på annat sätt än uppgivet belastar
detta inte apporten, men skall tas med i bedömningen av
sökarbetet.”
Moment 24: Nedgrävt föremål
Vid mötet under seminariet i Borås föreslogs ett införande
av ett nedgrävt föremål gällande från och med NM 2007.
Beslut om detta skall fattas vid konferensen. Beslutas detta
föreslås följande tillägg till regeltext:
”Nedgrävt föremål: Gräver hunden efter föremålet men
ej vidrör det, bedöms det som oskadat. Gräver hunden upp
föremålet och det anträffas, bedöms det som skadat och
ger 10 poäng.”
”När hunden markerar ett nedgrävt föremål skall föraren
placera en tillhandahållen pinne på platsen för markeringen. För godkännande krävs att föremålet anträffas inom en
radie av en (1) meter från pinnen.”
Bedömningen av föremålet behöver i övrigt bearbetas
synnerligen noggrant innan införandet.
Protester:
Protester i lydnad och skydd skall inges senast 15 minuter
efter att aktuell startande genomfört sitt moment.
Spår narkotikahundar:
Spårupptagen i patrullklassen och i narkotikaklassen är likvärdiga. Det framstår därför som förvirrande att tiden är 5
minuter i patrullklassen och 4 minuter i narkotikaklassen.
Vi föreslår därför att tiden skall vara 5 minuter i båda
klasserna.
Övrigt:
De Nordiska Mästerskapen genomförs i NPHU:s regi som
ideell verksamhet. De ställs dock krav på arbetsgivaren att
ha en positiv inställning till tävlingsverksamheten.
Beslut som fattas inom tävlingsverksamheten kan
påverka den operativa verksamheten (oftast om inte alltid
positivt).
Eftersom polishundskolornas representanter redan i dag
inbjuds att övervaka NM föreslår vi att de även inbjuds att
övervaka domarmöten och domarkonferenserna.

Polisens Hundförarförbund
K-9 Sweden
Regelkommittén
Lars Lindgren, Leif Malmgren, Leif Gustavsson

Ur Jaktmarke
r&
Fiskevatten

HELLRE KANIN ÄN KNARK!

Christian Löwegren
tillsammans med pensionerade narkotikahunden Cindy. Hennes
passion för jakten är
lika stor i dag som för
åtta år sedan.

Text och foto:

PETER
N ILSSON

Hellre kanin
än knark!
Gamla kunskaper sitter. När
springerspanieln Cindy var
knappt två år omskolades hon
från lovande jakthund till knarkhund. I dag, åtta år senare, har
hon gått i pension efter att ha
satt åtskilliga knarkhandlare
bakom lås och bom. Nu jagar
hon åter kanin och fasan som om
hon aldrig gjort något annat i
sitt tioåriga liv!

Precis som alla andra hundar gillar Cindy att jobba. Men
får hon välja, föredrar hon kanin framför knark, säger
Cindys ägare, polismannen och hundföraren Christian
Löwegren från Immeln i norra Skåne.
Vi går och småpratar om Cindys bedrifter som statsanställd polishund när plötsligt ett grått ullnystan studsar iväg
ut över betesmarken.
Kanin! tjoar jag och i nästa sekund får Christian bösssan till axeln. Men allt för sent. Hagelkärven tar mellan
rumpan och skogen. Det funkar dåligt att gå och prata när
man jagar kanin med spaniel. Sådan jakt kräver hundraprocentig koncentration. Lika snabbt som skottchansen
dyker upp, lika snabbt försvinner den igen. Cindy satte
sig perfekt, helt enligt skolboken, och nu tittar hon smått
förundrad på oss. Som om hon tänkte; ”här sliter man ont i
snår och tjörnebuskar, och så går ni bara och pratar”.
Det var mitt fel. Det är jag som vill höra den speciella
historien om hur nu tioåriga Cindy först blev jakthund,
sedan knarkhund och nu åter jakthund på ålderns höst.
Därför hade Christian släppt på koncentrationen.
Cindy får fortsätta att söka av buskmarken framför oss,
samtidigt som Christian fortsätter sin berättelse:
– När jag köpte Cindy som valp var det i förhoppningen
att få fram en bra, stötande småviltshund. Jag ville att hon

skulle arbeta under bössan på klassiskt spanielmanér och
alltså inte förfölja vilt.
Som de ﬂesta spaniels var Cindy mycket lättlärd. Det
dröjde därför inte länge förrän hon började fungera som
Christian ville. Hennes intensiva sök höll sig inom hagelbössans räckvidd och när hon stötte en fasan, kanin eller
hare satte hon sig. Hon var lätt att dirigera, hade bra stadga
och lärde sig snabbt vad stoppsignalen betydde.
På den tiden jagade Christian på utmärkta fasan- och
kaninmarker i södra Skåne. Cindy ﬁck många och bra
träningstillfällen och det sköts mycket vilt för henne.
Hundratals fasaner, berättar Christian.
– Dessutom hade hon lätt för att apportera. Var duktig på
att hitta skjutet vilt och mjuk i munnen.
Under tiden som Christian tränade och jagade med
Cindy ﬁck han erbjudande om att bli polishundförare. Det
var en chans han bara inte kunde tacka nej till. Helt annorlunda än vardagsslitet i radiobilen.
Samtidigt som en schäfer ﬂyttade in hos familjen
Löwegren ﬁck Christian höra varningens ord från ﬂera
kollegor: ”En polishund kräver så mycket arbete att du inte
hinner med att också träna en jakthund.”
– Det var ett svårt val, men jobbet ﬁck gå före. Därför
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Därefter inleddes Cindys utbildning till narkotikahund
och hon blev placerad hos en polis i Malmö.
– Min kollega är mycket duktig på hundar, men absolut
ingen jägare. En gång ringde han från Pildammsparken i
Malmö och undrade hur tusan han skulle göra när Cindy
gick och bar en död duva i munnen som hon hade hittat
utan att släppa den. Jag föreslog att han skulle kommendera ”loss” och samtidigt hålla handen under duvan. Min
kollega vägrade att ta i duvan och därför släppte Cindy
heller inte den. Så jobbar en bra apportör.

