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SM för polishundar 2007
Ett stort tack till hundenheten i Stockholm, Stockholmspolisens
tjänstehundklubb, för genomförandet av sommar-SM i Södertälje 6–9
september. Givetvis ett grattis till alla bra prestationer från tävlande
såväl som ett tack till domare och övriga funktionärer. Själv dömde
jag saksök för skyddshundar. Om detta ﬁnns att läsa på annan plats i
tidningen.
Ännu ett år har gått, och som jag tidigare uttryckt mig, frågan är
om tiden inte går fortare ju äldre man blir. Jag valdes återigen till
ordförande för 2007–2008 och tackar för förtroendet. En Peter Lindberg byttes mot en annan. Tack till den ”gamla” och välkommen till
den ”nye”. Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag att
sponsra deltagandet vid seminariet i Danmark 2–4 november. Jag har
ﬂertalet gånger poängterat vikten av de erfarenheter som man kan
skaffa sig vid bl.a. dessa seminarier men har samtidigt full förståelse
om kalendrarna för vissa är fulltecknade och frånvaron från hemmet
”kostar” i någon ände.
Eftersom behovet från er medlemmar på aktiviteter från vår sida är
ganska svåröverskådligt kommer vi att försöka satsa på lägerverksamhet i olika former utan att därför rikta oss mot ”tävlingsutbildningar”. Draghundslägret är självklart. Övriga idéer mottages tacksamt av Petra.
Nordiska mästerskapen och reglerna för dessa är ingen lätt sak. Vi
har de senaste åren haft stora diskussioner om ändringar eller inte
ändringar av de nordiska reglerna. Samtidigt har man i Finland ett
uppenbart problem med tävlingsverksamheten såväl nationellt som i
nordiskt samarbete. Det är beklagligt men Finland har tvingats tacka
nej till arrangemanget av NM 2008. Detta kommer att medföra att
Danmark blir arrangörer av detta mästerskap. Till NM 2007 blir Petra
Viklund (tidigare Edström) lagledare och hon kommer att samordna
så att 1:an till 6:an från SM får vederbörliga sprutor.
Med förhoppning om en inte alltför bister höst.

Lars Lindgren, ordförande
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STYRELSEMÖTE I POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND
SÖDERTÄLJE 2007-09-05 KL. 15.00.
Närvarande:
AVghA^cY\gZc!I]dbVhL^bVc!BVgii^@~aabVab!EZiZgBVii]^_h!EZiZgI#A^cYWZg\!
EZigVK^`ajcY#
Frånvarande:
BVccZ?d]Vchhdc#

&#

DgY[gVcYZeecVYZbiZi#

'#

9V\dgYc^c\Zc\dY`~cYZh#

(#


;gZ\ZcYZegdid`daa\dY`~cYZhdX]aVYZhi^aa
]VcYa^c\VgcV#

)#


:`dcdb^c~g[dgihVii\dY#
7jY\ZiZc[g'%%,$'%%-\^X`h^\Zcdb#

*#


ughWZg~iiZahZc[g'%%+$'%%,\^X`h^\Zcdb
dX]\dY`~cYZh#

+#



L^bVc^c[dgbZgVYZdb`dbbVcYZcVg`d"
i^`V"HB#9dbVgjiW^aYc^c\[gcVg`di^`V`db"
bZgVii\Zcdb[gVh^ccVcHB#

,#




AV\aZYVgZ[gCB'%%-Wa^gEZigVK^`ajcY#
9dbVgZdX]YdbVgZaZki^aa^`Vh`g^kVgZ`db"
bZgViijihZh#
9dbVgZ[gcVg`di^`V`dbbZgViijihZh#

Lars Lindgren
Ordförande
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=Zbh^YVc~gjeeYViZgVY#;gViih^YVch`Vaa
Wa^ºaZkVcYZºWZ]khbViZg^Va#C\gVhb"
_jhiZg^c\VgWZ]kh#

.#



HingZahZc`dbbZgVii[gZhai^aaghbiZiVii
]jcY[gVg[gWjcYZih`Vaa\^cdX]W^YgVi^aa
gZhVci^aahZb^cVg^Zi^9VcbVg`#

&%# Ejc`iZcegdÄaZg^c\hVgi^`aVgWdgYa~\\Zhi^aa

c~hiV[nh^h`VbiZ#
&&# ughbiZh[gWZgZYZahZgcV\^X`h^\Zcdb#
&'# >c\Vkg^\V[g\dg#
&(# BiZiVkhajiVYZhVkdgY[gVcYZ#



Martti Källmalm
Sekreterare

PROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

STYRELSEMÖTE I POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND
SÖDERTÄLJE 2007-09-07 KL. 21.00.
Närvarande:
AVghA^cY\gZc!I]dbVhL^bVc!BVgii^@~aabVab!EZiZgBVii]^_h!EZiZgI#A^cYWZg\!
EZigVK^`ajcY#
Frånvarande:
BVccZ?d]Vchhdc#

&#

DgY[gVcYZeecVYZbiZi#

'#



DgY[gVcYZ]~ahVYZEZiZgI#A^cYWZg\
k~a`dbbZc^hingZahZchVbi\VkZc^c[dgbV"
i^dcdbVgWZihjee\^[iZgcV#

(#



K^`ajcYdX]A^cYWZg\jeeYgd\hViiiV[gVb
[ghaV\i^aaegdÄaZg^c\hVgi^`aVgdX]egZhZciZgV
YZhhV[ghingZahZc#

)#


yhiZg\iaVcY]VgiV\^i[gVbZiiYViVegd\gVb
[gHB"i~ka^c\VgcV[gcVg`di^`V]jcYVg!

