
4/09



1

Hundförarförbundet vill rikta ett tack för ett 
väl genomfört sommar-SM 2009. Personligen 
kan jag inte uttala mig så mycket om årets 
tävlingar. För första gången på femton år 
kunde jag inte närvara på grund av en olycka 
på hemmaplan. Alla jag pratar med vittnar 
dock om att allt flöt smidigt och att tävling-
arna var vältimade och rättvisa. Att vädret var 
så bra som det var (trots det sena datumet) 
gjorde säkert allt ännu bättre. En annan sak 
som är glädjande är att antalet anmälda ökar 
(även om de flesta var ute i sista minuten med 
anmälan) och att det är många som startar för 
första gången.
Som brukligt är hade vi under dagarna vårt 
årsmöte och förbundsrådet valde återigen 
mig som ordförande för det kommande året. 
Jag tackar för förtroendet men samtidigt vill 
jag påpeka att detta blir mitt tionde år som 
ordförande. Jag har alltid tyckt att det arbete 
som förbundet bedriver är en viktig del även 
för tjänsten och tycker därför att posten som 
ordförande är både stimulerande och givan-

de. Tio år är dock en lång tid och jag vill inte 
bli ihågkommen som en ”oersättlig dinosa-
rie”. Jag menar inte med de här orden att jag 
ber om att bli bortröstad nästa år men tycker 
att det är hög tid att nya krafter tar för sig.
Tyvärr ser jag mig återigan nödgad till att 
lägga en liten “brasklapp”.  Årets Polishund 
är en utmärkelse som får ett stort genomslag i 
massmedia och en ära för den eller de som er-
håller utmärkelsen. Vi vet att det görs enormt 
många bra hundarbeten runt om i landet. 
Trots detta är det oförsvarligt svårt att få in 
förslag på kandidater. Några län har inte ens 
bemödat sig att svara på utskicket. När detta 
publiceras är det för sent för detta år men jag 
vill uppmana er om att ligga på för 2010 så 
att vi får in fler förslag även om det innebär 
att någon måste bemöda sig med att ta fram 
uppgifter och skriva några rader. Hur svårt 
kan det vara.

Lars Lindgren 
Ordförande
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Årsmöte i polisens
hundförarförbund
Karlstad 2009-09-18 kl. 19.00

NÄRVARANDE: 26 FÖRBUNDSRÅDSDELEGATER.
FRÅNVARANDE: 6 FÖRBUNDSRÅDSDELEGATER. ORDFÖRANDE I PHFF.

§ 1. I ordinarie ordförandes frånvaro öppnade vice ordförande årsmötet.

§ 2. Till årsmötesordförande valdes Thomas Wiman.

§ 3. Till årsmötessekretare valdes Martti Källmalm.

§ 4. Årsmötet godkände mötets behöriga utlysning.

§ 5. Dagordningen fastställdes efter en ändring i val till styrelsen.

§ 6. Till att justera årsmötesprotokollet valdes Joakim Berlin, Västmanland och
  Magdalena Östh, Västernorrland.

§ 7. Efter genomläsning av årsberättelsen, så kunde den godkännas.

§ 8. Revisionsberättelsen lästes igenom.

§ 9. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen omfattar

§ 10. Fastställande av budget 2009/ 2010. Budgeten gicks igenom och efter att  årsmötesordförande
  förklarat det ekonomiska läget kunde årsmötet godkänna budgeten samt bevilja styrelsen öppet
  mandat att tillsammans med revisorerna ändra budgeten beroende på hur inkomsterna utfaller
  under 2010.

§ 11. Fastställande av medlemsavgift. Medlemsavgiften förblir oförändrad d.v.s. 100 kr medlem.

§ 12. Stadgeenliga val:
  Ordförande  1 år  Lars Lindgren Skåne
  Vice ordförande 2 år Thomas Wiman V:a Götaland
  Sekreterare 2 år Martti Källmalm Örebro
  Suppleant  2 år Peter T Lindberg Stockholm
  2 revisorer 1 år Jerker Lawesson Skåne
    Bengt Nyström Södermanland
  2 revisorssuppleant 1 år Mats Jönsson Skåne
    Johan Esbjörnsson Skåne

§ 13. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§ 14. Vice ordförande avslutade mötet.

 Thomas Wiman Martti Källmalm Joakim Berlin Magdalena Östh
 Årsmötesordförande Sekreterare Justerare Justerare

Årsmötesprotokoll
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Informationsmöte

Informationsmöte
Norrköping 2009-09-18

THOMAS WIMAN
Beträffande arrangörer för våra tävlingar så ser det ljust ut för 
de närmaste åren.

Sommar SM: 2010 Västra Götaland
 2011 Dalarna
 2012 Södermanland
 2013 Gävleborg
 2014 Skåne
 2015 Polishundtjänsten
  2016 Vakant
 2017 Stockholm

Vinter SM:  2010 Stockholm
 2011 Västra Götaland
 2012 Skåne

Narkotika SM: 2009 Stockholm
 2010 Västmanland
 2011 Skåne
 2012 Västerbotten
  2013 Västra Götaland

NM: 2010 Västernorrland.

PETER T LINDBERG
Peter gav en information om förhandlingsläget beträffande fo-
derlegan. Peter läste upp en skrivelse från förhandlingsgrup-
pen som citeras nedan:

MALTA-GRUPPEN, KARLSBORG 15 – 16 SEPTEMBER.
Gruppen har under två dagar i Karlsborg sammanställt en-
käten angående hundersättningen samt satt ihop en skrivelse 
som ska gå till vardera 21 förbundsrådsstyrelser samt till Po-
lisförbundet centralt.
89% av de svarande har angett att de inte är nöjda med dagens 
ersättning och att de är villiga att vidta någon form av laglig 
åtgärd för att få en mer relevant ersättning. 11% funderar på 
att sluta pga den dåliga ersättningen.
Skrivelsen tar upp yrkanden på en milersättning till och från 
tjänsteställe samt träning på fritid. Vi yrkar även på en rele-
vant nationell lön som hundförare.
Vi kommer även att ta kontakt med polistidningen för en arti-
kel angående denna fråga.

TORBJÖRN KARLSSON
Hälsade alla välkommna till narkotika SM 2009 i Stockholm.
Torbjörn väckte frågan om reserven för narkotikahunden inte 
kunde få tävla i NM och det bästa resultat mellan landshun-
darna räknades i varje moment.
Förbundsrådet uppmanades att driva frågan vidare till NPHU.

BENGT-ERIK LJUNGLÖV
Informerade om förberedelserna inför draghunds-SM 2010. 
Det är ej klart var och när tävlingarna kommer att avhållas, 
men han återkommer inom kort.

PETER NORDGREN
Hälsade alla välkomna till Göteborg och SM 2010. Boendet 
blir på Lisebergs camping och tävlingarna kommer bli inom 
området.

SVEN NYBERG
Informerade om verksamheten och personalläget på polis-
hundtjänsten. Jerker Lawesson är inkommenderad till årsskif-
tet med ansvar över utbildningar. Pelle Karlsson har tagit över 
administrationen.
Under hösten kommer polishundtjänsten att utlysa tjänster.
Sven lovordade rekryteringen som blivit betydligt bättre de 
senaste omgångarna, eleverna är bättre förberedda när de 
kommer till grundkursen.
Tjänstehundutredningen har många inblandade parter, man 
kan konstatera att polisen har de största anskaffningsproble-
men. Staten vill ej ha för stort ansvar, men kan sträcka sig 
till ett införande av ett avelsråd samt att det är viktigt med 
anskaffning mot polisen.

JERKER LAWESSON
Informerade om sin inkommendering, augusti – december 
2009. Förutom utbildningsbiten kommer han även medverka i 
anskaffningsfrågorna. Han betonade vikten av en god kontakt 
med uppfödare.
Jerker gav en information om kommande utbildningar 2009/ 
2010.

PER-ERIK KARLSSON
Informerade om sina nya arbetsuppgifter där han kommer att 
verka som samordnare och koordinator. Han kommer även i 
fortsättningen vara samordnare rörande krim- och brandhärds-
hundar. Karlsson kommer också att handslägga dispenser och 
hålla i utnämningen av Årets polishund.

GÖRAN LUNDSTRÖM
Arbetet med FAP.en går vidare. Samtliga myndigheter har fått 
tycka till. Ett möte med RPS kommer att hållas i början av 
oktober. Arbetet med bedömningsanvisningar fortgår.
En myndighet, Västmanland, kommer att pröva sina hundar 
enligt det nya och polishundtjänsten kommer att närvara.
En arbetsgrupp har under hösten arbetat med vardagstaktik 
och resultatet kommer att presenteras vid fortbildning instruk-
tör.

LARS ERIKSSON
Informerade om att ett projekt som skall startas upp där 
hundar kommer att provas att söka mot sedlar. Kontakt med 
Riksbanken har tagits och med förhoppning skall man få kas-
serade sedlar att träna mot. Skåne blir försökslän.

Vid pennan  Martti Källmalm.
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Den stora nordiska bataljen

Text: Manne Johansson 
Foto: Lars Lindgren

Årets nordiska mästerskap har genomförts i 
Norge. Svenska polisens bästa tävlingshundar 
med sina stolta förare tog sig över gränsen i 
väst för att sätta våra motståndare på plats 
en gång för alla. De svenska ekipagen var gi-
vetvis de bäst tränade och mest förberedda. Vi 
skulle tagit hem detta mästerskap med över-
väldigande lätthet om det inte inledningsvis 

inträffat några mindre helt oförklarliga miss-
öden som medgav en del förlorade poäng. 
Den svenske hundföraren är dock gjord av 
segt virke och har en stark laganda så laget 
kunde mot slutet av mästerkapet hämta hem 
en del tappat mark för att knipa åt sig en sil-
vermedalj framför näsan på dansken. 



5

Jag fick tidigt av generalkommandot i 
Hundförarförbundet i uppgift att leda 
”det stora segertåget i Nordiska Mäster-
kapen” som det hette då. I månader av 
minutiös planering hade jag förberett 
framryckning, underhåll och förpläg-
nad för de tävlande och domarna i det 
svenska landslaget. Det kändes naturligt 
att samla alla i Karlsborg, Sveriges 
reservhuvudstad, inför den stora ba-
taljen i Norge. Här fick deltagarna sin 
uniform och annan förplägnad för att 
klara vistelsen i främmande land. Un-
der kvällen hölls stillsamma samtal om 
hur de närmaste dagarna skulle komma 
att se ut. Jag kunde känna allvaret i 
stunden. Veteranerna var avslappnade 
och nästan överdrivet lugna medan de 
oerfarna som skulle tävla under svenskt 
flagg för första gången var mer tystlåtna 
och spända, ideligen kontrollerande sin 
utrustning och putsade på knappar och 
läderremmar. 

Plötsligt, senare på kvällen, kom 
justitieministern och Karlsborgs kom-
munfullmäktige in i kasernen. De hade 

kommit för att lyckönska oss. De tog i 
handen, klappade på axeln och gav någ-
ra uppmuntrande ord till var och en av 
deltagarna som stod i stram givakt och 
bröstade upp sig så pass att en knapp 
sprätte iväg från förste reservhundförare 
Torbjörn Karlssons, nyinköpta jacka. 
Något chockade efter denna överrask-
ning gick vi till vila för att tidigt nästa 
morgon bryta upp och resa vidare väs-
terut.

Nästa morgon i gryningen när vi kom 
ut till fordonen hade karlsborgsborna 
smyckat våra bilar med björkris och 
kransar med blomster. Någon hade satt 
fast en svensk flagga i grillen på min 
bil. Ett hundratal personer stod för att ta 
farväl av oss när kolonnen av polisiära 
fordon sakta började rulla ut ur samhäl-
let. Männen stod tysta, kvinnorna vin-
kade, ett barn hördes gråta.