bestämde jag mig för att satsa all kraft på min tjänstehund.
Polisen i Malmö behövde ﬂer narkotikahundar. Cindy
anmäldes som en tänkbar kandidat och hon blev uttagen.
– Jag minns när utbildningsledaren skulle testa Cindys
skottfasthet. Han sköt ett skott med startpistolen samtidigt
som han kommenderade ligg! Cindy satte sig och tittade
i luften. I andra skottet blev reaktionen densamma, men
i det tredje ﬁck skytten en synnerligen tveksam blick av
Cindy precis som hon tänkte; vad skjuter du på, träffar du
inte bättre?
Cindy blev godkänd med omdömet; ”påverkad av skottet, men inte negativt”.

Så här
bedöms
hunden
• Precis som jakthundar bedöms på jaktprov, testar polisen
och tullen sina narkotikahundar.
I fältprovet ska hunden hitta två till fyra narkotikagömmor i
tre olika miljöer; inomhus i exempelvis en verkstadslokal, i en
bil samt utomhus inom ett 2500 kvadratmeter stort område. I
provet ingår dessutom spårning 300 meter som avslutas med
att hunden ska ﬁnna en narkotikagömma.
Förutom hundens förmåga att hitta den gömda narkotikan, bedöms ekipagets färdighet och taktik, hundens söklust
och uthållighet samt arbetsförmågan i olika miljöer.
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Lika duktig som Cindy var som jakthund, lika duktig
blev hon som narkotikahund. Christian vet inte hur många
knarkbeslag som hon medverkat till, men det är många.
Mer än en knarklangare ﬁck ﬂera års fängelse efter tillslag
där Cindy spelade en avgörande roll.
Men lika väl som jakthundar inte lever ett evigt liv, lika
väl blir knarkhundar för gamla. I höstas gick Cindy i ”pension” och Christian erbjöd sig att ta tillbaka henne.
– Eftersom jag själv numera jobbar med narkotikahundar
hade jag träffat henne några gånger i tjänsten och jag ville
testa. Satt jaktintresset kvar efter så många år?
Så när Christian, som också är kommunjägare i Kristianstad, i vintras ﬁck ett ärende till stan tog han hunden och
bössan med sig.
– På ett av industriområdena i utkanten av stan visste
jag att det ﬁnns gott om kaniner. Jag släppte Cindy och
inom en kvart hade jag skjutit tre kaniner för henne. Det
var nästan osannolikt. Hon lydde mina handtecken och
med dubbla visselsignaler kunde jag styra henne till höger
respektive vänster. Hon hade samma energi och stadga
som för åtta år sedan. Det kändes som om vi hade jagat
tillsammans som i går. Kanske hade hon aningen för stort
sök, men det gick lätt att korrigera. Så tala om att gamla
kunskaper sitter!
Men hur fungerar Cindy om du på nytt skulle använda
henne som narkotikahund?
– Finns det bara så mycket som ett endaste gram amfetamin i en bil hittar hon det. Men jaktglädjen är störst. Först
kanin, sedan knark. Det är en intressekonﬂikt som jag har
den djupaste respekt för.
Pass upp!

HELLRE KANIN ÄN KNARK!

Cindy söker intensivt,
hela tiden inom hagelbössans räckvidd.

I brist på kanin duger knark! Finns det
bara så mycket som ett gram narkotika
gömt i motorrummet hittar Cindy det.
Ett bra sök, jaktlust och arbetsvilja är
grundförutsättningarna för en duktig
narkotikasökhund.

Cindy har stött ett nytt ullnystan och den här gången
är Christian med på noterna. Kaninen rullar runt i skottet samtidigt som Cindy sitter blickstilla djupt inne under
hagtornsbusken. Någon stoppsignal behövdes inte.

Halvminuten senare levererar Cindy dagens första kanin.
Det kommer att bli ﬂer. För nu har Cindy glömt knarket
och jagar som aldrig förr. Tänk, att på ålderns höst få ägna
sig åt det bästa man vet. Jakten.

Jaktlust och ett bra sök
– nyckeln till framgång
Det är bland jakthundsraserna som chansen är störst att hitta
ämnet till en bra narkotikasökhund. Söket efter narkotika ska
göras lika lustfyllt som att spåra ett skadat vilt, säger polisman
Christian Löwegren.
Sedan några år tillbaka tjänstgör Christian som hundförare åt
narkotikapolisen i Skåne med sin treåriga cockerspaniel Molle.
– Det är ingen tillfällighet att det ofta är spaniel och retriever
som utbildnas till narkotikasökhundar. Deras jaktinstinkt och sök
i kombination med en okuvlig arbetslust underlättar träningen.
Dessutom har både spaniel och retriever hög dresserbarhet och
vill alltid vara sin förare till lags, hävdar Christian.
När Molle kom till familjen Löwegren som liten valp, hade
Christian redan bestämt sig: Molle skulle utbildas till narkotikasökhund, inte till jakthund.
– Visst, som hängiven jägare hade jag gärna låtit Molle ägna
sig åt jakt. Men det går inte att jaga ena dagen med hunden
för att sedan dagen därpå begära att den bara ska ha näsa för
narkotika. Det kan sitta många kaniner i buskarna på en parkeringsplats där vi letar efter narkotika.
Christian började träna Molle redan som valp. Början var
enkel och lustfylld. Han uppmuntrade valpen att leta efter en
gömd boll.
– Egentligen kan det vara vad som helst. Det viktiga är att
träna söket och att uppmuntra valpen när den lyckas. Till en
början gjorde jag det enkelt, sedan ökade jag svårighetsgraden
successivt. Hela tiden handlar det om att hunden ska lyckas och