Lars Lindgren
Ordförande






[gYZiiVng`VgYZZcZgh~iic^c\[g`dhi"
cVYZgcV#HingZahZcWZhajiVYZViiZgh~iiVbZY
*%VkkVYhdbbVgHBegd\gVbbZi
`dhiVYZ#

*#


C~hiVbiZWa^gZii[nh^h`ibiZ!igda^\Zc
^@VgahWdg\#9VijbZ_[Vhihi~aai#

+#


DgY[gVcYZVkhajiVYZbiZi#

Martti Källmalm
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 I SÖDERTÄLJE 2007-09-07.
Lars Lindgren
>c[dgbZgVYZdb`dbbVcYZhZb^cVg^jb^9VcbVg`
'·)cdkZbWZg'%%,#
9Zi`dbbZgViiji\ZiigZhZW^YgV\hdbWa^g]\gZ
_ja~c\gZgZhk~\bVc]Vg#
Thomas Wiman
>c[dgbZgVYZdbijgZgcVgjciVggVc\ZbVc\Zc[g
hdbbVg"HB'%%-dX]cj]VgK~gbaVcYiV\^ih^\
VggVc\ZbVc\Zi#
Kommande SM-tävlingar ser ut enligt nedan:
HdbbVg"HB



'%%-K~gbaVcY
'%%.yhiZg\iaVcY
'%&%K~higV<iVaVcY

K^ciZg"HB



'%%-?~biaVcY
'%%.9VaVgcV
'%&%KV`Vci

CVg`di^`V"HB




'%%,K~higV<iVaVcY
'%%-K~hiZgcdggaVcY
'%%.HidX`]dab
'%&%KV`Vci

CB

'%%-;^caVcY!GZhZgk9VcbVg`

C-G Häljebo
=~ahVYZhVbia^\VYZaiV\VgZdX]\~hiZgk~a`dbcVi^aa
H`VgVHdbbVgaVcYdX]HB[gcVg`di^`V]jcYVg#I~k"
a^c\VgcV]aaZh&·)d`idWZg'%%,#
Martti Källmalm
=~ahVYZ\VbaVdX]cnVYZaiV\VgZk~a`dbcVi^aa7gj`h"
4
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kVaaVgcV!=~g_ZYVaZcdX]eda^h]jcY"HB^YgV\#9Vijb
bZYYZaVh^cdb`dgi#
Annika Modeen-Uulas
=~ahVYZhVbia^\Vk~a`dbcVi^aa@VgahiVYdX]eda^h"
]jcY"HB'%%-#
Ulf Backman
>c[dgbZgVYZdbVii]jcYW^aVgcV^ygZWgd]Vg$`db"
bZgViiWn\\VhdbhVii]jcYZc`Vcha~eeVhjgW^aZc
bZY]_~aeVkZch~cYVgZ~kZcdb[gVgZcZ_Äcch^
[dgYdcZi#
Sven Nyberg, Polishundtjänsten
HkZc^c[dgbZgVYZdbViihiVWZc^@VgahWdg\]Vgji"
`VihbZY<gVcAjcYhigb#I^aaViiWg_VbZY]Vg
]VcZci^YhWZ\g~chVYVchi~aac^c\e(g#
HkZcid\jeeViiYZZ_]Vgc\dibVcYViWZig~["
[VcYZVch`V[[c^c\Vk]jcYVg!bZcWZidcVYZk^`iZc
VkZii\diihVbVgWZiZbZaaVceda^hbncY^\]ZiZgcVdX]
eda^h]jcYi_~chiZc#
GZcdkZg^c\ZcVk`dcidgZc^@VgahWdg\]Vg[~gY^\"
hi~aaih#;gc~gkVgVcYZ]aaZgbVceVii[~gY^\hi~aaV
YgZhhng]VaaZcdX]Wa#V#`dbbZgbVcViia~\\V^cbVi"
idg^]VaaZc#
;ghkVgZi]aaZgeViiji`V^@VgahWdg\dX]eda^h"
]jcYi_~chiZc]Vgdei^dcebVg`Zc^ci^aacjkVgVcYZ#
CnWZg\WZidcVYZk^`iZcVkZccd\\gVccVgZegdXZhh
k^YgZ`gniZg^c\ZcVk]jcY[gVgZhVbiW~iigZ[WZgZYV
YZhhV^c[g\gjcY`jghZc#
HkZc^c[dgbZgVYZdbViieda^h]jcYi_~chiZc`db"
bZgViiWZh`V)a~cjcYZg]hiZc'%%,#
=Vc^c[dgbZgVYZ~kZcdbe\ZcYZVgWZih\gjeeZg#
HkZcjeeanhiZdbVii@VgahWdg\h`dbbjc]VgkVg^i
k~aY^\ii^aabiZh\ZcYZdX]]_~aehVbbVjcYZgYZccV
i^YhdbkVg^i#

I N F O R M AT I O N S M Ö T E

INFORMATIONSMÖTE VID POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUNDS
ÅRSMÖTE I SÖDERTÄLJE 2007-09-07.
forts. fr. föreg. sid.

HkZchi~aaYZ[g\Vci^aa[ghVba^c\ZcdbWZ]dkZi
Vii[dgih~iiV^c[dgbVi^dc[gceda^h]jcYi_~chiZck^Y
hdbbVg"HB#
Per-Erik Karlsson, Polishundtjänsten
>c[dgbZgVYZdbjiW^aYc^c\VgcVjcYZg'%%,dX]
'%%-#
JcYZg'%%,]Vg))cnV]jcY[gVgZjiW^aYVih#
)%^chigj`igZg]VgkVg^i^c`dbbZcYZgVYZdX]YZi
]VgkVg^ihVbbVaV\i'(*ZaZkZg^ccZejiW^aYc^c\
jcYZg'%%,#
7Z]dkZi'%%-~g+)cnV]jcY[gVgZdX]&(^chigj`"
igZg#
Cn]Zi[g'%%-~gVii[dgiW^aYc^c\]jcY[gVgZ
[ga~c\hi^aa*YV\Vg#
>chigj`ighjiW^aYc^c\Zc[ga~\\he(db\c\Vgbdi
cjkVgVcYZ'#
=VcZ[iZganhZgÅZg^YZgdbVccVcjiW^aYc^c\#