Det första delmålet var att åka till 
Strömstad för att ta oss över havet till 
Norge. Detta var ett taktiskt drag då 
norrmännen inte skulle kunna förutse 
att vi kom sjövägen varför vi skulle un-

dandra oss eventuella obehagliga över-
raskningar och sabotage. I Strömstad 
skulle vi också få förstärkning från Gö-
teborg, Tomas Jörkander, och Sveriges 
bästa narkotikasökhund Nubbe. Under 
vår resa mot Strömstad var det uppstån-
delse i varje samhälle vi passerade. Folk 
hade gått man ur huse och stod och 
vinkade åt oss när vi passerade. Några 
ropade ”Lycka till” och ”Kom hem med 
guld”. Vi vinkade tillbaka och kastade 
ut hundgodis i hopp om att någon kan-
ske skulle uppskatta en sådan gest.

I Strömstad låg fartyget redan i hamn 
när vi kom dit. Vi tog oss snabbt om-
bord och Jörkander hade nu anslutit till 
oss. Truppen var fulltalig. Inget kunde 
gå fel nu.
På båten tog de svenska deltagarna 
snabbt beslag på den proviant de kunde 
komma över. Eller som Peter Lindberg, 
en av domarna, klämde fram ”man vet 
ju aldrig när man får mat igen, he, he” 
medan han skrapade bort majonnäs och 
räkor ur ansiktet med baksidan av han-
den. Efter att ha iakttagit detta omättliga 
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intag av föda en stund kände jag mig 
smått illamående och gick då istället 
runt en stund på båten och bytte till mig 
varor av handlarna och köpmännen.
Efter att ha hört det välbekanta ”Skepp 
ohoj, land i sikte” från utkiken så bör-
jade vi göra oss redo att landstiga i Nor-
ge. I hamnen stod en nervös tulltjäns-
teman och iakttog de långa, kraftiga, 
blåögda svenska hundförarna, med sina 
enorma kopplade bestar, när de klev 
av båten. Han fick plötsligt bråttom att 
utföra något viktigt ärende på kontoret. 
Därefter följde en snabb uppsittning och 
förflyttning inåt landet mot Skien i Te-
lemark där bataljen skulle avgöras. Un-
der sen eftermiddag kom vi fram utan 
några större tillbud och kunde gräva ner 
oss på säkert avstånd från norrmännen. 
Danskarna hade under kvällen ryckt 
fram genom Sverige och kunde inte gå i 
läger i Skien förrän sent på natten. I de 
olika lägren var nu läget mycket spänt. 
Under morgondagen skulle tävlingarna 
börja.
Eftersom finnarna hellre är hemma och 
bygger bastu och äter snö än är med och 
förlorar i Nordiska mästerskapen kunde 
tävlingen kortas ner med en dag. Den av 
kulturlivet så uppskattade invigningspa-
raden flyttades fram till senare och is-
tället åkte alla ut i den norska terränglå-
dan för att börja tävla. Vi kom fram till 
ett terrängavsnitt bestående av högstam-
mig, gles tallskog med mossa eller blå-
bärsris på marken. Väldigt vackert men 
tydligen den mest djävulska terräng 
man kunnat uppbringa åt nordens bästa 
polishundar och så gott som omöjlig att 
spåra i. Patrik Malmberg som jag körde 
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ut i skogen för att han skulle spåra upp, 
förfölja och gripa gärningsmän var efter 
någon minut tillbaka på skogsvägen 
där han nyss fått upptaget. Hunden 
Nikita, som Patrik kallar Lisa Maja för 
att det ligger bättre i munnen, spårade 
ungefär femtio, sjuttiofem meter innan 
spåret helt sonika upphörde. Patrik, 
som är positivt lagd, belönade givetvis 
hunden för väl genomfört arbete. Han 
var imponerad av mallinoisens fantas-
tiska spårbeteende och såg snabbt flera 
fördelar med så här korta spår. ”Bland 
annat har man ju inte så långt tillbaka 
till bilen när man spårat klart” tyckte 
Patrik och tillade ”Om man knyter ihop 
några spårlinor behöver man ju inte 
lämna vägen och slita på den polisiära 
utrustningen i skogen, fan, man behöver 
ju kanske inte ens lämna bilen.” 
Några som däremot spårade bra var nar-
kotikasökhundarna. Ingen av hundarna 
hittade dock den narkotika som fanns i 
spåret. Tydligen så hade arrangörerna 
gömt narkotikan, något som alla narko-
tikahundförarna tyckte var ett nedrigt 
och ojuste tilltag. ”Hur ska vi kunna 
hitta knarket om det inte syns?” und-
rade Jörkander uppgivet. 
För schäfrarna gick det givetvis bättre 
i spåren. Dan Pellas och Johan Peters-
sons hundar nosade ihop tillräckligt för 
att Sverige skulle ta hem flest poäng i 
spårarbetet. 
Nästa gren var saksök. För att värma 
upp hundarna och få dem i rätt stäm-
ning lades några föremål ut som hun-
darna fick träna på. Dan Pellas som 
alltid ska vara värst och är lite av en 
spexare lät Erox apportera in en dansk 

schäfer som godmodigt kom lunkande 
på en stig. Lagom till att Erox kommit 
in i utgångsställning med den danska 
schäfern i mungipan kom en dansk 
hundförare tillika husse springande och 
började dra i sin hund. När Erox spottat 
ut sin danska kollega förklarade dennes 
förare att hans hund normalt sett bru-
kar undandra sig svenska hundar. Det 
visade sig nämligen att just denna hund 
i rakt nedstigande led var släkt med en 
tysk schäfer som på 1600-talet flydde 
från tyska Ostpreussen till Danmark un-
der 30-åriga kriget då svenskarna kom 
och invaderade. Denna tyska schäfer 
blev själv ögonvittne till hur svenska 
schäfrar drog runt på landsbygden och 
åt kaniner och sprang efter tyska löpti-
kar. Dessa skräckupplevelser har sedan 
muntligen överförts från generation till 
generation i det lugna Danmark tills 
denna dag då den stackars ättlingen 
plötsligt stod öga mot öga med sin 
värsta mardröm i den norska skogen. 
Chockad och tilltufsad följde han sedan 
sin husse tillbaka till bilen.
Efter detta lilla tumult påpekade ar-
rangören vikten av att hålla sin hund 
kopplad under tävlingarna för att 
undvika onödiga konfrontationer och 
traumatiska upplevelser. De danska 
hundförarna som ditintills vid rastning 
visat upp en ganska fri uppfostran av 
sina hundar kunde nu ses med hundarna 
kopplade i exempelvis en bit hamparep, 
en bogserlina eller några hopknutna 
skosnören. I sökrutan hade Erox letat 
efter fler danska schäfrar i nio och en 
halv minut då han hittade något så trå-
kigt som en tändsticksask. Bedrövad tog 

han in den till husse som erhöll några 
poäng till tröst. De övriga hundarna hit-
tade så pass många föremål att vi kunde 
åka tillbaka till lägret med tillförsikt 
inför dag två. 
På kvällen så provianterade laget igen 
och försökte vätska upp så gått det gick. 
Pelle Karlsson, som för övrigt helst vill 
bli kallad Per- Erik samtidigt som man 
gnuggar honom på örsnibben, klädde 
om till träningsoverall och tog med sig, 
inte ont anande, superreserven Torbjörn 
på en löprunda. De sprang ett varv runt 
huset och gick sedan till sina rum för 
att stretcha och varva ner. Vi såg inte 
till dem mer den kvällen. Själv hade jag 
för avsikt att avnjuta en påse ostbågar 
innan taptot och varva ner lite efter da-
gens styrande och ställande. För en kort 
stund lämnade jag min påse obevakad 
då jag gick till mitt rum för att bädda 
sängen och då jag kom tillbaka låg på 
bordet en tom, ut- och invänd, nyslickad 
ostbågspåse. Vid bordet satt Mimmi 
Lindgren (fd. Jansson), vår reserv i 
patrullhundsklassen, med gula små 
smulor runt munnen. Hon tittade mig 
i ögonen, flinade och rapade högljutt. 
”Gott skit det här” sa hon provocerande. 
Den vanligtvis timida, tillbakadragna 
och ödmjuka kvinnan som vetat sin 
plats hade förvandlats till ett vilddjur 
vid blotta åsynen av ostbågarna. Jag 
drog mig sakta tillbaka mot mitt rum 
utan att våga vända henne ryggen. ”Ja, 
varsågod då och god natt” sade jag 
försiktigt samtidigt som jag gled in på 
mitt rum och låste dörren. Vid frukosten 
dagen efter var hon sitt vanliga jag, som 
om ingenting hade hänt. Ostbågspåsen 
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vågade jag inte nämna.
Ny dag och räddningssök på schemat 
för patrullhundarna. Solen lyste och 
vinden stod nästan stilla. Vilken dag! 
Laget hade chansen att dra ifrån kraftigt 
och dominera tävlingarna. Tusentals 
träningstimmar hade lagts ner i laget 
på just räddningssök. Vid frukost satt 
vi och pratade om långa anskällningar, 
toleranser, djupa skick och starka moti-
verade hundar. Först ut i rutan var Pel-
las. Erox imponerade med ett fantastiskt 
sökarbete. Enligt Pellas själv har hun-
den aldrig gått så bra. Trots detta hittade 
de varken figurant eller föremål i rutan. 
Noll poäng var lite lägre än vad vi för-
väntat oss. Nästa ekipage ut var Patrik 
och Nikita, eller Lisa Maja som ligger 
bättre i munnen. Även här imponerade 
hundens arbete, men inte heller här 
erhölls några poäng. Båda hundarna be-
lönades med märgben för att de försökt 
så bra. Efter lunch kunde lagets poäng-
plockare och ankare Johan Petersson 
hitta några förbannade figuranter och 
dra laget ut ur skam och elände.
Apropå imponerande hundar så tävlade 
narkotikasökhundarna i så kallat la-
gersök. Ingen av hundarna hittade nar-
kotikan. Det visade sig att arrangören, 
med en dåres envishet, återigen gömt 
knarket så att det inte gick att hitta. 
Lagersöket genomfördes i polishusets 
omklädningsrum. För att visa att ingen-

ting är omöjligt tog reserven Torbjörn 
ut sin schäfer Arrak och provade ett sök 
i omklädningsrummet. Det som sedan 
inträffade är helt sant därför att jag 
själv var där och såg det. Arrak nosade 
runt en stund i rummet, stannade till en 
stund vid ett skåp, försvann sedan ut i 
korridoren vidare bort till vaktmästeriet 
där han kvitterade ut en nyckelknippa. 
Därefter kom han tillbaka, lämnade 
kvittot till Torbjörn, öppnade skåpet 
med en av nycklarna, med höger fram-
tass lyfte han försiktigt ut en mindre 
förpackning inlindad i plastfolie. På 
golvet framför oss började sedan Ar-
rak att sakta skala av lager efter lager 
av folie tills en liten redlinepåse med 
vitt pulver låg där. Påsen tog han sedan 
mellan sina läppar, travade upp till tek-
niska roteln och körde ett snabbtest på 
pulvret. När han sedan kom tillbaka till 
Torbjörn och lämnade över påsen och 
analysbeskedet tog Torbjörn helt över-
raskande ett kraftigt tag i Arraks öra 
och röt ”Vad är det här för slarv, har jag 
inte sagt att analysbeskeden alltid ska 
skrivas ut på arkivbeständigt papper!”. 
Arrak lommade iväg mot arkivet för att 
få tag på rätt papper med rätt sidhuvud 
och Torbjörn vände sig mot mig ”Jag 
tycker inte om när han slarvar så där” 
sa han med bister min. ”Ja, usch, ja” sa 
jag försiktigt till medhåll och drog mig 
sakta undan och gav min egen hund en 

tanke. Han skulle antagligen ätit upp 
hela skåpet och skitit ut narkotikan.