få massor med beröm. Och ju starkare jaktinstinkt hunden har,
desto mera enträget letar den efter sitt byte.
När hunden mognat mentalt, är det dags att knyta föremålet
till en speciell doft. Bollen ska börja ”dofta” narkotika.
– Det handlar om att få hunden att koppla ihop narkotikan
med lek och belöning, poängterar Christian.
De ﬂesta knarkhundar är utbildade för att klara ﬂera olika sorters narkotika. Precis som en eftersökshund lika gärna spårar en
skadad älg som ett skadat rådjur, klarar Molle såväl cannabis,
amfetamin som heroin.
Narkotikahundarna måste också ha ett stabilt psyke och
kunna arbeta i vitt skilda miljöer. Som exempelvis att söka efter
narkotika i ett kök där det luktar både ﬂäskﬁlé och köttbullar.
Lika väl som eftersökshunden ska hålla fast vid den skadade
älgen även i situationer då spåret korsas av betydligt färskare
spårlöpare, ska narkotikasökhunden koncentrera sig på sin uppgift.
Men föraren är också viktig.
– En rutinerad förare lär sig att tyda hundens kroppsspråk. På
samma sätt som jag kan läsa när Cindy hittat en färsk kaninlöpa,
ser jag om Molle har något intressant på gång.
– Dessutom ska man lita på hunden i alla lägen. Även om
hunden kan tyckas arbeta orationellt och ägna sig allt för mycket åt något som man inte själv tror på, har den i nio av tio fall
rätt. Det har jag lärt mig, både som jägare och som hundförare
i knarkgömmor, säger Christian Löwegren.
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Polis-SM
2006 i Örebro

Så var det dags att samlas till årets stora händelse för Sveriges Polishundförare, nämligen SM.
Tävlingarna avhölls på Gustavsviks campingplats, där
man också hade ordnat med förläggning. Spår och personsök var förlagda ca. 3 mil väster om Örebro på Villingsbergs och Bofors skjutfält.
På förläggningen fanns det möjlighet att antingen ställa
upp egen husvagn eller hyra en. Man kunde även hyra
stugor.
Som vanligt hade redaktionen åkt upp en dag tidigare
för att kunna studera omgivningarna samt för att se när de
tävlande kom. Det brukar vara intressant att studera hurdan
sinnesstämning de var i. Man kan se det på att de så fort de
kommit fram, tar ut hunden och beger sig till lydnadsplan
för att hunden skall få känna på gräsmattan.

På torsdagen öppnade kansliet för utlämning av startnummer, dessutom hade domarna sin genomgång. Det var även
information till de tävlande.
Den traditionella marschen ”med Polisorkester samt MC
i täten” genom staden, startade klockan 14.00 och gick till
Stadsparken, där invigning och platsliggning avhölls. Marschen varade ca. 20 minuter och det var verkligen lugnt
bland hundarna – mycket roligt att se.
Invigningen började med att polisorkestern spelade
sedan invigde Pint Carl Wallin årets SM-tävlingar.
Efter invigningen var så dags för platsliggningen. Först
ut var skyddshundarna som var indelade i två grupper. En
viss oro kunde man skönja bland hundarna då endast hälften hade fullt betyg, dessutom så blev nio stycken nollade
av olika anledningar.
Därefter var det spårhundarnas tur och här brukar det
vara mera strul då det ofta är yngre hundar som är med. Sju av 17 ﬁck full pott,
sex nollade, de övriga hade varierande
poäng.
Kvällen avslutades med kamratafton
på förläggningen och vi underhölls av
kollegor som kallade sig Bylingarna.
Vad man kunde förstå av applåderna så
gjorde de ett bejublat framträdande.
Sen var det dags för ”di” gamle att dra
sig tillbaka. Bland dessa så fanns vår hedersmedlem Gösta Lindh med fru Birgit.
Bägge var med redaktionen under alla
tävlingsdagarna.
Fredagen började för skyddshundsgruppens ena grupp med personsök och spår
samt för den andra med lydnad och
saksök. Spårhundarna hade spår och
lydnad.
Arrangörerna hade lyckats att hitta
utslagsgivande spår både för skydds-
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och spårhundarna. Terrängen var verkligen skiftande från
kalhygge till skog från myr till berg i dagen.
Personsöksrutan var riktigt krävande. Här gällde det att
se till så hunden kunde utnyttja vinden och att föraren inte
tänkte för mycket.
Saksöksrutan var av varierande natur. Första delen av
rutan var rätt så öppen medan den andra var kuperad och
det var inte lätt att se vad hunden gjorde.
Kvällen avslutades som sig bör med att Årsmötet avhölls
(se separat artikel) och hundförarförbundet bjöd på tilltugg
med dricka.
Lördagen var det omvänd ordning så de som hade haft
lydnad och saksök gick till fältarbetena och vice versa.
Spårhundsklassen fortsatte med spår och lydnad.
Inför sista dagen så var ställningen i spårhundsklassen
den att Jessica Sollner från Stockholm (tidigare Skåne)
ledde med 530 poäng, andra plats hade Paul Langvik från
V:a Götaland som fått ihop 486,5 poäng och på tredje plats
låg Mimmi Jansson från Östergötland med 471,5 poäng.
I skyddshundsklassen hade Thomas Pettersson från
Blekinge tagit ledningen med 923 poäng och på andra
plats låg Bengt Ljunglöf med 872,5 poäng. Här var det tätt
mellan andra och sjätteplats – det skiljde endast 30 poäng.
Trea låg Susanne Lindholm från V:a Götaland med 871,25
poäng, fyra Tony Johansson från Kronoberg med poängen
867,25.
En av de tippade, nämligen Glenn Andersson från
Skåne, som trots att han tillsammans med Thomas Pettersson hade bästa personsöket, bästa lydnaden samt var bäst i
saksök, låg endast på plats fjorton – anledning; missat spår.
Som ni ser så skulle det bli otroligt
spännande i skyddshundsklassen
vem som skulle avgå med segern. I
spårhundsklassen så gick tipsen till
Jessica, då det allmänt sades att hennes saksök var bra.
Kvällen avslutades med bankett på
restaurangen Svalan. God och mycket
mat serverades och jag är säker på
att ingen gick ifrån bordet och var
hungrig. Underhållning av ett band
som jag tyvärr inte kommer ihåg vad
de hette, men de var bra och uppskattades mycket av publiken.