Lars Eriksson, Polishundtjänsten
>c[dgbZgVYZdbVii]Vc`dbbZgVii[[g~cYgVYZ
VgWZihjee\^[iZgdX]WZh`gZkYZhhV#
=Vc^c[dgbZgVYZdbVii_dgYWgj`hkZg`Zicj]Vg
iV\^ikZgZ[iZgY_jgh`nYYhbncY^\]ZiZc#
A"iZhi[gh`]jcYVg~ge\c\dX]YZi`dbbZgVii
Wa^Z\cVWZh^`ic^c\hb~c[gh`]jcYVgcVhVbiViiZc
b^a_WVcV`dbbZgVii^dgYc^c\hhi~aaVhe@VgahWdg\#
Göran Lundström, Polishundtjänsten
EgZhZciZgVYZh^\h_~akdX]h^cVVgWZihjee\^[iZg#=Vc
WZidcVYZdbhVbVgWZiZidX]]_~ae[gcbncY^\]Z"
iZgcV^aVcYZi#
=VcZ[iZganhZg^YZgdbZc[gZc`a^c\Vk`dcgdaaVk
iZhiZgb#b#
AVghA^cY\gZcVkhajiVYZ^c[dgbVi^dchbiZibZY
ViiVkiVX`V?"=DhXVghhdc[gYZci^Y]VckZg`Vi^
hingZahZc#


Barn behöver BRIS
Varje år tar Barnens Hjälptelefon 0200-230 230 emot flera tusen samtal från barn och ungdomar. De flesta är mellan 10 och 16 år och ringer om
bl. a. mobbning, ensamhet, fysiska, psykiska och sexuella övergrepp och skilsmässor. BRIS kan ge dem stöd och aktiv hjälp.
Med din hjälp skulle många fler kunna nå oss.
Stöd BRIS! Medlemskap 250 kr, eller gåva. Pg 90 15 04-1
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ÅRSMÖTESPROTOKOLL

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖRT VID POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUNDS ÅRSMÖTE I SÖDERTÄLJE 2007-09-07.
Närvarande:
HidX`]dab!JeehVaV!HYZgbVcaVcY!yhiZg\iaVcY!?c`e^c\!@gdcdWZg\!@VabVg!
7aZ`^c\Z!H`cZ!=VaaVcY!K/V<iVaVcY!K~gbaVcY!ygZWgd!9VaVgcV!<~kaZWdg\!
K~hiZgcdggaVcY#
Frånvarande:
K~hiZgWdiiZc!CdggWdiiZc!<diaVcY!K~hibVcaVcY!?~biaVcY#

&#

DgY[gVcYZ[g`aVgVYZbiZieecVi#

&%# 7jY\ZiZc[g'%%,$'%%-\dY`~cYZh#

'#


I^aaghbiZhdgY[gVcYZkVaYZhAVghA^cY"
\gZc!H`cZ

&&# BZYaZbhVk\^[iZc[Vhihi~aaYZhi^aa&%%`gV`i^k

dX]*%`geVhh^k#

(#


I^aaghbiZhhZ`gZiZgVgZkVaYZhBVgii^@~aa"
bVab!?~biaVcY#

&'# HiVY\ZZca^\VkVa/

)#


ughbiZi\dY`~cYZghbiZihWZ]g^\Vji"
anhc^c\#

*#

9V\dgYc^c\Zc[gghbiZi\dY`~cYZh#

+#



I^aa_jhiZg^c\hb~c!i^aa^`Vghig~`cVgZkVaYZh
=Vch;dghWZg\!JeehVaVhVbiI]dbVhEZi"
iZghhdc!7aZ`^c\Z#

,#

ughWZg~iiZahZc\dY`~cYZh#

-#


?Zg`ZgAVlZhhdca~hiZjeegZk^h^dch"
WZg~iiZahZc!hdb\dY`~cYZh#

.#



ughbiZiWZhajiVYZdbVchkVgh[g^]Zi
[ghingZahZc[gYZci^YZcgZk^h^dcZc
db[ViiVg#

6

6 dgY[gVcYZ&gAVghA^cY\gZc!H`cZ
7 k^XZdgY[gVcYZ'gI]dbVhL^bVc!K/V<iVaVcY
8 hZ`gZiZgVgZ'gBVgii^@~aabVab!?~biaVcY
9 &hjeeaZVci'gEZiZgI#A^cYWZg\!HidX`]dab
: 'gZk^hdgZg&gAVgh"<gVcBgiZchhdc!H`cZdX]?Zg`Zg
 AVlZhhdc!H`cZ
; 'gZk^hdghhjeeaZVciZg&g?d]Vc:hW_gchhdc!H`cZdX]
 BVih?chhdc!H`cZ
< 'gZegZhZciVciZgi^aaCE=J'gAVghA^cY\gZc!H`cZdX]
 BVgii^@~aabVab!?~biaVcY
= 'hjeeaZVciZgi^aaCE=J'gI]dbVhL^bVc!K/V<iVaVcY
 dX]BVccZ?d]Vchhdc!HYZgbVcaVcY

&(# >c\Vbdi^dcZg]VYZ^c`dbb^ii^aagh"

biZi#
&)# DgY[gVcYZVkhajiVYZghbiZi#

Lars Lindgren, ordförande

Martti Källmalm, sekreterare

Hans Forsberg, justeringsman

Thomas Pettersson, justeringsman
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Skriv i Polishunden !
9Zi~g9^ii^cigZhhZdX]Zc\V\ZbVc\hdb\gkgi^Yc^c\^cigZhhVcidX]a~hk~gY#

8
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SM FÖR POLISHUNDAR 2007

HB
;yGEDA>H=JC96G

'%%,
Pristagarna i spår, fr.v. andreplacerade Anders Olsson från Dalarna med Lei-Anns Y-Mac Max, vinnaren Patrik
Malmberg från Skåne med Mallekraft’s Nikita och tredjeplacerade Tomas Pellnor från Jönköping med Prussiluska
Ruska.
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Pristagarna i skydd, fr.v. 2:an D. Pellas med Jurassic Erox, Stockholm, vinnaren Glenn Andersson från Skåne med
Blackneck’s Garbo och tredjeplacerade Tony Johansson från Kronoberg med Köttorps Faxe.