På kvällen hörde jag efter med Jör-
kander hur dagen gått. Han var inte 
nöjd. ”Jag känner inte igen Nubbe 
längre” sade han. ”Hurså, mår han inte 
bra?” undrade jag. ”Jo, men han fick 
sin nos gjord hos en plastikkirurg i Ant-
werpen i somras och sedan dess är han 
sig inte lik. Han är jättesnygg när han 
söker men han hittar ingenting. ” ”Nä, 
det är klart” sade jag och började röra 
mig mot mitt rum. I korridoren mötte 
jag Mimmi Lindgren (fd. Jansson). Hon 
drog på en liten vagn fullastad med ost-
bågspåsar och hon blängde hotfullt på 
mig. Jag smet in på mitt rum och låste 
dörren snabbt. 

Sista tävlingsdagen. Dagen då allt 
skulle avgöras. Förmiddagen inleddes 
med lydnadsprogrammet. Här visade 
det sig att Sverige lagt ner krutet på 
ordning och reda. Laget tog in över 
hundra poäng direkt. Något som skulle 
behövas efter gårdagens mankemang. 
Skyddet under eftermiddagen skulle 
komma att bli helt avgörande, men först 
något helt annat. Paraden.

Nu kom vi till det som framförallt 
publiken väntat på, den pampiga in-
marschen. Som lagledare föll det sig na-
turligt att beordra mig själv till fanbära-
re, den stoltaste av dem alla. Deltagarna 
i laget hade under hela natten putsat på 

NM 2009
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guldknappar och läderkängor. Alla var 
spända och nervösa. För en del var detta 
något av det största som hänt i deras liv. 
Flaggorna vajade i vinden, solen lyste 
starkt och det blänkte i guld och silver. 
Tolv av norska arméns musikkårer 
stod beredda att leda oss in på arenan. 
Plötsligt började de spela. Det var dags. 
Sakta rörde vi oss framåt. Jag först i 
laget med den svenska flaggan som jag 
höll upp med muskulösa armar. Tätt 
efter mig, tysta, kärva och sammanbitna 
kämpar från Sverige på spänstiga vader 
och med höga knäuppdragningar. När vi 
kom in på arenan överväldigades vi av 
jublet och applåderna från tiotusentals 
åskådare som överröstade trumpeterna 
och trummorna från musikerna. När jag 
sneglade mot läktaren kunde jag till min 
glädje se Sven Nyberg, alla hundförares 

världslige och andlige ledare, stå och 
göra stram honnör. Jag tyckte mig se en 
tår av stolthet i ögonvrån på honom. Vi 
tog plats på arenans mittplan. Utan att 
jag knappt märkt det hade några höga 
polistjänstemän i lågskor och med guld 
och eklöv på axlarna hållit tal och plöts-
ligt måste jag lämna planen och låta 
hundekipagen genomföra en platsligg-
ning. Under platsliggningen blev ingen 
allvarligt skadad.

Skyddet kom att bli riktigt spän-
nande eftersom den fina lydnaden som 
vi presterat gjorde att vi knaprat in lite 
på norrmännen som ledde. Patrik och 
Nikita, eller Lisa Maja, gjorde det bästa 
skyddsprogrammet under dagen och 
det såg riktigt imponerande ut. Publi-
ken jublade upphetsat och det stod ett 
hundratal unga kvinnor och tog emot 

honom när han gick av planen, men till 
Patriks stora besvikelse ville de bara 
klappa hunden. Trots ett jämnt och sta-
bilt skyddsarbete räckte inte poängen 
ända fram till guldet trots att Jörkander 
gjorde den bästa lydnaden av narkoti-
kahundarna och kunde tillföra lite extra 
poäng. 

Efter poängräkning och prisutdelning 
begav sig laget ner mot förläggningen 
igen. Tävlingarna var över för denna 
gång. Det kändes lite snöpligt och be-
drägligt. Vi var ju det bästa laget. Hur 
kunde det bli så här? Innan banketten 
på kvällen försökte alla analysera sitt 
arbete under de senaste dagarna. Några 
gjorde anteckningar i träningsdagboken, 
någon körde ett dressyrpass eftersom 
det fanns lite tid över, andra gjorde lite 
armhävningar och drack apelsinjuice. 
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Slutresultat

LAG 1. Norge 2 318,5
 2. Sverige 2 244,5
 3. Danmark 2 138,5

PATRULL 1. Lars Moen, Norge 846,5
 2. Johan Petersson, Sverige 733,0
 3. Bent Stobäk, Danmark 684,0

NARKOTIKA 1. Kjersti Kjeksli, Norge 318,5
 2. Carsten Erikshöj, Danmark 322,0
 3. Tomas Jörkander, Sverige 320,0

Alla Er nådigaste lagledare anno 2009

NM 2009

Jag vill avsluta med att nämna något 
om banketten som är en kamratlig och 
gemytlig tillställning. Alla som känner 
mig väl vet att jag inte dricker alkohol. 
Ett etiskt ställningstagande jag gjort ef-
ter jag blivit hundförare. Eftersom hela 
världens ögon, fyllda av respekt och be-
undran, är riktade på oss hundförare så 
vill jag föregå med gott exempel. I sam-
ma anda beslutade jag samtidigt att inte 
äta varken kött, fisk eller mittemellan. 
Inte heller grönsaker eller annat som 
sprungit ur jorden stoppar jag i mig. Jag 
tror att hårt arbete och frisk luft stärker 
kroppen och karaktären. För att ta steget 
ännu längre beslutade jag mig för att gå 
i celibat, till min frus stora glädje, och 

har inte ångrat det en enda dag. 
Efter att ha druckit mitt obligatoriska 

tre fjärdedelars glas vatten till middag 
deltog jag på banketten. Stämningen var 
uppsluppen och glad. Allteftersom kväl-
len fortskred och gick emot natt kände 
jag att den höga höjden och den friska 
luften gjorde mig yr och uppsluppen. I 
detta tillstånd förirrade jag mig på nat-
ten in i det norska lägret. Där försökte 
jag nästla mig in och på alla sätt komma 
över taktiska hemligheter och annat 
som laget kunde dra nytta av inför nästa 
nordiska möte. Jag blev dock ganska 
snart förrådd av min märkliga norska 
dialekt men lyckades ta mig ur lägret 
med livet i behåll. På morgonkvisten 

kom jag sedan tillbaka till de egna lin-
jerna och hade precis lagt huvudet på 
kudden då min chaufför knackade på 
dörren och berättade att bilen var fram-
körd. Som lagledare har man vissa för-
delar varav en är att ha en egen chauf-
för. Jag studsade ur sängen och hoppade 
in i baksätet. ”Kör direkt till Sundsvall 
och Södra Bergen så jag kan börja 
förbereda för Nordiska Mästerskapen 
2010.” sade jag och lutade mig tillbaka 
och iakttog de norska bergen passera ut-
anför fönstret. I öster gick en stor varm 
sol upp och trängde undan morgonens 
låga dimmor. 
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Gubbe på stubbe

Lars-Erik Dahlberg

Han är född och uppvuxen i Strömsunds kommun i Jämtland. 
20 år gammal kommer han till den kungliga huvudstaden 
för att påbörja sin utbildning till polis. Efter studierna stan-
nar han kvar i storstaden och patrullerar gatorna i ”Gamla 
Klara”.

 Våren 1971 åker han till Sollefteå för att gå grundkursen 
för hundförare. Där presenteras han för en rejäl, skarp, 15 
månader gammal schäferhane som lyssnar till Rito. 

 Väl tillbaka på jobbet i Stockholm börjar han snart längta 
uppåt landet igen, gärna till Norrland. Men där är det ont 
om tjänster. Däremot fattas det en hundförare i Borlänge och 
det bär sig inte bättre än att han blir dalmas. Fem hundar 
och nästan 40 år senare kan Lars – Erik Dahlberg med gott 

samvete lämna över stafettpinnen, eller ska man kanske säga 
spårlinan, till hundförarsonen Mikael. 

 Då har han inte bara bidragit till att få det daländska bu-
set inom lås och bom. Han har också startat på ett antal SM 
och sist men inte minst, stått bakom årets polishund 2004, 
Hedeforsens Lukas alias Rocky.

Här följer Lars- Eriks egen presentation av de schäferha-
nar som han haft förmånen att få ha till kollegor. Att samtliga 
också varit älskade familjemedlemmar råder det inget tvivel 
om. Ingen av dem har bytts ut eller tagits ur tjänst förrän det 
har varit dags att jaga busar i hundhimlen. Ja om man inte 
räknar den sista, Rocky, som fick gå i pension tillsammans 
med sin husse.
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HS Rito – Hund nummer 1.
När jag kommer till Sollefteå och grund-
kursen för hundförare på våren 1971, 
blir jag bokstavligt talat tilldelad Rito av 
Gösta Lind. Han är en skarp, rejäl schä-
ferhane på 15 månader. Och med beske-
det ”Han får inte skyddstränas på två år” 
är det bara att ta sig an uppgiften. Fram 
till dess har jag väl inte direkt dresserat 
någon hund, men då jag är uppväxt till-
sammans med jakthundar har jag ju som 
tur är en del vana.

Efter kursen följer Rito med hem till 
Stockholm och knappt ett år senare bär 
det alltså iväg till Borlänge. Rito är vid 
det laget klar för tjänstgöring, men vi ska 
ha en praktiktid innan han får tas i tjänst. 
Nu bar det sig inte bättre än att vi kom-
mer förbi på ett ställe där ett par biltjuvar 
åkt av att sprungit till skogs. På plats 
finns redan två hundförare som konstate-
rar att ”Här finns inga spår”. Senare visar 
det sig att de inte ens har letat, eftersom 
de inte ville äventyra nästkommande dags 
SBK-tävling.

Man jag plockar ut Rito och går om-
kring lite i det begränsade området. Plöts-
ligt får Rito napp och markerar de två 
männen som klättrat upp i ett träd. Men 
någon klapp på axeln är inte att vänta när 
jag efteråt blir inkallad till chefen. Tvärt 
om åker jag på en rejäl utskällning för att 
jag brutit mot bestämmelserna. Man kan 
väl säga att jag var på rätt plats och gjorde 
rätt sak – fast vid fel tillfälle.

Ett annat minne är förstås när vi till-
sammans vinner en silvermedalj vid drag 
SM 1974. Jag drar startnummer ett och 
precis innan start det uppdagas att man 
glömt att anlita en ”förhund”. Detta pas-
sar oss alldeles utmärkt eftersom Rito 
milt sagt är hundaggresiv. 

Rito kom att bli en riktigt bra hund och 
jag har honom i tjänst till den dagen han 
med kort varsel måste avlivas på grund 
av cancer. Bara ett par dagar tidigare räd-
dar han mig genom att angripa och bita 
en knivbeväpnad man som anfaller i en 
trappuppgång. Rito visar vad han kan 
och ger allt, in i det sista. Han blir nio år 
gammal.

HS Rick – Hund nummer 2.
Nästa hund, även den från Hundskolan, 
heter Rick och han kommer till mig när 
han är ungefär två år. Tillsammans tävlar 
vi i spårhundsgruppen vid 3-4 SM med en 
sjundeplacering som bästa resultat. Det är 
framför allt i spåret som han alltid visar 
framtassarna. 

Han är mycket, mycket noggrann och 

tar sig så gott som alltid till det som finns 
framför honom, även om hastigheten inte 
är så hög. Jag är ganska säker på att han 
hade varit duktig på hårda underlag om 
jag hade presenterat det för honom.

Tyvärr får jag inte behålla honom 
längre än tills han är sju år gammal och 
måste avlivas då han drabbas av akut 
korsförlamning.

Tarras – Hund nummer 3.
När Rick försvinner blir det bråttom med 
att hitta en efterföljare. Jag får nys om en 
4,5 år gammal schäferhane som gjort en 
L-test i Västerås, Tarras. Han är en riktig 
problemhund. Han är knepig och skarp 
och oerhört hatisk mot alla kvinnor. Det 
visar sig att han tidigt fått en dålig start då 
han växt upp hos en missbrukartjej som 
nog behandlat honom riktigt dåligt.