gick från fjärde plats upp till andra med ett kanonﬁnt saksök. Han ﬁck poängen 190.
Så nu var nerverna på Jessica på helspänn. Hon redde ut
det, trots ett halvskapligt saksök som slutade med poängen
99. Sammanlagt ﬁck hon 629 poäng, tvåan Uppsala ﬁck
625,5 och trean slutade på poängen 598,5.
När det började dra ihop sig till de sex första, var det
riktigt bra med publik och vi ﬁck uppleva den spänning
som jag förmodade att det skulle bli.
Bl.a. så gick Peter Svärdfeldt från 10:e plats till sjätte
med ett bra skydd och ﬁck poängen 308,5. Förändring blev
det också i toppen, Thomas Pettersson kunde inte hålla
första platsen, då Bengt Ljunglöf gjorde ett fantastiskt
skydd och vad jag kan minnas så har ingen haft så höga
poäng under tidigare SM. Han ﬁck 351,75 poäng och
smet förbi Thomas med 32,25 poäng. Bengt Ljunglöf ﬁck
sammanlagt 1224,25 poäng, Thomas Pettersson slutade på
1192 och trea blev Susanne Lindblom på 1152,25 poäng.
En poäng i sammanhanget är att Susanne och Thomas hundar är syskon.
Vi gratulerar de Svenska Mästarna och önskar de och
alla de andra tävlande välkomna till Stockholm där nästa
års mästerskap skall hållas. Tävlingsplats blir Södertälje!
Nämnas skall väl också att man hade lyckats från arrangörerna att få ett stort antal utställare och trots vädret så var
de nog nöjda då publiktillströmningen var god.
Redaktionen vill tacka Örebros hundförare för ett väl
genomfört SM och för det tillmötesgående vi ﬁck.
Tack!
Christer Janson och Lars Nordgren

Så var det dags för söndagens tävlingar, tyvärr så regnade det men det
var ändå god tillslutning av publik.
Spårhundsklassen hade saksöket kvar
och som jag skrev så tippades att
ingen skulle rå på Jessica och det var
det inte, men en förare från Uppsala
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Plats Startnr
1
67
2
57
3
65
4
61
5
70
6
51
7
53
8
66
9
68
10
60
11
62
12
64
13
56
14
63
15
58
16
59
17
69
18
52
19
54
20
55

Hund
Svullo
Calle
Åkey ”Key”
Zippo
Humlan
Rusk
Kalle
Max ”Y-Mac”
Corley ”Boss”
Crux van het Drelland
Babe
Orazzo
Fara
Ruska
Drutten
Caxe
Asterix
Hassel
Conny
Lizst

SPÅRHUNDSGRUPPEN

Förare
Jessica Solner
Uppsala 1
Paul Langvik
Thomas Wiman
Mimmi Jansson
Ylva Lindström
Susanne Sverdfäldt
Anders Olsson
Manne Johansson
Peter Karlsson
Annie Edström
Thomas Gutenlöv
Lars Andersson
Thomas Pellnor
Richard Jarl
Anne Hamrin
Niklas Gripenblad
Patric Hopstadius
Ingemar Gustavsson
Roger Björne

Myndighet
Stockholms län
Uppsala län
V:a Götalands län
V:a Götalands län
Östergötlands län
Stockholms län
Stockholms län
Dalarnas län
Södermanlands län
V:a Götalands län
Uppsala län
Stockholms län
Dalarnas län
Jönköpings län
Stockholms län
Uppsala län
Östergötlands län
Stockholms län
Norrbottens län
Västernorrlands län

Platsligg.
50,0
50,0
50,0
45,0
45,0
50,0
0,0
0,0
50,0
30,0
40,0
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

RESULTATLISTA
Lydnad
215,0
213,0
201,5
171,5
248,0
191,25
185,25
155,0
134,5
134,0
206,5
225,5
232,75
212,75
187,0
193,5
125,0
0,0
0,0
0,0

Spår
265,0
172,5
235,0
200,0
178,75
170,0
185,0
230,0
225,0
142,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Sakstöv
99,0
190,0
112,0
113,0
55,0
99,0
139,0
116,0
70,0
55,0
103,0
70,0
99,0
82,0
0,0
0,0
27,5
0,0
0,0
0,0