Under tiden 6–9 september 2007
avhölls sommar-SM
för polishundar i Södertälje
HdbVggVc\gVkgZihHBhidYHidX`]dabheda^hZch
I_~chiZ]jcY`ajWW#I~ka^c\VgcVkVg[gaV\YVi^aaHYZg"
i~a_ZWgj`h]jcYh`ajWWbZYdbcZ_Y#
;gYZcVkZghdbZkZcijZaai^ciZ~g[jaai^chVii^i~k"
a^c\h[dgbZck^aa_V\\ZZca^iZcWV`\gjcY#
I~ka^c\VgcVWZhigVk[Zbda^`V]jkjYbdbZcibZY
i^aa]gVcYZYZabdbZcianYcVY"h`nYY"eZghdc$g~YY"
c^c\hh`"hV`h`"heg#9ZiÄcchik\gjeeZg·h`nYYh"
]jcYh\gjeeZcbZYhVbia^\VbdbZcidX]heg]jcYh"
\gjeeZcbZYanYcVY!hV`h`dX]Ziic\diji`Viheg#
10
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”Jag har inget direkt uppdrag att skriva om tävlingarna varför texten blir
baserad på vad jag upplevt
och kommer ihåg. Många
gjorde mycket bra prestationer och glömmer jag att
nämna någon så ber jag om
ursäkt.”

µ

SM FÖR POLISHUNDAR 2007

9V\&!idghYV\+hZeiZbWZg
HdbWgj`a^\i~g^caZYYZhi~ka^c\"
VgcVbZYZc^ck^\c^c\^HYZgi~a_Z
bZYiVaVkWaVcYVccVikg_jhi^i^Z"
b^c^hiZg7ZVig^XZ6h`dX]X]Z[Zc
[g]jcYZc]ZiZc^HidX`]dab
E"N@VgahhdcºEn`Zcº#9Zi`~cYZh
]ZYgVcYZVii_jhi^i^Zb^c^hiZgckVg
hea~hi#
:c^ciZ]Zaidk^`i^\YZiVa_k^YYZc
]~gineZcVki~ka^c\Vg~gk~YgZi#
:[iZgYZchZcVhiZi^YZchbnX`Zi
dhiVY^\Vk~YZg[VcchZck^hhdgde
YZccVejc`ibZckg]ZggZ]VYZ
WZhajiVih^\[gViikVgVcY^\#9ZiiV
h`jaaZ^ciZWa^[VaaZikg^\VYV\Vg#
;ghiVYV\ZchZcYVi~ka^c\hbd"
bZci~geaViha^\\c^c\hdb^c\ghdb
ZiiYZabdbZci^anYcVYZc#JcYZg
eaViha^\\c^c\ZceaVXZgVYZh]jcYVg"
cV!^ccZeYgZhhngeaVcZcea^c_Z^
\gjeeZg!^i^db^cjiZgbZYY^hi"
gV`i^dcVkh`diieVkhicY#9Zi
\a~Y_Zgb^\Viik^cjbZgV\Zcdb[g

eaViha^\\c^c\VgcVeYZiiVZaaZga^`"
cVcYZh~iidX]gZiheaViha^\\c^c\Vg
\Zcdb[gYZhjiVc^cX^YZciZgk^a`Zi
\_dgYZViiYZÅZhiVi~kaVcYZÄX`
bZYh^\[jaaiZaaZgc~hi^ci^aa[jaai
WZin\#
7dZcYZi[gi~kaVcYZdX][jc`i^d"
c~gZgkVgheg^iibZaaVcWgj`h]jcYh"
`ajWWZcdX]c\gV]diZaa^hiVc
k^a`Zi^ciZ~gdei^bVai#
9ZiiV`dbeZchZgVYZVggVc\gZgcV
bZYZck~ai^bVYigVchedgikZg`hVb"
]Zi#
9V\'![gZYV\,hZeiZbWZg
JcYZg[gZYV\Zc[dgihViiZi~ka^c\"
VgcVZca^\ieaVc#H_~akYbYZ_V\
hV`h`[gh`nYYh]jcYVgi^aahVb"
bVchbZY8"<=~a\ZWd#9ZiWg"
_VYZbnX`ZiWgVY~gYZhZm[ghiV
]jcYVgcVÄX`bZYh^\VaaV[gZba
dX]\dYVWZin\#<aZcc6cYZghhdc
bZY7aVX`cZX`¼h<VgWdWaZkYV\Zch
W~hiVeVigjaabZY&.(!*ed~c\Vk

'%%b_a^\V#9Z[a_YZhVkIdcn
?d]VchhdcbZY@iidgeh;VmZhdb
ÄX`&-)ed~c\#
Ink~ggÄX`_V\^ciZi^aa[~aaZVii
hZc\diVkanYcVYZcbZc\Zcdb
h`d\Zc]gYZ_V\=VggnC^ahhdch
jeebjcigVcYZheZV`^c\#
@a#&.#%%Vk]aahghbiZ[g
Eda^hZch=jcY[gVg[gWjcY#HiVY"
\ZZca^\VkVa\Zcdb[gYZhZca^\i
kVaWZgZYc^c\ZchgZ`dbbZcYVi^dcZg
dX]_V\[g~kZc]~giVX`V[gk^hVi
[dgihVii[gigdZcYZ#
:[iZgbiZi[a_YZZc^c[dgbVi^dc
[gcgZheZ`i^kZhingZahZbZYaZb!
Wa#V#bZY^caZYVcYZ^c[dgbVi^dcdb
hZb^cVg^Zi'%%,!^gZ\^VkCE=J#
IdbVhL^bVc^c[dgbZgVYZdb
ViiK~gbaVcY]VgVcb~aih^\hdb
VggVc\g'%%-iVX`[gYZi#:[iZg
hingZahZch^c[dgbVi^dc[a_YZ^c[dg"
bVi^dcZc[gcEda^h]jcYi_~chiZc
Y~gHkZcCnWZg\^caZYYZdX]EZaaZ
dX]AVhhZ[naaYZehVbi<gVc
E D A > H = J C 9 : C )'%% ,