Han installeras hemma hos oss och 
det tar nog tre månader innan han till sist 
kan börja acceptera och lita på min fru. 
Efter hand utvecklar de ett mycket bra 
förhållande och blir bästa vänner. Men sin 
misstänksamhet mot det motsatta könet 
försvinner egentligen aldrig och han är 
alltid lika vrång mot kvinnliga aspiranter.

Liksom mina båda tidigare hundar är 
Tarras en mycket duglig spårhund. Tyvärr 
får han en cancertumör i halsen och blir 
bara åtta år gammal.

Vins - Hund nummer 4.
Även Vins är en HS hund och honom 
”ärver” jag av en kollega som byter tjänst. 
Då är han fyra år gammal. Om jag ska 
jämföra mina hundar så är Vins utan 
tvekan skapast av dom alla. När man har 
honom bredvid sig är ingen risk att nå-
gon ska komma för nära. Han flyttar sig 
aldrig.

Eftersom han är het och gärna varvar 
upp sig får jag alltid ”köra lite slut på ho-
nom” innan jag ska visa upp skyddsmo-
menten vid tjänstbarhetsproven.

Men även om han som sagt är en yp-
perlig tjänstehund med all sin attityd så 
är han samtidigt en suverän familjehund 
som fungerar till hundra procent tillsam-
mans med våra barn.

Vins blir nästan 11 år gammal och jag 
får dispens för att använda honom efter 
att han passerat tio.

Roy - Hund nummer 5.
Nästa fyrbenta kollega och familjemed-
lem är HS Roy som kommer till mig och 
oss när han är två år gammal. Även han är 
en riktig tuffing med en stor fallenhet för 
spårarbete. Med honom tar jag många bå-

de bil- och inbrottstjuvar. Tyvärr får även 
han cancer och jag tvingas ta bort honom 
alldeles för tidigt, bara fem år gammal.

Rocky – Hund nummer 6
Så är jag utan hund – igen. Den här 
gången känns det extra motigt eftersom 
jag hunnit bli 61 år. Men det löser sig 
faktiskt till det allra bästa. Jag tar kontakt 
med Harry Nilsson som är länshundbefäl 
i Västerbotten och visst kan han hjälpa 
till. En kollega i Skellefteå byter tjänst 
och jag får gärna komma och titta på hans 
hund som nu ska omplaceras.

Några dagar senare åker jag norrut och 
presenteras för den 4-årige stora schäfer-
hanen Hedeforsens Lukas, alias Rocky. 
Man kan enkelt uttryckt beskriva det som 
”kärlek vid första ögonkastet”. Det är 
svårt att rangordna sina hundar, men jag 
sticker inte under stolen med att just den 
här jycken har en alldeles särskild plats i 
mitt hjärta

Tillsammans 
med honom bärgar 
jag sedan en sil-
vermedalj och en 
bronsmedalj vid 
SM i drag.

År 2004 är 
nästan ett magiskt 
år som avslutas 
med den finaste 
utmärkelse en 
tjänsthund kan få, 
Årets Polishund. 
Vi lyckas med 
det ena uppdraget 
efter det andra. 
Man kan väl när-
mast säga att det 
kulminerar när vi hittar en försvunnen au-
tisktisk pojke under ett räddningssök. De 
här gångerna är jag på rätt plats och gör 
rätt saker vid rätt tillfälle. Att veta att ens 
hund faktiskt räddat livet på en människa 
är en fantastisk känsla.

Idag har Rocky hunnit bli 11 år och 
tillsammans lever vi nu livets glada dagar 
som aktiva pensionärer. Ett och annat spår 
blir det så klart fortfarande.

Avslutningsvis vill jag passa på att 
hälsa till alla hundförare runt om i landet, 
som jag har träffat på och lärt känna un-
der årens lopp.

Text: Catarina Håkansson
Foto: Mimmi Dahlberg (11 år)
Illustration: Robban Carlsson

Illustrationen till ”Gubbe på stubbe” är gjord av Robban Carlsson som just nu avslutar sin utbildning i 
grafisk design och kommunikation vid Linköpings Universitet. Är ni intresserade av att se mer av Robbans 
alster så besök hans fina hemsida. www.robbancarlsson.com
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Under midsommarveckan 
fick Kiruna storbesök av 
grannarna i väst, nämligen 
Norska polisens hundförare. 
Från Kirkenes i nordligaste 
Norge till Bodø i söder kom 
de, och de hade lagt sin år-
liga hundträningsvecka på 
Kalixfors militära övnings-
område strax utanför Kiru-
na. Med sig hade de sökhun-
dar och patrullhundar.

Många av dem hade åkt riktigt långt för 
att nå slutmålet Kiruna. Från Kirkenes 
är det 65 mil enkel resa, och då ska man 
tänka på att vägarna i Norge inte ser ut 
som i Sverige. De ringlar sig fram och 
tillbaka runt fjord och fjäll. Ja, Bodø 
ligger inte så långt efter i avstånd hel-
ler… Sedan hade vi kollegor som hade 
lite kortare bit att åka, Narvik, Harstad 
och Tromsø.

Under veckans övningar, som va-
rade mellan måndag och fredag, var 

vi indelade i två grupper. En renodlad 
sökgrupp med inriktning bara på nar-
kotika och spår, och en grupp med pa-
trullhundarna med inriktning på skydd, 
spår och personsök. I Norge har alla 
tjänstehundar utbildning på lavinsök, 
men det är bara sökhundarna som har 
narkotikautbildning. Man förstår att la-
vinutbildning på hundarna är ett måste, 
när bara Tromsøområdet har mellan 50-
60 skarpa lavinsök per säsong!!!!

Några hade med sig unghundar som 
ännu inte avlagt något tjänstbarhets-
prov, de skulle göra det senare under 
hösten. 

Eftersom veckan var planerad enligt 
den norska prövningsordningen, så 
fick jag och Niklas som är hundförare i 
Kiruna, anpassa våran träning efter den 
svenska med endast några få ändringar. 
Varje övning kunde anpassas efter varje 
individ och nationalitet. Det krävdes 
bara en något längre och mer förtydli-
gande genomgång innan man påbörjade 
en övning. Det var inte alltid så lätt att 
förstå de olika norska dialekterna, det-
samma gällde även för norrmännen som 
inte heller förstod allt vi sa. Man har ju 
ord som stavas och sägs lika, men som 
betyder helt olika. Tex ”rolig” betyder 

”lugn” på norska. Ni kan ju förstå att 
en del ord fick oss alla att skratta emel-
lanåt, det var ju inte alltid det passade in 
i sammanhanget.

Det var ett glatt gäng från Norge. 
Tempot var högt för att få ut så mycket 
som möjligt av dessa träningsdagar. Vi 
körde i flera täter och varvade dessa 
såklart med välbehövlig vila. Varje 
morgon värmde vi upp oss själva och 
hundarna med grupplydnad på ”norskt 
vis”. Norska kommandon ekade mellan 
flygtornet och förrådsbyggnaderna så-
som dekk, bli, plass osv.

Det var inte alltid man hängde med 
i svängarna, plötsligt hade man valt fel 
riktning eller ingen riktning alls, som 
följd att man höll på att krocka eller 
bli överkörd. Mycket spännande!! För 
oss kirunabor var det nyttigt att få träna 
lydnad tillsammans med nya kollegor 
och nya övningar, det gav oss nya utma-
ningar och vi fick lov att tänja på grän-
serna och växa i rätt riktning. 

Det är lätt att bli ”hemmablind”. Ofta 
kanske man tränar på ungefär samma 
sätt och med samma upplägg under en 
tid. Därför är det viktigt med nya ideér, 
samt att ha någon okänd som med kri-
tiska ögon kan stå bredvid och granska 

”Sverige möter Norge”
Text: Camilla Stigaeus, hundförare i Kiruna
Foto: Frode Gudbrandsen/Camilla Stigaeus
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det man gör så att man kan bli bättre. 
Det hela gjorde ju inte saken lättare när 
vår norska kollega Marit tränade linfö-
righet med sin höglöpande Flat Coated 
Retrievertik vid sidan om vår grupplyd-
nad. Hon tränade i godan ro och gick 
slalom mellan oss under tiden som vi 
utövade olika lydnadsmoment. Vilken 
prövning för oss med hanhundar!! Nå-
väl, instinkterna varierade från hund 
till hund, såklart var detta den svåraste 
retningen man kunde tänka sig. KON-
TAKT….vad är det?? Men det som var 
glädjande i allt detta var att ingen av 
hundarna orkade bry sig hur länge som 
helst. Dag tre gick plötsligt lydnaden 
så mycket bättre för alla, men mest 
talar jag för mig själv eftersom jag har 
en kille med ett högt testosteronvärde. 
Fortplantning för honom är A och O. 
Till och med han orkade inte bry sig 
nämnvärt. Han har nog aldrig sökt nar-
kotika så bra i Räddningstjänstens loka-
ler som dag tre, då löptiken hade varit i 
samma lokal och sökt precis innan. Det 
var glädjande!

Eftersom veckan var planerad för 
norrmännen och deras prövningsord-
ning, så kunde jag och Niklas anpassa 
oss och vara med på det vi ville och det 
som vi kände att vi behövde träna mest 
på under veckan. Det gav oss frihet att 
välja grupp från dag till dag, men i hu-
vudsak var vi mest och tränade med pa-
trullhundarna. De höll till på Kalixfors 
militära övningsområde med tillhörande 
skjutbanor och landningsbanor, för-
rådsbyggnader där vi kunde öva skydd 
och sök, varierande terräng för spår och 
sök och det var även där som norrmän-
nen hade sitt boende. Området är stort 
med flertalet barackbyggnader, matsal, 
förrådshus, bastubyggnad och grillkåta. 
En komplett militärförläggning där man 
har allt inom gångavstånd. Området är 
inhägnat och man får träna ostört och 
kan i och med det genomföra många 
praktiska övningar. 

Norrmännen hade flertalet praktiska 
skyddsmoment planerat på sin agenda 
både inomhus och utomhus. Det hann 
bli allt från fartfyllda ingripanden från 
polisbil, till barrikaderade våldsverkare 
och gisslansituationer inomhus.

Vi hade tillgång 
till fina lokaler för 
narkotikasöken, Rädd-
ningstjänsten i Kiruna, 
förrådshusen på Ka-
lixfors övningsområde 
samt i terrängen där. 
Lokalerna bjöd på 
stora utmaningar för 
hundarna. Morten som 
utbildar narkotikasök-
hundar i Norge hade 
ordnat kluriga gömmor 
för oss och hade flera 
goda ideér att förmedla, 

något som jag tar med mig till framtida 
träningspass. 

Veckan gav oss alla en ”kick”, vi fick 
ny energi och vi vill alla träffas igen 
och träna hund! Redan nästa år planerar 
våra norska kollegor att komma tillbaka 
till Kiruna, de var mycket nöjda med sin 
vecka (precis som vi) och vi har skapat 
kontakter med varandra som kom-
mer att leda till fortsatt samarbete. För 
oss hundförare i Kiruna som även har 
lavinutbildade tjänstehundar, innebär 
detta att vi kan träna tillsammans under 
vinterhalvåret. Förhoppningen är att 
vi ska kunna ses över gränserna och ta 
tillvara på allas kunskaper. Framförallt 
norrmännen besitter en enorm kunskap 
inom just lavinsök, och med tanke på 
hur många skarpa lavinuppdrag de har 
per år så är det inte så konstigt. 

För er som undrar så fanns det inte en 
mygga så långt ögat kunde nå under vår 
hundvecka. Tro det eller ej, men de små 
blodsugande insekterna vågade sig inte 
fram förrän långt senare (måste berott 
på värmen och torkan). Men å andra 
sidan så slipper vi fästingarna helt och 
hållet. 
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Det är Bråvalla, den före detta flygflot-
tiljen F13 som står i händelsernas cen-
trum. Ett mycket bra val med tanke på 
att så gott som allt finns inom behörigt 
gångavstånd. Det är bara när man ska ta 
sig ut till spåren i Kolmården och rädd-
ningssöket i Löfstad som man behöver 
vara bilburen. 