Poäng
629,0
625,5
598,5
529,5
526,75
510,25
509,25
501,0
479,5
361,5
349,5
345,5
331,75
294,75
237,0
193,5
152,5
Struken
Struken
Brutit
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Plats Startnr Hund
Förare
1
38
Wiggo
Bengt Ljunglöf
2
27
Spex
Thomas Pettersson
3
34
Isa
Susanne Lindblom
4
25
Faxe
Tony Johansson
5
10
Diba af Ninja Peter Nordgren
6
6
Ville
Peter Svärdfeldt
7
5
Erox
Dan Pellas
8
9
Garbo
Glenn Andersson
9
24
Viper
Staffan Jönsson
10
16
Viggo
Kjell Johansson
11
21
Zeke
Mats Redefalk
12
28
Kenzo
Peter Hallberg
13
37
Yoker
L-G Samuelsson
14
31
Simson
Anders Wiklander
15
22
Arek
Peter Hermansson
16
15
Fighter
Marcus Ridby
17
18
Sally
Stefan Lönnvik
18
32
Öhman
Fredrik von Bahr
19
33
Warro
Mattias Jönsson
Napoleon ”Nappe” Martti Källmalm
20
23
21
13
Ante ”Arkas” Janne Gustavsson
22
26
Ugues de la Nich Per Hellström
23
20
Årkan ”Orkan” Magdalena Öst
24
3
Kira ”Indra” Johnny Pettersson
25
19
Atos
Tore Kristiansson
26
30
Malte
Lars-Åke Blom
27
17
Fado
Petra Edström
28
2
Birro
Annika Uulas
29
11
Akil ”Pongo” Robert Ekelund
30
12
Caesar
Fredrik Andreasson
31
36
Neo
Johan Gröndahl
32
4
Nisse
Lars Spånberg
33
8
Hero ”Nero” Per-Erik Eriksson
34
29
Bull ”Call”
Patrik Eriksson
35
7
Albin-Byrsk ”Tex” Lasse Persson
36
14
Harry
Ralf Andersson
37
1
Bravo
Roger Markaberg
38
35
Abba
Per Lockner
Myndighet
Stockholms län
Blekinge län
V:a Götalands län
Kronobergs län
V:a Götalands län
Stockholms län
Stockholms län
Skåne län
Gävleborgs län
V:a Götalands län
Västmanlands län
Skåne län
Östergötlands län
Blekinge län
Stockholms län
Stockholms län
Östergötlands län
Värmlands län
Uppsala län
Jämtlands län
Västmanlands län
V:a Götalands län
Västernorrlands län
V:a Götalands län
Stockholms län
V:a Götalands län
Uppsala län
Värmlands län
Stockholms län
Stockholms län
V:a Götalands län
Gävleborgs län
Blekinge län
Stockholms län
Stockholms län
Västmanlands län
Norrbottens län
Västernorrlands län

Platsligg.
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
0,0
40,0
50,0
45,0
50,0
50,0
50,0
45,0
0,0
0,0
50,0
0,0
41,25
40,0
45,0
50,0
40,0
50,0
50,0
0,0
42,5
50,0
50,0
40,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0

Lydnad
199,5
227,0
233,25
234,75
227,5
247,5
245,0
259,5
189,0
237,75
248,75
241,25
160,5
181,5
209,0
197,5
188,75
144,5
226,25
196,75
153,5
184,5
215,75
209,0
135,0
165,0
209,0
236,0
205,0
226,0
199,0
196,0
96,5
209,5
138,25
0,0
0,0
0,0

Spår
264,0
270,0
240,0
204,0
300,0
270,0
270,0
0,0
315,0
210,0
174,0
270,0
270,0
180,0
240,0
300,0
180,0
270,0
270,0
0,0
240,0
297,0
264,0
270,0
204,0
204,0
0,0
240,0
0,0
0,0
0,0
270,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Sakstöv
124,0
116,0
109,0
132,0
120,5
124,0
139,0
200,0
120,0
154,0
70,0
109,0
108,0
116,0
158,0
123,0
63,0
108,0
116,0
184,0
97,0
101,0
138,0
93,0
70,0
0,0
70,0
0,0
55,0
85,0
127,0
0,0
50,0
101,0
89,0
0,0
0,0
0,0

Personsök
235,0
260,0
239,0
246,5
152,0
122,0
200,0
260,0
168,0
171,0
224,0
131,0
238,0
185,0
137,0
110,0
223,0
171,0
0,0
230,0
167,0
133,0
0,0
0,0
200,0
236,0
244,0
0,0
210,0
142,0
152,0
0,0
0,0
0,0
116,0
0,0
0,0
0,0

Skydd
351,75
269,0
281,0
281,25
277,25
308,5
251,25
337,75
254,75
250,5
298,75
240,25
211,0
328,0
277,0
280,75
261,5
264,25
271,25
271,5
209,75
120,5
206,0
216,75
168,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Poäng
1224,25
1192,0
1152,25
1148,5
1126,75
1122,0
1105,25
1097,25
1096,75
1068,25
1065,5
1041,5
1037,5
1035,5
1021,0
1011,25
966,25
957,75
924,75
922,25
912,25
886,0
863,75
838,75
827,5
605,0
565,5
526,0
520,0
493,0
478,0
466,0
446,5
360,5
343,25
50,0
Struken
Struken
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Räddningssöket
Polis-SM 2006
Räddningssöket bjöd på en hel del utmaningar i Villingsberg. Den som trodde att Örebro län var lika platt som
Närkesslätten misstog sig kraftigt.
Enligt min (Jan) mening är det den bästa sökrutan som
har varit på Polis-SM under senare år. I starten var det öppen skog med en sjö till höger. Hundarna kunde följas stort
sett hela tiden. Därefter gick mittstigen upp på ett berg.
Till höger sluttade det kraftigt nedåt. På den andra sidan
fanns en körväg för militärfordon som gick parallellt med
mittstigen samt med några förgreningar. Slutligen avslutades sökbanan med tät skog på höger hand och öppen skog
på vänster hand.
Det är glädjande att inga hundar hade problem med uthålligheten, där har ”satsningen” på räddningssöket slagit
igenom. Likaså hundarnas uppträdande vid ﬁgurant har
förändrats på det sättet att hundarna har en förväntan hos
ﬁguranten. Konsekvensen av detta var att endast en hund
ﬁck noll i betyg för att den stötte med munkorgen.
Däremot var det stor skillnad på styrningen av hundarna