11

SM FÖR POLISHUNDAR 2007

AjcYhigbegZhZciZgVYZh^\dX]h^c
jee\^[ieG@E#
9V\(!agYV\-hZeiZbWZg
CjhidYk~YgZihbV`iZg^ciZa~c\gZ
ekgh^YV#;gYV\ZchidYhV`h`
iZgeb^iiegd\gVb#9Zi~g^ciZ
a~iiVii\gVVciZX`c^c\Vgc~gYZi
`~cchhdbbVchidY^ZcYjhX]#
12
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9V\Zch]jcYVgegZhiZgVYZ^ciZ
ehVbbVh~iihdb\gYV\ZchbZY
jcYVciV\[g9VccZEZaaVhbZY
?jgVhh^X:gdmhdbZg]aa&.%ed"
~c\#HVbbVciV\ZijcYZgikYV\Vg
]VYZk^&)Z`^eV\ZhdbÄX`bZg
~c&%%ed~c\k^a`Zik~a~cY[g
hZhhdbZii[gVbhiZ\#9ZikVg^ciZ
hbc\Vhdb]VYZeVhh^kbVg`Z"

g^c\bZck^ÄX`hZc\gVg^`i^\iWgV
hYVcVdX`h#
E`k~aaZc]aahWVc`Ziie]diZaa
H`d\h]_Y#CdgbVai]aahZiiVciVa
iVajcYZgb^YYV\Zchdb~gbZg
ZaaZgb^cYgZjeeh`ViiVYZ#9Zc"
cV`k~aakVgYZiWVgV_V\hdbhig"
YZ#
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9V\)!hcYV\.hZeiZbWZg
uiZg^\ZcgZ\chdb\a~Y_VcYZcd\
^ciZ]^cYgVYZViiejWa^`i^aahigb"
bVYZ#
6khajic^c\hYV\Zc^caZYYZhbZY
heg]jcYh\gjeeZchanYcVY#EVig^`
BVabWZg\bZYBVaaZ`gV[ihC^`^iV
\_dgYZZcWgVanYcVYdX]hidYhdb
hajia^\VhZ\gVgZ#

;gh`nYYh]jcYh\gjeeZckVgYZi
h`nYYhVgWZiZihdbhidYeegd"
\gVbbZi#BdbZciZi\Zcdb[gh^
dbk~cYhiVgidgYc^c\Y~gYZchdb
aZYZg\g^ch^hi#>gZ\aZgcV~gYZi
Vc\^kZiViiYZ'*W~hiV]jcYVgcV
[ghiVgiV^h`nYYZibZc^gahiZ
YZiiVink~ggh^\h_~akdX]WVgV''
Z`^eV\Z`dbi^aahiVgidX]WVgV'%

[jaa[a_YZ#
>c[gh`nYYZia\<aZccdX]
7aVX`cZX`¼h<VgWdZiiVk^a`ZiYZ
]aa~cYV^c^ba#:[iZgYZgVhegZ"
hiVi^dc^[g~bhihV`h`dX]g~YY"
c^c\hh`]VYZYZZiiWZign\\VcYZ
[ghegc\[gZYZVcYgVbZcbZa"
aVceaVihZgcV'")kVgYZiYZhid
i~iVgZ#
E D A > H = J C 9 : C )'%% ,
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HVbbVc[Viic^c\
I^aagZihHBhViiZk^Ziia^iZig^hi
gZ`dgY^VciVaZiVcb~aYV#IdiVai
hZii]VgYZiVaYg^\kVg^ih[#;V`"
ijb~gViiYZiWa^g[~ggZdX][~ggZ
Vcb~aYV[gkVg_Zg#KVYYZiiV
14
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WZgdge[jcYZgVgk^[gchingZahZc
ehi~cY^\ibZck^]Vg^ciZ[jcc^i
c\dia~iihkVg#@Vch`ZZ`dcdb^c
·`Vch`Z[gckVgd]Zb^[gc·`Vc"
h`ZegZhiVi^dchc\Zhi#EgZX^hhdb
c~gYZi\~aaZgkg^\kZg`hVb]Zi

WZ]kZgk^^cÅjZchZg[gc:g#
Lars Lindgren
domare saksök/skyddshundar
Foto: Lars Nordgren
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Plats
11
12
13
14
15
16
17
18
19
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Deltagare
16 - Glenn Andersson
10 - Dan Pellas
18 - Tony Johansson
17 - Thomas Pettersson
16 - Martti Källmalm
13 - Thomas Wiman
11 - Mikka Nordenstedt
13 - Merith Jansson
23 - Johan Gröndal
15 - Madelene Lind
28 - Richard Jarl
24 - Thomas Gutenlöv
21 - Petra Viklund
27 - Susanne Lindblom
26 - Annie Edström
17 - Fredrik Andreasson
22 - Christer Gräsberg
25 - Jonny Pettersson
19 - Jens Gustafsson
18 - Fredrik von Bahr
11 - Staffan Jönsson
12 - Annika Modeen-Uulas
14 - Ylva Lindström
15 - Per Lockner
19 - Paul Langvik
12 - Stefan Lönnvik
14 - Bengt Ljunglöf
20 - Peter Nordgren

Hund
Blackneck’s Garbo
Jurassic Erox
Köttorps Faxe
”Spex”
Foggens Napoleon ”Nappe”
Mallekrafts Zippo
”Calle”
Ullhedens Humlan
Mallekrafts Neo
Qurare Cox
Qurare Drutten
Lappfjällens Drazzo
Turbaz Fado
Simlunds Isa
Lindjax Babe
Slagbultens Cesar
Lei-Anns Öje
Blacknecks Kira ”Indra”
Lindjax Buzz
Lei-Ann’s Öhman
Lei-Ann’s Vipera
Divahedens Birro
Rusk
Bashåms Åbba
Isolas Åkey
Lindjax Brus
”Wiggo”
Gullrics Diba af Ninja