Evenemanget inleds med en kortege 
genom stadens gator. Efter lite trängsel 
med en eller annan spårvagn, kommer 
man fram till Tyska torget där Thomas 
Wiman, polisens hundförarförbund, 
önskar deltagarna lycka till och förkla-
rar mästerskapen för officiellt invigda. 
På vägen dit blir Polishundens reporter 
infångad av två damer som försynt und-
rar vad det är polisen demonstrerar mot.

Trygg platsliggning
Tillbaka på tävlingsområdet drar det 
ihop sig till det moment som brukar sät-
ta en hel del nerver i dallring, platsligg-
ning i 10 minuter med dold förare. För-
ra året, i Karlstad, var det som bekant 
många hundar som gick upp. Men i år 
blir det en lugn och trygg tillställning. 
Med något undantag kan alla betygsät-
tas. De flesta får en tia och därmed är 
de 50 första poängen i hamn. Torsdagen 
avslutas med en trevlig kamratfest pre-
cis i anslutning till husvagnscampingen 
och logementen.

Skyddshundsgruppen - fredag
För Polishundens del startar fredagen 
okristligt tidigt. Redan klockan tjugo 
i fem serveras det frukost tillsammans 
med domarduon, Jerker Lawesson och 
Leif Carlsson. En timme senare är vi 
framme vid räddningssöket och det 
är fortfarande riktigt mörkt ute. Men 
stämningen bland såväl tävlande som 
funktionärer är på topp. Snart ljusnar 
det i horisonten och första startande, 
Madelene Lind med Curare Cox, kan 
komma igång som planerat. 

Sökmarkerna är som sagt Mycket Väl 
godkända. Bitvis är den ganska kuperad 
vilket gör att förarna måste tänka till 
och planera sina skick. Många timmar 
senare står det klart att hemmaekipaget, 
Niklas Gripen med Wilses Asterix, fått 
ihop dagens högsta poäng, 252. 

Medan några av skyddshundarna 
börjar med söket är andra kvar på Brå-
valla och kör sin lydnad. På station ett 
bedöms linförighet, framförgående, fritt 
följ, läggande, ställande och kryp av Ulf 
Backman och Roberto Viscovich. Sen 
byter man plan för att visa framåtsän-
dande, apporteringar, ljudgivning, hopp 
och slutligen inkallning för Thomas 
Wiman och Peter Lindberg. 

Konkurenskraftig lydnad
De som tror att polishundar inte har 

någon vidare snits på sin lydnad har 
helt klart fel. Visst blir det en och an-
nan nolla, men många visar upp ett fint 
program som helt klart är konkurrens-
kraftigt på en brukstävling i elitklass. 
Susanne Lindblom med Isa, Västra Gö-
taland, toppar med 257 poäng, tätt följd 
av Tony Johansson, Köttorps Faxe från 
Kronoberg.

När dagens moment summeras är det 
Niklas som ligger i täten med 516,75 
poäng, fem poäng före Ronny Holm-
berg och Lei-Anns Besk från Blekinge. 

SM Norrköping
Betyg för Svenska Mästerskapen

Mycket Väl Godkända

Text: Catarina Håkansson
Foto: Catarina Håkansson och Lars Nordgren

Det är Mycket Väl Godkända sökområden och det är Mycket Väl Godkända spårmarker. Det 
är Mycket Väl Godkända funktionärer och det är Mycket Väl Godkända väderförhållanden. 
Årets Svenska Mästerskap för polishundar i Norrköping 2009 går till historien som Mycket Väl 
Godkända
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På tredje plats hittar vi Dan Pellas med 
Jurrasic Erox från Stockholm med 506 
poäng. Att det är så tätt i toppen gör att 
vi kan se fram mot en spännande lördag 
då spår och sakstöv ska avverkas. 

Spårhundsgruppen – fredag
I spårhundsgruppen är tempot lite lug-
nare eftersom man bara kör ett pass 
per dag. Under fredagen kan därför 
alla koncentrera sig på spåren som har 
första påsläpp halv nio. Lite sovmorgon 
med andra ord, för såväl tävlande som 
för domarna Sven Nyberg och Peter 
Matthijs. Markerna hittar vi ute vid 
Kolmården och de är, just det, Mycket 
Väl godkända. De flesta 150 meter 
långa upptagssträckorna går parallellt 
med grusvägar och förutsättningarna 
är de bästa tänkbara. Förr året regnade 
ju spåren mer eller mindre bort, men 
nu ligger de snällt kvar och av nitton 
hundar är det bara fyra som inte kom-
mer fram till slutet inom maxtiden 40 
minuter.

Däremot är det en hel del apporter 
som blir kvar ute i ljungen och blåbärs-
riset. Men så är det också små föremål 
varav en del är mer eller mindre ner-
stoppade i marken.

När vi studerar resultattavlan med så-
väl upptagsbetyg som betyg för de olika 
apporterna, ser vi att det är Dag Hede-

stedt med Tretjaks Bita, från Stockholm 
som ligger i topp med totalt 330 poäng. 
På andra plats hittar man Martin Nord-
blom med Försvarsmaktens Brumma 
från Västra Götaland. Han ligger fem 
poäng efter Dag och bara ett halvt ! po-
äng före Petra Wiklund med Mallekrafts 
D´etox från Stockholm

Skyddshundgruppen - lördag
På lördagen är det dags för först sakstöv 
och sedan spårning, eller vice versa, be-
roende på vilket startnummer man han. 
Sakstövet, eller uppletandet, som det 
kanske numera vanligare kallas, har sitt 
område bara ett stenkast från lydnads- 
och skyddsplanen. Detta är förståss 
perfekt för publiken. I den 50 gånger 
50 meter stora rutan hittar vi ett träd-
gårdsmöblemang, några gamla däck, ett 
par rishögar, ett litet hus med veranda 
och en blå herrcykel. Föremålen den 
här gången är en slangbit, en nyckel, 
en hagelpatronhylsa och en fjärdedels 
ishockeypuck. 

De allra flesta använder sig av påvi-
sande markering och domarna Thomas 
Pettersson och CG Häljebo tycker inte 
det spelar någon roll hur den marke-
ringen går till. En del lägger sig, andra 
blir stående. Men det finns fortfarande 
de som har apporterade hundar. Kan 
man gissa att det är de som också tävlar 

civilt? Dagens bästa uppletande står 
Ronny och Besk för, men det är många 
fler som hittar alla fyra föremålen.

Kortare upptag
Skyddshundarna använder samma 
spår som spårhundarna gjorde dagen 
innan, men med den förändringen att 
deras upptagssträcka är nerkortat till 
30 meter. Idag är det också två nya och 
utvilade domare på plats nämligen BG 
Carlsson och Göran Lundström. Även 
skyddshundarna gör bra ifrån sig även 
om det är ett par fler än i spårhunds-
gruppen som faller ifrån. Bäst, med 330 
poäng, är hemmaförare Johan Petters-
son med Wilses Wittra och avancerar 
därmed i resultatlistan. Det gör att han 
kommer att få gå in och köra sitt skydd 
trea från slutet. Därefter är det Dan och 
Erox.  Sist ut, men drygt 60 poäng till 
godo, kommer Blekinges Besk.

Spårhundsgruppen – lördag
På lydnadsplanen jobbar domarkvar-

tetten troget vidare även under lörda-
gen. Nu är det dags för spårhundarna att 
komma upp till bevis. Överlag är deras 
lydnad lite sämre än skyddshundarnas, 
vilket säkert har sin förklaring i att de 
ofta är både yngre och mer orutinerade. 
Men en som definitivt hävdar sig, mer 
än väl, är Henrik Bodegrim och Wilses 

SM i Norrköping



19

Allex. De leverar det ena höga betyget 
efter det andra och får ihop impone-
rande 251,25 poäng. Det betyder att de 
kommer att gå in som sista ekipage på 
saksöket. Två ligger Jonas Svensson, 
Kvasers Gera från Västa Götaland och 
på tredje plats Martin och Brumma.

Final för skydds- och spår-
hundsgruppen
Så börjar det då dra ihop sig för finalen 
för såväl skyddshundar som spårhundar. 

Polishunden får bry med att följa både 
uppletande och skydd.  Läktarna fylls 
till sista stol och minst lika många be-
sökare tar plats runt planen. Borta vid 
rutan står publiken i dubbla led Upp-
skattningsvis har ett par tusen personer 
sökt sig till Bråvalla denna, här kom-
mer det igen, Mycket Väl Godkända 
höstdag. De avslutande momenten körs 
alltså i omvänd ordning, det vill säga 
den som ligger sist börjar. Visst är det 
spännande. Det är små marginaler. Allt 

kan hända. Ett bommat föremål eller 
en miss på modprovet och vips kan det 
stuvas om i resultatlistorna rejält.

Och visst blir det dramatik. När 
Henrik och Allex kommer in i upple-
tanderutan har de 5,75 poäng till godo. 
Det börjar jättebra. Allex hittar ett fö-
remål och apporterar in det utan tugg. 
Nyckeln ligger precis intill cykelhjulet 
och även den hittar han nästan direkt. 
Men när Henrik sträcker fram handen 
och säger loss, händer det som INTE 

SM i Norrköping
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får hända. Allex sväljer nyckeln och får 
inte räkna den, även om han tekniskt sett 
faktiskt har den.  Sen går det som en dans 
igen och visst håller det hela vägen. Dal-
masarna får ta guldet med sig hem. Deras 
totalt 705 poäng räcker och de är Svenska 
Mästare för polishundar.

Samtidigt som spårhundsgruppen avgörs 
börjar det dra ihop sig borta vid skydds-
planen. Johan och Wittra kommer in och 

det är ingen tvekan om att den lilla schä-
fertiken är publikfavorit. Och det börjar 
bra, riktigt bra. Men sen blir hon lite oren 
och ett par nollor gör att hon mister pall-
platsen.

Näst sist är Dan och Erox som ger ett 
stabilt och lugnt intryck. De gör ett jämt 
och fullgott skyddsarbete, men frågan är 
om det ska räcka för att ta in de 60 poäng 
som de har upp till ledarna.

Så är det dags för Ronny och den treåri-
ga mallehanen Besk att träda in i matchen. 
Och på vilket sätt de gör det. Moment efter 
moment avverkas och när det är dags för 
det sista, flykt med skott, har de faktiskt 
råd att nolla. Men det gör de inte. De hål-
ler distansen ut. De är Svenska Mästare för 
polishundar. De är Mycket Väl Godkända.
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DVD med bilder och film
Nu finns det möjlighet att beställa en 
DVD med fotografier samt videofilm 
från Polishund SM!
Kostnaden är 50 kronor. 

För att beställa en skiva,
maila: peterholmstedt@gmail.com
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Vid årsmötet för tre och ett halvt år 
sedan kommer frågan, kan ni hjälpa 
oss att arrangera SM för polishundar i 
september 2009?

-Vi behöver inte ens någon betän-
ketid, minns Bitten Wengström, Norr-
köpings BK. Det är klart att vi säger 
ja. Ett beslut som hon och de andra i 
brukshundklubben absolut inte ång-
rar, tvärt om.

- Vi ställer mer än gärna upp på fler 
gemensamma aktiviteter, fortsätter 
Bitten som är kommittéordförande 

och samordnare för den styvt 40 man 
starka SBK-truppen.

Klubben tar helt och hållet hand om 
spåren och sekretariatet och det har 
fungerat hur bra som helst. Men så är 
medlemmarna i Norrköpings bruks-
hundklubb mer än vana vid att orga-
nisera och fördela de arbetsuppgifter 
som krävs. Varje år står de nämligen 
bakom Påsksmällen, som jämte civila 
SM är den i särklass största brukstäv-
lingen i landet.

- Det stämmer, skrattar Bitten. För 

oss är det här faktiskt en liten tävling.
SBK:arna ställer upp helt ideellt, de 

tar inte ens ut någon milersättning för 
körning till och från spårmarkerna. 
I gengäld får de oavkortat behålla 
vinsten från den servering av korv, 
hamburgare och fika som de också 
ansvarar för. 