i söket. Många hundar sprang snett och hade varierande
slag i djup och längd. Några hundar hade nog inte kommit
ifrån retningsbiten.
Föremålsanskällningen har kommit för att stanna. Det
gav betygen kvitto på med ﬂera 10:or utdelade.
Sammantaget så blev söket utslagsgivande för ekipagen.
En tanke som föddes är att koefﬁcienten kanske skall ses
över vid nästa regelrevidering. Hundar som sökte mindre
bra men hittade ﬁguranterna och hade bra anskällning
premierades betygsmässigt i förhållande till ekipage som
hade bra sök men av någon anledning missade ﬁgurant.
Koff sök 12. Koff ﬁg 2 x 8.
Slutligen måste vi vara självkritiska som hade ansvaret för
söket. Figuranterna låg på samma plats hela tävlingen och
det spred sig bland några tävlande var dom fanns, vilket
innebar att vissa områden på banan söktes av extra mycket.
Jan Karlsson och Lars Lindgren

Bedömning i spår
Skyddshundar vid SM i Örebro
Spåren var lagda inom militärt övningsområde. Risken för
diverse störningar var alltså i stort sett undanröjda. Spåren
var lagda i likartad terräng och emellanåt uppfattade som
ganska kämpiga för föraren, men kan också uppfattas som
stimulerande för en väl motiverad spårhund.
Tävlingsledare, spårläggare och övriga funktionärer fungerade enligt uppgjord plan på ett bra sätt.
Som vanligt får man väl säga, ﬁck de ﬂesta ett upptag och
kom iväg på spår.
Ett fåtal kom av olika anledningar inte iväg på spår. Någon enhetlig förklaring till varför ﬁnns inte att ﬁnna. Otur
tillsammans med någon frustration eller nervositet kan ha
påverkat resultatet, men kan kanske också hänskjutas till
att dessvärre är det inga maskiner vi har att göra med.

Beträffande motivation att spåra var det oftast högt i tak
och vad gäller markering av föremål verkar det ﬁnnas en
högre grad av insikt om passiv eller påvisande markering
(få skador på föremål).
Somliga kom iväg på spår men lyckades av olika anledningar inte att fullfölja. Den enskilde hundföraren vet
kanske inte svaret, men ofta är det nog så att vi inte riktigt
vet. Angeläget i alla spårarbeten är dock att hunden kan
jobba bakåt och ”coachas” i ett sådant arbetssätt.
Som domare tackar man för uppdraget och möjligheten att
se så många hundpatruller i arbete.
Sättet att agera i samband med spårupptag var i stort bra,
men ett tips är att tidigare bjuda in hunden mot linjen. Då
är det naturligt att fortsätta utmed linjen.
Sven Nyberg och Jerker Lawesson
P O L I S H U N D E N 4 200 6
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Domarberättelse
från skyddet SM 2006
Jag vill börja med att tacka min meddomare Göran Lundström för ett gott samarbete. Min uppfattning är att vi hade
en liknande syn på det mesta av vad som presterades och i
de fall vi skildes i bedömning kan man nog tillskriva detta
vår skilda placering på planen.
Första gången jag medverkade som domare var vid SM
i Gävle år 1981, så ett antal tävlingar har passerat sedan
dess. Skyddet har utvecklats från ett omfattande program
med mycket munkorgsarbete till att under en period endast
bestå i ärmarbete till att vi för några år sedan införde
överfall i munkorg. Anledningen till att korgarbetet togs
bort och att hinderhöjden sänktes var att vi upptäckte att
hundarna ﬁck allt mer problem med ryggåkommer. Vi kan
väl med facit i hand konstatera att dessa åtgärder inte har
påverkat problemen, utan man får leta efter anledningarna
på helt annat håll.
Standarden på hundekipagen har under åren gått lite i
vågor. I år tycker jag att vi hade ett stort antal ekipage som

höll en hög och god standard. Detta är ju glädjande och det
är bara att hoppas att utvecklingen håller i sig.
Tittar vi närmare på momenten tycker jag att transporterna har blivit bättre men vi har fortfarande inslag av att
hundarna håller för hård förarkontakt och därigenom blir
väldigt sena i överfallet med svaga avvärjanden som följd.
Angreppsdelarna i övrigt håller, så när som på några få
hundar, en tillräckligt bra nivå.
Lydnaden – ledarskapet är bra men kan förbättras, så
fortsätt att jobba med den delen till nästa års SM som för
övrigt avgörs hemma hos oss (Södertälje).
Till slut vill jag tacka Örebro för ett alldeles utmärkt
arrangemang och även gratulera Bengt Ljunglöv till ytterligare en seger i skyddsgruppen och Jessica Solner till
segern i spårgruppen.
Leffe Malmgren

Domarrapport
Lydnad Polis-SM 2006
Undertecknad hade förmånen att tillsammans med Pelle
Karlsson få döma lydnadsstation 1 under polishunds-SM i
Örebro. En tävling som hade lagts på Gustavsviks camping
som var en mycket trevlig och lämplig plats för ett sådant
här arrangemang. Ett mycket ﬁnt boende för oss domare
också! Tack arrangörerna!
Lydnadsmomenten under den första delen består av linförighet, framförgående, fritt följ, läggande under gång,
ställande under gång samt kryp.
Den lydnad som visades upp under tävlingarna höll över
lag en god standard. Sägas kan i det här sammanhanget att
skyddshundsgruppens hundar över lag, har en bättre standard än spårhundarna. Säkert ingen överraskning för någon
och förklaring till det ﬁnns ju givetvis i utbildningsnivån
för hundarna.
22
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Annars kan man säga att de problem man ser i lydnaden
främst gäller de moment som pågår under en längre tid
dv.s. linförighet och fritt följ, där många hundar går ned
sig efter en stund och tappar i uppmärksamhet med sega
och sneda sättanden som följd.
Vidare kan också sägas att en hel del av de tävlande har
problem med momentet kryp. Hundarna kryper ofta
väldigt forcerat och tränger. Här brister det förmodligen i
grundinlärningen av momenten.
En del ekipage nollade även momentet då de under krypet lättar och har en alldeles för hög position.
Allt summerat var det dock en mycket trevlig upplevelse
att få döma dessa hundar och ett genomgående trevligt
bemötande av deras förare!
Peter Lindberg

KONDITIONSTRÄNING

Varför

behöver hunden konditionstränas
Lars Eriksson på polishundtjänsten, ringde mig och frågade om
jag kunde skriva en artikel om varför polishunden behöver konditionstränas.
Jag funderade först; vad menar karl’n?
I min lilla värld är det självklart att hunden behöver bra kondition för att fungera i arbetet.