Myndighet
Skåne
Stockholm
Kronoberg
Blekinge
Jämtland
Västra Götaland
Uppsala
Östergötland
Västra Götaland
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Uppsala
Västra Götaland
Uppsala
Stockholm
Örebro
Västra Götaland
Södermanland
Värmland
Gävleborg
Värmland
Stockholm
Västernorrland
Västra Götaland
Östergötland
Stockholm
Västra Götaland

Poäng
1401.25
1284.75
1279.0
1211.5
1156.75
1100.75
1085.5
1074.75
1044.25
1023.5
1974.0
1928.5
1926.5
1860.5
1855.0
1838.0
1814.25
1773.5
1652.5
1520.0
1Brutit
1Brutit
1Brutit
1Brutit
1Struken
1Brutit
1Brutit
1Brutit

Lydnad
252.75
257.75
241.0
232.75
228.0
202.0
209.5
257.75
235.75
224.5
226.75
238.75
216.0
259.25
239.0
160.5
171.75
176.25
181.75
162.0

Spår
292.5
330.0
330.0
328.5
298.5
282.0
300.0
240.0
288.0
300.0
262.5
144.0
147.0
110.0
110.0
328.5
330.0
110.0
110.0
110.0

Ed~c\hi~aac^c\H`nYYh]jcYh\gjeeZc

STOCKHOLM
6–9 SEPTEMBER 2007

SM
POLIS
HUND

S M F Ö R P O L I S H U N D A R 2 0 0 7 – R E S U LT A T

Sakstöv
193.5
190.0
184.0
171.5
168.75
132.5
125.5
165.5
189.25
145.0
165.5
164.0
136.5
175.5
104.5
131.5
161.75
100.0
132.0
129.0

Personsök
299.0
154.0
164.0
144.0
160.0
176.0
200.0
152.0
184.0
110.0
122.0
232.0
144.0
150.0
210.0
110.0
110.0
141.0
152.0
110.0

Skydd
313.5
305.5
317.5
284.75
301.5
258.25
200.5
309.5
247.25
304.0
247.25
202.25
235.5
225.75
301.5
217.5
250.75
306.25
236.75
229.0

Platsligg.
50.0
47.5
42.5
50.0
10.0
50.0
50.0
50.0
10.0
50.0
50.0
47.5
47.5
50.0
10.0
10.0
10.0
50.0
50.0
10.0
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Plats
11
12
13
14
15
16
17
18
19
10
11
12
13

Deltagare
55 - Patrik Malmberg
56 - Anders Olsson
52 - Tomas Pellnor
53 - Lars Andersson
61 - Torbjörn Carlsson
60 - Lars Spånberg
58 - Tore Kristiansson
51 - Roger Jonsson
59 - Ingemar Gustavsson
57 - Ida Pavval
63 - Jessica Solner
54 - Oskar Dahlqvist
62 - Peter Sverdfält

Hund
Mallekraft’s Nikita
Lei-Anns Y-Mac ”Max”
Alfatikens Prussiluska ”Ruska”
Önnegårdens Fara
Passats Arrak
Herratorpets Nisse
Schaffers Atos
Turbaz Enno ”Kenzo”
Jebas Nisse ”Nicke”
Simlunds Astro
Saikes Svullo
Lindjax Bonita
Lei-Anns Ville

Myndighet
Skåne
Dalarna
Jönköping
Dalarna
Stockholm
Uppsala
Stockholm
Jönköping
Norrbotten
Gotland
Stockholm
Östergötland
Stockholm

Poäng
630.5
593.75
522.5
506.25
498.5
473.75
454.0
434.75
356.0
335.0
322.25
Struken
Struken

Lydnad
237.5
179.75
232.0
196.25
173.0
187.25
161.0
160.25
145.5
186.5
209.75

Spår
202.5
280.0
175.0
175.0
245.0
200.0
155.0
172.5
180.0
1 0.0
1 0.0

Ed~c\hi~aac^c\Heg]jcYh\gjeeZc

S M F Ö R P O L I S H U N D A R 2 0 0 7 – R E S U LT A T

Sakstöv
140.5
194.0
165.5
190.0
180.5
186.5
188.0
159.5
130.5
198.5
162.5

Platsligg.
50.0
40.0
50.0
45.0
10.0
10.0
50.0
42.5
10.0
50.0
50.0

1
1

HUNDFÖRARFÖRBUNDETS SKYDDSLÄGER

Supernöjda kursdeltagare
Drack för dåligt med sprit
Somliga av oss valde att inleda sommarsemestern
med att köra iväg med husvagnen till Öland. Andra
tog tillfället i akt att vara hemma och bara slappa.
Några blev kanske till sist så trötta på vädret, att
de bokade en restresa till värmen. Ulrika gjorde
varken eller. Hon packade hundmat, munkorgar,
skyddsärmar och Hassemans Egon i Volvon. Sen
drog hon iväg till Karlsborg och Hundförarföreningens skyddskurs.
– Helt suveränt, berättar hon och fortsätter att
strö positiva superlativ över träningstipsen, maten,
ﬁguranten och sist men inte minst de andra lägerdeltagarna.

18
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Direkt när hon tidigt i våras ﬁck syn
på inbjudan på sin groupwise, kände
hon att detta var något hon skulle
vilja vara med på. Kursen som gick
av stapeln andra veckan i juli riktade
sig först och främst till hundförare
som har ett intresse av att träna mer
tävlingsmässigt, och då med sikte på
att vara med på SM.
– Jag tycker det var ett jättebra initiativ, fortsätter Ulrika, som i början på
90-talet var med på ett civilt mästerskap i sökhundsgruppen, men aldrig
har ”kommit till skott” med någon av
sina båda tjänstehundar.