Detta ger ett rejält klirr i klubbkas-
san och pengarna är öronmärkta till 
någon trevlig aktivitet för de funktio-
närer som ställt upp under helgen.

SM i Norrköping

För rutinerade SBK:are är
SM:et bara en liten tävling

För de rutinerade tävlingssekrete-
rarna, Bitten, Susanne, Siv, Ulla och 
Pernilla, är SM för polishundar en 
enkel match.

Text och foto: Catarina Håkansson
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Det är svårt att hitta ett adjektiv som visar hur Torgny 
Hultin, länshundbefäl, tillika SM-general känner sig när 
vi träffar honom framför den fullsatta läktaren.

- Nöjd ? frågar han,  och skiner i kapp med solen. 
(inte den i Karstad) Det räcker inte på långa vägar. Jät-
tenöjd, eller kanske till och med super jättenöjd, passar 
nog bättre.

Och det har han all anledning att vara. Så här från 
åskådarplats har allt fungerat in i minsta detalj. Själv-

klart har det fantastiska vädret spelat roll, men även allt 
annat har gått som på räls.

- Jag vill passa på att ge en eloge till mina 20 hundfö-
rare som lagt ner hur mycket tid som helst för att detta 
ska gå i lås, poängterar Torgny, som också tar tillfället i 
akt att så här i tyck tacka alla funktionärer från Norrkö-
pings brukshundklubb. 

- Utan deras medverkan hade vi helt enkelt inte klarat 
att arrangera ett SM, slår han bestämt fast.

SM i Norrköping

SM-generalen tackar 
alla funktionärer
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I startfältet i Norrköping 
hittar vi några riktiga täv-
lingsveteraner, Drygt 9 åriga 
Wilses Wittra med husse 
Johan Pettersson från Öster-
götland och Styvt 10 åriga 
Sajkés Svullo med matte Jes-
sica Solner från Stockholm. 
Båda har haft stora fram-
gångar men med ålderns rätt 
(hundarnas) lägger de nu 
tävlingskarriären bakom sig. 
Däremot kommer de att fort-
sätta ännu ett tag till i tjänst.

Wittra omskolas från civil brukshund 
till tjänstehund när Johan blir hundfö-
rare för ett par år sedan. De debuterar 
på SM för polishundar förra året och 
blir trea i spårhundsgruppen. De får 
sedan också chansen att försvara 
Sveriges färger vid Nordiska Mäster-
skapen och blir då tvåa. 

Innan dess har den långhåriga lilla 
schäfertiken hunnit med att stort antal 
elittävlingar i både spår och skydd. 
De har också varit med på två civila 
SM.

Svullo gör i år sitt sjätte polishund 
SM på raken. Karriären inleds i 
Malmö 2002 och redan då tar de en 
pallplats och en silvermedalj. Året 
därpå, i Karlsborg, går det sämre. 
Men sen, i Örebro 2006, får Jessica 
och hennes svarta schäferhane klättra 
högst upp på prispallen. I Södertälje 

vill det sig inte heller, men förra året, 
i Karlstad blir det seger igen.

- Vi tycks vara i stöten vart annat år, 
säger Jessica glatt.

Årets SM blir det sista för Svullo 

och rent resultatmässigt blir det inte 
så höga poäng. Men man måste ändå 
imponeras av hur pigg och fräsch han 
verkar, inte minst under momentet 
kryp.

Text och foto: Catarina 
Håkansson

Wittra och Svullo
tackar för sig
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Text och foto: Catarina Håkansson

Bengts efternamn, Ljunglöf, har gett 
honom mer än ett smeknamn. I polis-
hundkretsar är han främst känd som 
”Ljungan”, men han kallas också för 
”Ettan”, efter snuset. 

- Lite synd var det ju om en nyinflyt-
tad kille som hamnade i min klass, sä-
ger han med glimten i ögat. Han fick så 
klart heta ”Tvåan”.

Ljungan, som vi kommer överens om 
att kalla honom har, håll i er nu, inte 
mindre än 12! SM-guld hemma i Alm-
unge. Sju av dom är tagna med skidor 
på fötterna. Fem har erövrats i spår- och 
skyddshundgruppen under olika som-
mar- SM. Det allra första tar han för 
exakt 20 år sedan i Mora. I kopplet 
håller han den gången den folkilskne 
schäferhanen Hagge. Så ingen kan väl 
säga annat än att Ettan passar honom 
ovanligt bra.

Skadad framtass
Tanken är att Ljungan, tillsammans med 
sin sex år gamla mallehane, Wiggo, ska 
ge sina konkurrenter en match om gul-
det även i år. Men en skadad framtass 
sätter tyvärr stopp för de planerna redan 
under fredagen.

Ljungan och Wiggo går ut i rädd-
ningssöket tidigt på morgonen och visar 
upp ett riktigt bra sökarbete som gene-
rerar betyg nio av domarduon Carlsson 
och Lawesson. Tyvärr är Wiggo mer än 
lite närgången mot den ena figuranten, 
så den får de inte räkna.

- När vi är klara visar mig figgen sin 
jacka som har flera blodfläckar, berät-
tar Ljungan som först tror att hunden 
kanske bitit sig i tungan. Men det visar 
sig att det är den stora trampdynan på 
höger framtass som blöder. 

Mängdträning
Väl tillbaka vid Bråvalla tejpar han och lindar om 
så gott det går, innan de går in och presterar en 
fullt godkänd lydnad. Men vid en ny kontroll av 
tassen bestämmer han sig för att uppsöka en ve-
terinär som syr fem stygn och avråder från vidare 
tävlande.

- Inget att göra åt, säger Ljungan som trots allt 
är på ett strålande humör och istället tar sig tid 
med Polishundens frågvisa reporter. För visst 
måste man undra vad det är som gör att han 
lyckas så bra när det gäller. Vilka knep har han 
egentligen?

- Inga alls egentligen, svarar han efter att ha 
funderat en liten stund. Jo en förklaring kan kan-
ske vara att jag tränar något moment varje gång 
jag är ute och rastar. Eftersom det ju blir en hel 
del rundor på en dag, kan man väl säga att jag 
tränar lite – alltid.

Fem olika hundar
Ljungan som från början härstammar från Häl-
singland, går polisskolan 1974 och grundkursen 
till hundförare 1981. Två år senare debuter han 
vid Svenska Mästerskapen för polishundar som 
går av stapeln i Göteborg. Det går väl inte alldeles 
lysande. Han blir näst sist.

Men sedan går det som sagt bara bättre, för att 
inte säga lysande. Extra imponerande är att han är 
överst på pallen med fem olika hundar. Så vad är 
egentligen hemligheten, för det är ju fler än han 
som tränar – ofta.

-Jag har nog ganska goda tävlingsnerver, tror 
Ljungan. Visst blir jag lite nervös, men på ett po-
sitivt sätt. Jag gillar verkligen att tävla.

 Innan han vandrar iväg för att titta på det av-
slutande skyddet, ger han oss ett löfte om att för-
söka var med om två år i Mora. Då med sin till-
tänkta tjänstehund, en dobermann som precis nu 
fyllt 15 veckor. Om det blir vadslagning om vem 
som tar guldet ska undertecknad satsa en slant på 
honom, även om oddsen lär bli låga.

”Ettan” Ljunglöf
har tagit sju SM-guld
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Skyddshundsgrupp
Slutresultat
  Hund Myndighet Lydnad Spår Sakstöv Personsök Skydd Platsligg. Poäng
1 28 - Ronny Holmberg Lei-Anns Besk Blekinge 243.75 300.0 191,0 218,0 346,0  50,0 1348,75
2 10 - Dan Pellas Jurassic Erox Stockholm 226,0 294,0 144,5 230,0 304,75 50,0 1249,25
3 03 - Marti Källmalm Foggens Napoleon Örebro 229,0 270,0 170,5 224,0 298,5 0,0 1192,0
4 24 - Mimmi Lindgren Ullhedens Humla Östergötland 233,5 232,5 177,0 202,0 291,5 50,0 1186,5
5 13 - Joakim Berling Lindjax Blenda Västmanland 227,72 294,0 180,0 164,0 266,75 50,0 1182,5
6 15 - Jens Gustafsson Lindjax Buzz Södermanland 225,75 228,0 133,5 210,0 332,0 50,0 1179,25
7 26 - Johan Pettersson Wilses Wittra Östergötland 221,75 330,0 161,5 166,0 238,75 50,0 1168,0
8 22 - Susanne Lindblom Isa Västra Götaland 257,0 240,0 170,0 178,0 271,75 50,0 1166,75
9 09 - Magnus Wikström Br Raskenstams Aber Uppsala 221,0 234,0 96,75 218,0 339,5 50,0 1159,25
10 02 - Ylva Lindström Polarmaarkens Krut Stockholm 198,75 294,0 133,5 198,0 243,75 50,0 1118,0
11 01 - Madelene Lind Curare Cox Stockholm 182,0 267,0 149,75 180,0 290,0 35,0 1103,75
12 21 - Patrik Eriksson Lei-Anns Bert Stockholm 205,0 261,0 138,5 178,0 280,25 40,0 1102,75
13 04 - Per-Erik Karlsson Foggens Oska Stockholm 248,5 261,0 123,25 142,0 227,25 50,0 1102,0
14 23 - Ida Pavval Vallbys Astro Gotland 160.5 294,0 133,0 192,0 254,5 50,0 1084,0
15 05 - Annika Modéen-Uulas Divahedens Birro Värmland 224,5 240,0 161,5 104,0 215,75 50,0 995,75
16 11 - Fredrik  von Bahr Lei-Ann’s Öhman Värmland 159,25 235,5 158,0 116,0 252,5 50,0 971,25
17 17 - Simon Mainwaring Vivax É Amaya Jönköping 168,0 231,0 64,0 132,0 266,75 42,5 904,25
18 14 - Tony Johansson Köttorps Faxe Kronoberg 255.0 0,0 148,5 158,0 257,0 50,0 869,0
19 20  Stefan Lönnvik Lidjax Bus Östergötland 201,25 0,0 177,75 240,0 185,0 0,0 804,0
20 16 - Niklas Gripenblad Wilses Asterix Östergötland 224,75 0,0 72,5 252,0 212,75 40,0 802,0
21 19 - Anders Gustavsson Vallhedens Caxi Västra Götaland 173,25 0,0 155,5 116,0 256,5 45,0 746,25
22 27 - Peter Holmström Jurassic Folke Stockholm 128,5 0,0 178,25 100,0 228,0 50,0 684,75
23 07 - Fredrik Yxhammar Valle Värmland 184,5 0,0 0,0 132,0 298,75 40,0 655,25
24 06 - Staffan Jönsson* Dildo Gävleborg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 08 - Bengt Ljunglöf* Wiggo Stockholm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 12 - Fredrik Andreasson** Slagbultens Ceasar Stockholm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 18 - Leif Malmgren* Lei-Anns Ölina Stockholm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 25 - Thomas Gutenlöv** Lappfjällens Drazzo Stockholm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* BRUTIT
** STRUKEN