Varför hunden (föraren) behöver
konditionstränas – vad blir bättre
av det?
• När du och din hund tränar blir
hjärtat starkare och pumpar ut
mer blod per slag.
• Blodcirkulationen ökar.
• Syreupptagningsförmågan och
ämnesomsättningen, liksom ditt
och hundens allmänna välbeﬁnnande blir mycket bättre.
• Träningen gör att det skapas ett
större kapillärnät runt muskelcellerna, vilket förminskar skaderisken. Muskelcellerna skulle kunna
jämföras med ett kraftverk där
syre och näring förbränns.
• Immunförsvaret förbättras.
• Blodtillförseln i hjärnan förbättras, vilket gör att hunden koncentrerar sig bättre.
• Konditionsträning bidrar även
till att halten av stresshormoner
i kroppen sjunker, samtidigt som

endorﬁnhalten stiger. Detta leder till
ett ökande välbeﬁnnande.
Det jag personligen sett efter mina
24 år som hundförare, är att hundar
som är vältränade har mindre
sjukfrånvaro och skador. Dessutom
har de snabbare återhämtning efter en
skada.
Hundens lägsta kondition ska ligga på hög
grundnivå, så att det ﬁnns en buffert att ta
av.
Hundar med bra kondition har mycket
bättre uthållighet och koncentration
under inlärning och arbete, vilket
resulterar i att hunden blir en pigg glad
individ och inte minst att husse/matte
blir harmonisk.
Mvh
Bengt Ljunglöv
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Statistik
angående våra tjänstehundar
Hundar hos svensk polis
per den 31 maj 2006

5 brandhärdshundar
3 kriminalsökshundar
2 insatshundar

Totalt ﬁnns 430 hundar i rullorna.
Blandras
Border Terrier
Boxer
Cocker Spaniel
Faltcoated retriever
Kelpie
Labrador Retriever
Malinois
Rottweiler
Schäfer
Springer spaniel

2 hanar
1 hane
1 hane
1 hane
3 hanar + 1 tik
1 hane
3 hanar + 1 tik
60 hanar + 26 tikar
(totalt 20 % av hundarna)
3 hanar
270 hanar + 40 tikar
(totalt 72,1 % av hundarna)
11 hanar + 2 tikar

Tikarna utgör 16,3 % av hundarna.
Hundarna kommer från sammanlagt 181 stycken olika
kennlar.

Typer av kontrakt
303 A-kontrakt
106 B-kontrakt
17 D-kontrakt

Tjänstbarhet
194 st Tjänstbarhetsprov 3
45 st Tjänstbarhetsprov 2
109 st Tjänstbarhetsprov 1
22 narkotikahundar
varav 3 är kombinationstränade även på vapensök
12 bombhundar
varav 5 är kombinationstränade även på vapensök
24
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88 övs-hundar är kombinationstränade på narkotikasök
(förmodligen ytterligare 10 stycken, men de är endast
benämnda ”kombi” i de inskickade listorna).
7 övs-hundar är kombinationstränade på kriminalsök
1 övs-hund är kombinationstränad på vapensök
4 övs-hundar är kombinationstränade både på
narkotika- och vapensök

BOMBHUND
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L-tester i Stockholm 2005 L-tester i övriga landet 2005
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Övriga landet
2005
Godkända
Försäljning

Egna

Väktare

Utbildning

Försäljningsärenden 18 (19) - varav Godkända 10 (10) = 55 % (56 %)
Egna (polis el. mynd.) 3 (7) - varav Godkända 2 (6) = 66 % (86 %)
Väktare 19 (32) - varav Godkända 16 = 84 %
Utbildning 1 (13)
Totalt antal testad 41 (71)
Inom parantes visas 2004 års siffror.

Försäljningsärenden 85 (77) - varav Godkända 47 (40) = 55 % (52 %)
Egna (polis el. mynd.) 10 (14) - varav Godkända 9 (11) = 90 % (79 %)
Väktare 46 (35) - varav Godkända 39 = 85 %
Utbildning 29 (24)
Totalt antal testad 170 (150)
Inom parantes visas 2004 års siffror.

L-tester i Skåne 2005

L-tester i hela landet 2005
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Skåne
2005
Godkända
Försäljning

Egna

Väktare

Utbildning

Försäljningsärenden 5 (25) - varav Godkända 4 (15) = 80 % (60 %)
Egna (polis el. mynd.) 3 (2) - varav Godkända 3 (2) = 100 % (100 %)
Väktare 14 (7) - varav Godkända 10 = 71 %
Utbildning 3 (7)
Totalt antal testad 25 (41)
Inom parantes visas 2004 års siffror.
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Hela landet
2005
Godkända
Försäljning

Egna

Väktare

Utbildning

Försäljningsärenden 141 (169) - varav Godkända 85 (89) = 60 % (56 %)
Egna (polis el. mynd.) 23 (27) - varav Godkända 21 (23) = 91 % (85 %)
Väktare 95 (93) - varav Godkända 79 = 83 %
Utbildning 35 (50)
Totalt antal testad 294 (329)
Inom parantes visas 2004 års siffror.