HUNDFÖRARFÖRBUNDETS SKYDDSLÄGER

Nu kan man ju undra vad det är som
gör att deltagarantalet, kanske framför
allt i skyddshundgruppen, tenderar att
minska varje år. Ulrika tror att en av
förklaringarna kanske kan vara att det
är svårt att få tillgång till intresserade
och kunniga träningsﬁguranter.
Intresserad och kunnig så det räcker
och blir med råge över, är Jonas Wallén som engagerats som ﬁgurant och
instruktör på lägret. Jonas som till
vardags inte alls är polis, utan ambulansförare, sysslar själv med den i
Sverige än så länge inofﬁciella grenen
mondioring. Av någon anledning har
SBK konsekvent vägrat att låta denna
publikfriande variant av skyddsarbete
bli en del av organisationens tävlingsutbud. Däremot är mondioring stort
på kontinenten och Jonas har bland
annat deltagit på VM.

– Vi blev allihop helt imponerade
av hans förmåga att plocka ut det där
lilla extra ur varje hund, berömmer
Ulrika. Helt klart är att man gärna
blir stereotyp i sitt sätt att träna. Men
Jonas kunde verkligen hitta på nya
saker hela tiden.
Lägret började med att var och en
ﬁck berätta om sig och sina hundars
utbildningsstatus. Hela spektrat, från
nya till rutinerade tjänstehundar fanns
med. Likaså var den geograﬁska
spridningen stor med deltagare från
norr till söder. Dagarna var sedan kantade med skyddsträning, skyddsträning och skyddsträning. När någon
körde sin hund, gick de andra med
och lyssnade. På så sätt blev också
alla engagerade. Passen började redan
strax efter åtta på morgonen och det
var inte förrän långt ut på kvällen,

någon gång så sent som vid tiotiden,
som man höll kväll.
Vid det allra första träningstillfället
ﬁck var och en visa upp hur långt de
kommit med sina hundar. När Jonas
efter ett tag ﬁck klart för sig att en del
faktiskt redan anmält sig till årets SM
blev han först tyst en stund och ställde
sedan med all rätt spontant frågan:
– Oj då, hur lång tid är det kvar?
– Jonas är helt otrolig, fortsätter
Ulrika imponerat. Han gjorde visserligen små minnesanteckningar, men i
stort sett höll han tio hundar med helt
olika träningsupplägg i huvudet.
Kvällarna ägnades åt eftersnack
och samkväm, vilket är nog så viktigt.
Hundförarjobbet är många gånger ett
ensamarbete och möjligheten till att
få träffas så här uppskattades av alla.
– Vi hade jättetrevligt och kunde ta

E D A > H = J C 9 : C )'%% ,
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mycket värdefulla tips och träningsidéer med oss hem till våra respektive
myndigheter. På så sätt kan ju ﬂer på
sikt få nytta av det vi lärt oss, avrundar Ulrika. Nu hoppas man ju bara att
detta inte var en engångsföreteelse,
utan att ﬂer får chansen till nästa år.
Om det ﬁnns några sådana planer
vet hon inte, men det kan väl vara
något för ansvariga i förbundet att
fundera på. Valet av kursplats tycker
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Ulrika också var helt idealiskt. Karlsborg fungerade på bästa tänkbara sätt.
Bra logi, ﬁna träningsområden och
väl så viktigt, gott käk.
Inte minst kul tycker hon det är att
mer än hälften av kursdeltagarna var
tjejer. Om det var det som spelade in,
eller om det var andra faktorer som
gjorde att ”Lägermamman” Petra
Edström ﬁck lasta tillbaka så gott som
all alkoholhaltig dricka i bilen efter

lägrets slut, behöver man kanske inte
spekulera i.
Fotnot: Ulrika vann, eller beroende
på hur man ser det, förlorade lottdragningen om vem som skulle skriva
ihop några rader till Polishunden.
Undertecknad lät sig till sist bevekas
att ”göra en insats”.
Catarina Håkansson

CANADARESA

Stipendieresa
till Canada
Efter att länge funderat över vart jag
ville åka på resestipendiet från Årets
Polishund-utmärkelsen 2006, fastnade
jag till slut för Canada. Av Lars Eriksson i Karlsborg ﬁck jag en rad intressanta namn. Bland dem fanns Bob
Eden i Vancouver. Sagt och gjort. Vi
packade väskorna och så satte sig hela
familjen på planet till Canada.

Första stoppet på resan var Toronto
där vi stannade i fyra dagar. Niagarafallen, CN-tower och mycket annat
hanns med.

hundverksamhet. Då detta redan
innan avfärd från Sverige inte längre
var aktuellt kortade vi ner vistelsen
till två dagar.

Efter de fyra dagarna ﬂög vi vidare
till Calgary. Ursprungsplanen var att
här träffa RCMP (Royal Canadian
Mounted Police) och titta på deras

När det sedan var dags att åka från
Calgary gjorde vi detta med hyrbil.
Målet var nu att köra de ca 100 milen
över Klippiga bergen till Vancouver.
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Första stoppet gjorde vi redan efter ca
13 mil. Det var i Banff och närliggande Lake Louise. Här stannade vi
i två dagar och upplevde den underbara natur som ﬁnns där med ändlösa
skogsvidder, vilda berg och turkosa
sjöar! Överallt fanns varningsskyltar
för björn. Vi såg dock aldrig någon…
Färden gick sedan vidare västerut
längs slingriga vägar och ett mycket
varierande landskap, allt från vilda
berg till åkrar, stäpp och öken. Ett
andra stopp gjorde vi i Kamloops, en
stad som ligger ca 40 mil från Vancouver. Från Kamloops gick sedan
resan genom stäpplandskap, med 40
nyanser av brunt, ner i en grönskande
dalgång som i ﬂera mil ledde oss ner
mot Vancouver.
Framme i Vancouver gjorde vi som
överenskommet och ringde till Bob
Eden som mötte upp och visade oss
till ett hotell i Cloverdale, bara några
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minuters körväg från hans bostad.
Efter att ha slängt in väskorna på rummet tog vi åter rygg på Bob och körde
hem till hans hem där vi blev bjudna
på en god middag tillsammans med
hans familj.
Bob har 17 år som hundförare i
bagaget men jobbar nu mot organiserad brottslighet. Han har dock
kvar sitt företag genom vilket han
säljer träningskurser, liknande våra
regionalveckor, till polismyndigheter i
både Canada och USA. Han har även
tagit fram ett datorprogram anpassat
för hundpatruller. Programmet heter
KATS och kan lite drastiskt liknas vid
en blandning av statistikprogram och
DurTvå! Han gav mig en licens och
jag ska nu sätta mig ner och kika lite
närmare på om det kan vara något för
oss.
Utöver att Bob delade med sig mycket av sin erfarenhet som hundförare så
ﬁxade han med så att jag ﬁck åka ett