Spårhundsgrupp
Slutresultat
  Hund Myndighet Lydnad Spår Sakstöv Platsligg Poäng
1 41 - Henrik Bodegrim Wilses Allex Dalarna 251,25 250,0 153,75 50,0 705,0
2 30 - Jonas Svensson Kvasers Gera Västra Götaland 217,5 282,5 153,5 45,0 698,5
3 51 - Torbjörn Carlsson Passat Arrak Stockholm 173,0 310,0 152,0 37,5 672,5
4 31 - Martin Nordblom Försvarsmakt. Brumma Västra Götaland 145.5 325,0 137,25 50,0 657,75
5 42 - Anna Ljungnér Bockegårdens Besta Värmland 187,0 280,0 131,0 50,0 648,0
6 33 - Petra Viklund Mallekrafts Détox Stockholm 107,0 324,5 127,0 50,0 608,5
7 39 - Susanna Sunila Qurare Bosco Skåne 156,5 271,0 134,0 40,0 601,5
8 38 - Torbjörn Hansen Lövingsbodas Exit Skåne 116,0 309,5 119,25 45,0 589,75
9 29 - Daniel Högosta Enduros Accsa Gävleborg 175,25 240,0 115,0 40,0 570,25
10 35 - Petra Evergren Qurare Dunder Skåne 117,5 269,0 148,5 32,5 567,5
11 47 - Pierre Nilsson Hassemans Freja Blekinge 170,25 235,0 145,0 0,0 550,25
12 40 - Dag Hedestedt Tretjak´s Bita Stockholm 0,0 330,0 146,5 50,0 526,5
13 50 - Hannah Bergelin Bockegårdens Cinda Västra Götaland 178,5 182,5 90,0 50,0 501,25
14 46 - Jessica Solner Sajkés Svullo Stockholm 204,25 210,0 0,0 50,0 464,25
15 37 - Anna Jerkvall Rapport´s Kira Västra Götaland 98,5 175,0 85,0 50,0 408,25
16 44 - Anders Olsson Lei-Anns Max Dalarna 167,0 0,0 145,0 45,0 357,0
17 34 - Maria Mörtberg Br Raskenstams Atos Norrbotten 169,5 0,0 61,0 45,0 206,5
18 49 - Camilla Stigaeus Jebas Nestor Norrbotten 100,5 0,0 61,0 45,0 206,5
19 32 - Mattias Södergren Leekas Zorro Gotland 105,0 0,0 61,75 0,0 166,75
20 36 - Maria Eriksson** Brukstorpes Caliber Blekinge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 43 - Tomas Rehn** Heratorpets Quincie Västernorrland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 45 - Magnus Lundin** Old Swampers Norrbotten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 48 - Johan Ohlsson** Club Fenris Västra Götaland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

** STRUKEN

SM i Norrköping
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Så var det äntligen dags, skyddsläger i 
Karlsborg 5-8 augusti 2009!!! Spänd av 
förväntan landade jag på tisdagskvällen 
på den välbekanta och saknade förlägg-
ningen, där jag möttes av två välbekanta 
och långväga kollegor och vänner från 
norr. Camilla från Kiruna och Maria 
från Luleå. Därefter ramlade resterande 
deltagare in både under tisdagskväl-
len och förmiddagen på onsdagen, 10 
stycken sammanlagt. Vi hade de två 
superdukgita figuranterna och instruk-
törerna Glenn Andersson och Roberto 
Wischowich till vår hjälp på lägret, och 
självklart den oootrooooligt ambitiösa 
fixaren Petra Viklund!!!

Det var en förväntansfull skara som 
samlades i lektionssalen då det var dags 
att dra igång. Petra annonserade redan 
då att det skulle lottas om vem som 
skulle skriva denna artikel till Polishun-
den om det inte var någon som anmälde 

sig frivilligt... men hon valde att inte 
ge till känna om vem den lyckliga blev 
förrän senare under lägret... Under da-
garna så kom det kommentarer till oss 
samtliga deltagare som typ ”jaha du 
Catrin, det kan vara du som ska skriva 
artikeln”, eller ”jadu Staffan, det är 
kanske inte bara köra hund du ska göra, 
utan även skriva en rad”... En dag då vi 
satt och åt lunch fick vi veta vem lot-
ten fallit på, och efter att fått höra i 1½ 
dag att jag tagit Petras plats då vi ätit 
lunch tidigare (trots att hon faktiskt pla-
cerat sin plånbok osynlig under bordet 
och därmed borde jag förstått att Petra 
skulle sitta där) fick jag äran att skriva 
artikeln!!! 

Alla på lägret blev ganska snart varse 
om hur olika förutsättningarna är runt 
om i landet. Inte nog med att vissa 
knappt behöver sitta en timme i bilen 
för att ta sig till Karlsborg och vissa 

Skyddsläger i Karlsborg

Skratt och ännu mer skratt
på skyddslägret i Karlsborg

Maria Eriksson och Caliber, Blekinge
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åker drygt 140 mil för att få chansen att 
träna skydd med figuranter och egentli-
gen ens träna hund med andra männis-
kor. Många blev nog väldigt förvånade 
över hur det ser ut med möjligheter att 
träna och få hjälp för en polishunds-
förare i Kiruna, att de ha 35 mil enkel 
resa till närmsta instruktör, men alla är 
nog rörande överens om att om någon 
fixar det så är det nog Camilla som med 
sin entusiasm och sin ännu mer entu-
siastiska hund Nestor gladeligen hade 
tränat hund från 05 på morgonen till 23 
på kvällen!!! 

I fyra dagar fick vi äran att vara i ett 
soligt och otroligt varmt Karlsborg. 
Jag är rätt säker på att det var nog inte 
bara hundarna som tyckte det var job-
bigt i värmen. Man kunde skönja att en 
och annan hundförare var nära att få 

värmeslag också. Jag har bl.a. Staffan i 
tankarna som skulle träna inskick med 
sin hund i munkorg, Staffan såg minst 
sagt förvånad ut när Glenn snabbt som 
blixten kastade till Dildo (d.v.s. Staffans 
hund... inte något annat) en brandslang. 
Glenn hann se lite ängslig ut där han 
stod utan skyddsärm, då Dildo kom 
farande fram mot honom utan munkor-
gen!!!! Munkorgen hängde så fint på ett 
hopphinder ute på planen!!! Vi skyller 
på att det var värmen som gjorde att 
Staffan var lite ”förvirrad”... 

Det var dagar som var otroligt gi-
vande, vi fick träna på precis vad vi 
ville träna på. Vissa ekipage tränade för 
tävling, vissa mot tjänst och vissa mot 
prövningsordningen. Alla deltagare var 
engagerade i varandras hundar och vi 
försökte alla suga i oss så mycket kun-

skap och trix som vi bara kunde, både 
vad det gällde våra egna och andras 
hundar. Glenn och Roberto gav oss 
mycket matnyttigt att ta med hem så 
vi kunde fortsätta fila och trixa med de 
fyrbenta! Det var härliga dagar, med 
massor med god mat, gott sällskap 
dagarana i ända, och om jag ska prata 
för mig själv i alla fall så fick då jag 
förlängt livet med flera år p.g.a. alla 
skratt till följd av skämt och kommenta-
rer som de tokiga deltagarna såg till att 
kläcka ur sig. 

Jag och min plattnos Caliber vill 
tacka ALLA deltagare för ett underbart 
sällskap, och Petra för att du ordnat allt 
så himla bra, och Glenn och Roberto 
för att ni är otroligt duktiga och gett 
oss massor med tips och råd som vi har 
nytta av!!! 

Skyddsläger i Karlsborg
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Vattensök

Det kan för besättningen tyckas smått 
overkligt när en hund som sitter i 
fören på båten, iförd flytväst, ska för-
söka nosa upp personer som gömt sig 
långt in på öarna. Polishunden tycks 
inte heller vara speciellt aktiv när 
den plötsligt sätter sig upp och lyfter 
nosen mot skyn. För hundföraren 
innebär hundens agerande att den nu 
fått en klar doftmarkering från någon 
eller några av de personer som finns 
gömda bland träd och buskar på den 
aktuella ön. Hunden låter sig snällt 
förses med munkorg och i nästa stund 
lyfts han ned på en stening strand och 

försvinner direkt upp på ön. Det tar 
bara några sekunder innan ett ihål-
lande skall hörs och det markerar att 
hunden hittat en människa. Efter yt-
terligare ett par lyckade eftersök från 
båten är både hund och förare nöjda 
med dagen.

Besättningen på Rolf Nilsson är 
mest imponerade över de fantastiska 
samspel som de fått se på nära håll 
mellan hundföraren och hunden. Näs-
ta gång kan det gälla ett verkligt larm 
om försvunna personer och samman-
fattningsvis var detta en nyttig övning 
för alla inblandade parter.

Vattensök
Text och foto: Claus Kempe

Från fören på Rolf Nilsson letar 
polishunden efter doftter från de 
figuranter som gömt sig på öarna. 
Plötsligt markerar hunden att 
något finns på en av öarna och 
hundföraren kan med hundens 
hjälp lotsa båten in mot platsen 
för att spåra upp den ”försvunna” 
personen.

Jourgänget på SSRS Rolf Nilsson fick ett an-
norlunda kvällsuppdrag när polisen i Kal-
mar län bad om hjälp för att träna sina 
polishundar. I det här fallet fick tre personer 

gömma sig på några av öarna kring Möns-
teråsviken. Sedan steg polis och polishund 
ombord på Rolf Nilsson för att försöka spåra 
de försvunna personerna från vattnet.
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Vattensök

Polishunden tvekar inte det minsta när det är dags att 

lämna Rolf Nilsson under trots svåra landstigningsförhål-

landen för att fullfölja sitt sökuppdrag

Visar en av hundarna tillsammans med 
förare i sjöräddningens gummibåt som 
kan ta sig in på mycket grunt vatten.

En trött polishund vilar ut efter ett 
par intensiva och lyckade eftersök. 
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Inte  sånt där vov som vi fyrbeningar 
brukar säga utan ett stooort o impone-
rande WOW! (Nä inte dataspelet) Jag 
har upplevt mitt första SM o fått vistas 
i finrummet med massa andra coola po-
lishundar! Så många intryck o så många 
fina insatser o ja bara drömmer om att 
kunna göra vissa saker så bra som en 
del gjorde! 

Kan säga att ja har slitit som en hund 
med att få ordning på Matte till SM, 
MEN, de har inte varit lätt…..maken 
till tjockskallig o trögfattad Matte får 
man leta efter. Hade SM varit ett L-test 
hade man kunna utläsa att hon har lätt 
nervösa tendenser…..och åt de hårda 
hållet…nästan odresserbar!

För er som inte varit på ett SM ska 
ja försöka berätta hur de funkar! Först 
ställde vi upp oss nere på stan o sååå 
många hundar har ja aldrig sett! Ja 
kände mig lite osäker för ja visste inte 
riktigt va vi skulle göra men när trum-
mor o annan musik började spelas, o 
alla började gå hakade ja o Matte på. 
Många började tokskälla så ja hakade 
på o gjorde likadant men de föll inte 
Matte i smaken! Se efter en stund såg 
ja en hägring! Rakt framför mig gick 
en snygg tik o vickade på höfterna…
svansen vajade o ja blev KÄR! Tyst 
som en mus med samma styrka som 
e draghund traskade ja på – Matte va 
INTE imponerad över styrkan i min 
lilla kropp! Länge fick ja gå o o sukta 
på tiken innan hon o alla andra stannade 
på ett torg. Långt borta hörde ja hur 
det babblades men ja lyssnade inte så 
noga…hade fullt upp med att försöka ta 
mig till tiken.

Sen platsliggning o snygga tiken låg 
till vänster om mig….bara ett hinder…
en stooor schäferhane låg emellan….

Matte talade om för mig innan att guuu 
nåde mig om ja ens tittar åt bruden….
ja fattade! Inte läge o dissa Matte för de 
hade nog inte slutat bra….Så när våra 
förare skulle lämna oss viskade ja till 
schäferhanen att hans husse lämnat för 
alltid o aldrig skulle komma tillbaka o 
vet ni va han gör…..han reser sig o går 
efter!! mohaahah vilken morsgris!!! 

Ja låg nästan blixt stilla hela momen-
tet o bara log mot tiken men ja säger 
bara: Maken till högfärdig brud träffar 
man sällan! Inte en blick belönades 
ja med! Typisk överklass rasist om ni 
frågar mig….En schäferbrud som inte 
gillar oss mallar! Hursom.......momentet 
gick bra o Matte va nöjd!! Åh de är en 
bedrift att gå henne nöjd ska ja bara 
berätta!