L-tester i V:a Götaland 2005
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V:a Götaland
2005
Godkända
Försäljning

Egna

Väktare

Utbildning

Försäljningsärenden 33 (38) - varav Godkända 24 (24) = 73 % (63 %)
Egna (polis el. mynd.) 7 (4) - varav Godkända 7 (4) = 100 % (100 %)
Väktare 16 (18) - varav Godkända 14 = 88 %
Utbildning 2 (6)
Totalt antal testad 58 (66)
Inom parantes visas 2004 års siffror.

POLISHUND
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Hundar hos svensk polis, samt deras kennelnamn
Enligt maj 2006

Border Terrier (1 kennel) 1 hane
Kennel
Antal
Steffex
1
Boxer (1 kennel) 1 hane
Kennel
Antal
Engelaiz
1
Flatcoated Retriever (4 kennlar)
3 hanar + 1 tik
Kennel
Antal
Almanza
1
Conover’s
1
Skattkammaren
1
Gunhills Happy
1
Kelpie (1 kennel) 1 hane
Kennel
Antal
Cefeus
1
Labrador Retriever (4 kennlar)
3 hanar + 1 tik
Kennel
Antal
Fräsch & Sund
1
Hackihäls
1
Iliaden’s
1
Roekull
1
Malinois (19 kennlar)
60 hanar + 26 tikar
Kennel
Antal
Arousal
1
Bröderna Raskenstam
1
Complett’s
1
Daneskjold
3
DuHaut de Larize
1
Mallekraft
4
Nangijlala
13
Ugues De La Niche Du
1
Bonheur
Ullhedens
7
Van het Drieland
1
Vikki
1
Zagal
3
Söholms
1
Blackneck’s
7
Centaurus
5
Foggens
2
Lei-Anns
23
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Simlunds
Vespa de la cite

1
1

Rottweiler (kennlar) 3 hanar
Kennel
Antal
Humlegårdens
1
Benoni
1
Festina
1
Schäfer (139 kennlar)
270 hanar + 40 tikar
Kennel
Antal
Grådalens
2
Huldrans
1
Ronjaborgens
1
Tre Björkars
1
Alpviolens
1
Ariens
2
Askeslätts
1
Athenagårdens
1
Byggets
1
Chade’s
1
Devinas
1
Divagårdens
2
Divaheden
2
Djurlöf’s
1
Ebafarmes
1
Elai’s
2
Entrés
1
Ermoro’s
4
Fjällbrantens
1
Frodos
1
Gre’birts
1
Grenadjärs
1
Grålötens
1
Götängens
1
Hassemans
12
Heratorpets
4
Hei-Lie’s
1
Hinden’s
4
HS
1
Ikegårdens
1
Imzedrifts
4
Incidents
1
Jurassic
6
Kaamo’s
1
Kerata’s
1
Kiragården
1
Kvasers
3
Köttorps
5

Lappfjällens
Leekas
Levargårdens
Liebodas
Lindemans
Lindjax
Lura Landets
Marhöjs
Metods
Molaggens
Morrgårdens
Nemårs
Nikkigårdens
Norpatorps
Passet
Perstatskeho
Qurare
Rapport’s
Raskabo
Ratsumestarin
Rexguard
Rockaluz
Rosel Hof
Råbäckens
Rågrindens
Salta Killens
Sandvretens
Shaffers
Skaybackens
Space
Stommen’s
Stormgård’s
Strömsholms
Svogeslevs
Tassemarken’s
The Qwirra’s
Totomobi’s
Trail of Siberia
Triumphs
Trolltygs
Unnitorpets
Uschigårdens
Vargsjöns
Waterstreams
Wilse’s
Viskadalens
Working Heroes
Värhufvud
X-Kayos
Zoofagen’s
Ålhammarens

2
1
1
1
1
2
2
3
2
2
1
1
1
2
5
1
5
2
1
1
3
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
4
1
3
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
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Älskebos
Alfatikens
Alkarps
Bashåm
Brigadens
Budskärs
Gråmanns
Kargalandets
Kustmarkens
Legatos
Midälvaland
Nerings
Retstickans
Slagbultens
Villa Viks
von Gebruder Grimm
Önnegårdens
Cojas
Flindt’s
Flygvapnets
Foxy’s
Gorms
Hagadahls
Hedeforsens
Isolas
Janalands
Jebas
Kampgårdens

2
2
1
1
3
1
2
14
1
1
1
3
5
1
1
1
1
2
1
2
4
1
6
2
1
4
4

Kickwas
Lymmels
Memorix
Molars
Nilskogens
Nygårds
Queenslands
Sajke’s
Talweg’s
Team’s
Tretjak’s
Trubaz
X-Stream’s
Yznarums
Brigadens
Bruksmarkens
Chrijers
Gullric’s
Kurants
Nordblick’s
Puckings
Torneryds

2
1
2
10
1
2
1
6
1
1
1
3
1
1
2
8
5
3
3
1
3
1

Brackendale
Hundskolans
Jaktviljans
Mark My Words
Smedmästarens
Snow Wood
Södersjöns

1
1
1
1
1
1
1

Tillkommer gör 2 st blandrashundar,
samt 36 hundar utan kennelnamn.
Hundarna utan kennelnamn fördelar
sig enligt:
Cocker Spaniel
1 hane
Labrador Retriever
1 hane
Malinois
5 hanar
2 tikar
Schäfer
22 hanar
2 tikar
Springer Spaniel
2 hanar
1 tik
Lasse Eriksson
Polishundtjänsten, Karlsborg

Springer Spaniel (9 kennlar)
11 hanar + 1 tik
Kennel
Antal
Flaggbergets
1
Hågadalens
1

NARKOTIKAHUND
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