Dan efter blev det spår! Underbara 
marker med massa tappade prylar i 
spåret! Ni e för slarviga som tappar så 
mycket när ni e ute o går. Ja har bara en 
sak att klaga på. Ni borde förbjuda spår-
ning i kuperad terräng!! Huur roligt tror 
ni de e o släpa runt på ett stort, nästintill 
orörligt ankare i form av MATTE?? 
Man blir helt slut ju!! Som tur va fanns 
nåra gyttjehål i spåret så ja kunde 
svalka mig!! 

Lydnad dag två! En märlig företeelse. 
Helt plötsligt är den annars så friska 
höstluften fylld av massor av märkliga 
dofter!! Först undrade ja va de va men 
till slut insåg ja att de e ni förare som 
förpestar luften med alla odörer era 
kroppar släpper ut!! Ni stinker ju ner-
vositet lång väg!! Ja tittade på Matte o 
undrade om nån Alien hade intagit hen-
nes kropp för hon va stel som en pinne, 
luktade konstigt, talade annorlunda, 
gick annorlunda o glömde bort massa 
saker som vi kommit överens om! 

Som om inte de va nog –De stodmassa 
folk ute på planen o viftade med nåra 
block…mest med runda ringar!!! Sen 
hade nån tokdåre slängt ut massvis med 
sågspån på gräsmattorna!! Eftersom 
ja visste att en del skulle ha skydd sen 
ville ja ju inte att dom skulle få stickor 
i sina tassar – så ja tänkte puffa ut hö-
garna. MEN ni ska bara veta….sågspån 
smakar ju som maten hemma!! Ja stan-
nade o ÅT!! Matte fattade inget – hon 
har ingen humor!! När ja skulle appor-
tera den där tunga saken tänkte ja impa 
lite på dom som va där. Tänkte visa 
hur en Malle kan göra…..ja ruskade 
den tunga saken som en brandslang…
men oj va yr i skallen ja blev! När ja 
tittade upp såg ja nåt suddigt på två en 
o på väg dit hörde ja den där Alien som 
intagit Mattes kropp vråla ”FOOOT” 
o ja upptäckte att de va domarna ja va 
hos! Matte gillade inte mitt försök att 
imponera…..Man kan säga att lite så-
där höll ja på…..men sen fattade ja att 
Matte ruttnat rejält för hon sa åt mig o 
sitta o sen sprang hon ifrån mig!! JA va 
helt övertygad om att hon övergav mig! 
Att hon aldrig mer vill ha mig!! Panik i 
magen rent av! Plötsligt ser ja hur hon 
stannar o vänder sig om – hon ropar! 
Ni kan förstå vilken underbar känsla 
när man nyss trott man blev övergiven. 
Ja kutade allt ja kunde mot henne, såg 
hennes läppar röra sig men vinden su-
sade så i öronen som dessutom va lite 
fyllda av allt sågspån…..så ja hörde inte 
va hon sa. När ja va nästan framme hör 
jag ”LIGG” men då tyckte ja att de inte 
va nån ide för ja va ju lixom framme 
hos henne. Matte saknar humor, har tas-
kiga never o dessutom kvarstående vad 
gäller humöret för hon va INTE road 
av min påhittighet under lydnaden! Jag 

Phaspen

Phaspen

WOW säger 
ja bara!!
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fick gå till bilen o vila.
Sista dagen….Saksök. Guuu så sim-

pelt. Springa ut på en gräsmatta passar 
mig perfekt för man får verkligen rusa 
av sig, nosa på bildäck, kolla publiken 
o nosa lite efter andra hundar utan att 
Matte kan lägga sig i. Ett underbart 
påhitt säger ja bara MEN säg den 
glädje som varar. När man väl hittat alla 
prylarna kommer nåra övernitiska gub-
bar i samma kläder som Matte o dom 
vrider o vänder på prylarna o gnäller 
(som vanligt)  bara för att ja hade råkat 
platta till en bit av ett plaströr som ja 

hittade……och gjort tandmärken i en 
hagelpatron…….och lite märken i en 
tredjedels hockeypuck…….

MEN dom hittade inga fel på en 
nyckel som ja fann!!! 

Amen va tror dom? Hur lätt e de o 
springa samtidigt som man har en pryl i 
munnen? Klart man måste bita ihop så 
den inte försvinner…….eller?

Ja fick inget betyg på den där saken 
som blivit platt…..men ja hittade den!! 
Matte försökte övertyga domarna om att 
dom måste lag ut begagnade prylar…
men dom gick inte på det!!

Ja va nöjd!! Matte va nöjd!!! Inga 
däck apporterades in…..ja brydde mig 
inte i publiken som fanns bara nån me-
ter bakom Matte…….o ja har bestämt 
mig för att Ja o Matte ska träna hur man 
håller i föremål utan att de blir ska-
dat…..får väl träna på att bära ett ägg 
eller nåt!

Ja har lärt mig massor o haft sååå 
roligt! Till nästa år ska ja försöka träna 
Matte lite bättre – framförallt va de gäl-
ler att slappna av, ha lite humor, inte bli 
så konstig utan bete sig som vanligt!!

Full fart med Phaspen såklart!!

De kom från Tjeckien, Frankrike, Tysk-
land och Storbritannien, ja till och med 
så långväga ifrån som från Sudan och 
USA. Den första helgen i september 
genomfördes en konferens. på Tullsko-
lan i Norrtälje. På plats fanns drygt 100 
personer från 20 olika länder. Alla job-
bar med olika typer av sökhundar inom 
statliga myndigheter. Men var fanns 
polishundförarna från Sverige?

- Ja det var helt klart riktig synd att 
inte fler tog chansen, säger Ulrika Lich-
tenberg, Polismyndigheten i Blekinge. 

Jag tror det måste bero på att inbjudan 
inte riktigt nådde ut till alla oss på fäl-
tet. Jag vet inte hur andra myndigheter 
gjorde, men vi fick informationen från 
vårt länshundbefäl via vår groupwise.

Det var Tullverket som stod som hu-
vudman för ECO K9, som hölls inom 
ramen för det svenska EU-ordförande-
skapet. Medarrangörer var Rikskrimi-
nalpolisen, RKP och Kriminalvården.

Syftet med konferensen var dels att 
via duktiga föreläsare öka kompetensen 
inom områden som rör olika typer av 

sökarbete. Men också att ge deltagarna 
möjlighet att utbyta erfarenheter och 
skapa kontaktnät.

- Jag tycker det var ett riktigt bra ini-
tiativ och åkte därifrån med många nya 
tankar och idéer, fortsätter Ulrika som 
nyligen fått sin tjänstehund Cox god-
känd som kombihund.

Tanken är att ECO K9 var inledning-
en av en serie liknande träffar framöver. 
Det betyder att de som missade den här 
gången, får en ny chans längre fram.

Text: Catarina Håkansson        Foto: Kristian Berlin, Tullverket

Internationell sökhundkonferens -

ECO K9

ECO K9
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Mattias och Brix

Text och foto: Catarina Håkansson

Mattias och Brix kommer in i ett stim:

Fångar flera yngel
vid laxfiskarnas Mekka

Snacka om att komma in i ett stim. 
Veckan innan midsommar griper Mat-
tias Rolander och hans schäferhane 
Bockegårdens Brix nio busar på sam-
manlagt tre dagar. Det är tre om dagen 
i snitt det!
Nu var det visserligen inga gammelgäd-
dor, snarare kanske småspigg, men det 
kvittar väl egentligen. Man vet ju vad 
som kan hända om yngel får växa på 
sig. 
  Klockan är strax före midnatt och 
Mattias snurrar omkring med sin po-
lisbil i den blekingska sommarnatten. 

Då sprakar det till i radion, det är ett 
pågående inbrott på Norrevångskolan i 
Mörrum, fyra mil bort.
 Längs med ån
 -Skolan har ett tyst larm och väktare 
finns på plats, berättar Mattias som sät-
ter högsta fart västerut. Väl framme får 
han besked om att tre personer nyligen 
stuckit från platsen. De har bara ett för-
språng på några minuter.
  Han får snabbt ut Brix och på honom 
sele och lina. Sen bär det iväg i rena 
flyktspåret ner mot den för laxfiskare 
mycket välkända Mörrumsån.

-Spåret går nedströms, först en bit på 
ena sidan, sedan över en gång- och cy-
kelbro för att fortsätta i samma riktning 
på den andra, beskriver Mattias.
  Strax efter övergången får de ett kvitto 
på att de är rätt när de hittar tre elgitar-
rer och en förstärkare, snacka om rejäla 
apporter. Sen bär det vidare i den elän-
diga terrängen utmed åkanten. Spåret 
fortsätter uppför slänten och via en vil-
laträdgård ut på länsväg ?
  -Brix sneddar tvärs över och vi kom-
mer in på innergården till en äldre 
lantbruksfastighet, säger Mattias. På en 
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trappa till ett av husen sitter en tämlig 
andfådd kille i övre tonåren.
  Han grips och medan han vaktas av 
medspringaren och blivande hundförar-
kollegan Andreas Johansson, fortsätter 
Brix fram till en annan byggnad. Här 
inne finns ytterligare två killar tillsam-
mans med ytterligare tjuvgods från sko-
lan. Samtliga erkänner på plats.

En vecka senare
Precis en vecka senare är det nappar det 
igen. Även den här gången är det den 
lilla bruksorten Mörrum som är händel-
sernas centrum. Någon har ringt om att 
en bil med östeuropeisk nummerskylt 
står vid skogskanten intill en skjutbana.
  -Vi är på plats efter någon timme och 
Brix får direkt upp ett spår som går över 
ett stort grönt fält, förklarar Mattias. 
Han fortsätter längs med ett dike och 
kommer fram till en asfalterad vändzon 
där det blir lite snurrande innan han 
får nytt fäste och spårar upp på själva 
tippen där underlaget är någon slags 
barkmull.
  Nu hör Mattias något som påminner 
om hammarslag och eftersom avfalls-
anläggningen är stängd så här dags blir 
han misstänksam. Samtidigt som han 
anropar kollegorna som befinner sig en 
bit bort, smyger han närmre.
  Jag kommer rakt på fem personer, 
en tjej och fyra killar som samlar ihop 
färger, motordelar, CD-spelare och 
lite annan, berättar han. Jag tar Brix i 
halsbandet och när han ”går igång” blir 
de jätteförvånade och framför allt jät-
terädda.
  Nu har kollegorna också hunnit fram 
och de går rakt på ytterligare fyra 
landsmän till de gripna. Det visar sig 
att det är två helt olika gäng som är ute 
i samma olagliga ärende. Fast de sist-
nämnda får inte Mattias skriva upp på 
sin ”buslista”. 

Smakbit av ryggfilé
 Mattias och Brix går tillbaka till spår-
starten och de har inte mer än hunnit 
in i bilen förrän det är dags igen. En 
misstänkt rattfylla har åkt av vägen i 
Degeberga i grannmyndigheten Skåne. 
En patrull är på plats, men det behövs 
också en polishund då föraren sprungit 
till skogs.

Mattias och Brix

 -Vi susar iväg och cirka en kilometer 
innan vi är framme vid den angivna 
platsen ser jag plötsligt en person som 
stämmer in på det givna signalementet, 
komma ut från skogen och upp på vä-
gen.
När han får syn på Mattias polisbil ru-
sar han ner i diket på motsatta sidan och 
försvinner.
  -Jag tvärnitar, får ut Brix och ropar an, 
minns Mattias, som först tänker skicka 
hunden, men kommer på ”bättre tankar” 

och i stället får på spårgrejorna.
Busen hittas efter mindre än 100 meter 
där han ligger och trycker i en buske. 
Eftersom han börjar härja slutar det hela 
med att Brix ger honom ett litet (men 
välförtjänt) nyp i ryggen.
  Polishunden ber att få gratulera Mat-
tias och Brix till en synnerligen god ar-
betsvecka. Vi hoppas också att det finns 
fler där ute i vårt avlånga land som vill 
dela med sig av sina lyckade hundjobb 
till tidningens läsare.
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