nattpass i Vancouver med en hundförare som heter Julien Knight.
Efter att jag lånat en skyddsväst och
en polisradio så gav vi oss iväg i
Juliens civila polisbil, en personlig
Chevrolet Tahoe (!) Man ville minimera smittorisken hundarna emellan
genom att låta varje hundförare ha
en egen bil. Bilen var vidare utrustad
med en lap-top med pekskärm. Från
datorn kunde alla önskade register
nås och erbjöd även ett omfattande
kartmaterial med GPS-positionering
på alla polispatruller.
Det var inte svårt att bli lite avundsjuk men Julien själv hade gärna haft
en Volvo XC70 som utryckningsbil.
Chevans vägegenskaper var inte så
bra vid utryckningskörning. Gott om
plats fanns det dock!
Vårt första hundjobb bestod i en spårning efter en skadegörelse på bil i ett
villaområde. Efter några hundra meters spårning längs gatorna blev det
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dock tappt. Natten förlöpte förhållandevis lugnt, tyvärr utan några större,
eller för den delen, lyckade hundjobb.
Istället hann vi prata mycket om våra
respektive arbetssituationer.
Vancouver är en stad i storlek med
Stockholm och det jobbar ca 50
hundförare där. De har en förhållandevis stor omsättning på hundförare.
Man stannar sällan i funktionen mer
än 5-10 år. Anledningen är dels att
man behöver ha jobbat en del år i
vanlig polistjänst innan man kan få bli
hundförare och dels att de har ett helt
annorlunda pensionssystem än vårt.
När levnadsåldern plus antal år i
tjänst (även inkluderat andra jobb före
poliskarriären) uppgår till 80 så får
man gå i pension. Bob t.ex. går i pension om ett par år efter 30 år i tjänst.
Han fyller då 50… När jag berättade
om vårt pensionssystem höll de på att
falla baklänges!
En liten faktor till, är att om man
missar den årliga uppkörningen av
hunden och det inte är uppenbart
så att det är p.g.a. hunden själv (ex.
skada, undermåliga drifter o.s.v.) så är
det inte bara hunden som tas ur tjänst.
Även hundföraren får se sig om efter
något annat att pyssla med! Hårda
bud!
Lönemässigt ligger de lite högre än
oss. En vanlig hundförare ligger på
mellan 35-40000 kr i månaden. En
foderlega, i storlek med vår, utgår
också varje månad.
Hundjobbsmässigt har vi det väldigt likt. De jobbar med hunden på
ungefär samma sätt som vi och har
ett liknande sätt att träna. En intressant skillnad är att de i princip har
möjligheten att välja om deras hund
alltid ska gå i bett vid sändande/sök
(bite and hold) eller om den ska sätta
sig och skälla om gärningsmannen
stannar (bark and hold)! Det hade
dock den effekten att bite and holdhundar som anträffade någon vid t.ex.
personsök i byggnader, även då gick i
bett om den kom åt personen. Likaså
i räddningssökssituationer, vilka dock
inte är så många, kunde detta ske. Vid

eftersök av barn ﬁck föräldrarna först
skriva på ett papper om att de visste
om risken att barnet kunde bli bitet av
en polishund vid anträffande… Munkorg användes inte i dessa situationer,
av någon okänd anledning.
En annan skillnad var att hundarna
också kunde användas vid inbrytningar och framfördes då i kön bakom
ett antal poliser med ballistisk sköld
i spetsen. Ibland användes t.o.m. två
hundar på detta sätt.
Dagen efter nattpasset var jag med
på deras hundträning. De övade i
ett industriområde och träningen
innefattade både spår och skydd. Alla
hundar jag såg spåra gjorde detta med
förvånande hög nos, säkert ca 4-5 dm
ovan mark på hårt underlag. Själva
hävdade de att hundarna trots detta
spårade väldigt bra på hårda underlag.
Jag blev väl inte helt övertygad av det
jag såg och förstod inte riktigt varför
de ville ha det så.
I samband med de årliga proven ska
hundarna bl.a. kunna spåra på hårt
underlag i stadsmiljö. Beroende på
vilken av de tre tjänstbarhetsklasserna
man beﬁnner sig i så
är spåret olika långt.
I den högsta klassen
ska hunden kunna
spåra sex kvarter i
stadsmiljö.
I övrigt var träningen
lik vår. Skyddsmomenten var i princip
desamma. I stället
för återkallande
skulle de dock kunna
lägga hunden och
på så sätt avbryta
sändandet. Alla
använde tyska kommandon. Det verkade
ha sin grund i den
omfattande import av
hundar, bl.a. från Europa, som de måste
ägna sig åt för att få
bra hundar. Canada
har tydligen ingen
bra avel mot tjänstehundsidan.

Uniformen de använder är en svart
overall med löstagbara ärmar. Overallen fanns i sommar- och vinterutförande samt kunde kompletteras med
en vinterjacka. De var mycket nöjda
med den och jag tyckte den verkade
både ändamålsenlig och skön.
Avslutningsvis kan sägas att Canada
är ett helt otroligt intressant och
vackert land att besöka. Det här var
min andra gång i landet och jag kan
lätt tänka mig att åka dit igen! Det är
så otroligt stort och bjuder på mycket
stora variationer både avseende natur,
arkitektur m.m.
Den som är intresserad av att höra
mer om själva resan får gärna höra av
sig till mig.
Robert Ekelund
Hundenheten Stockholms län
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Det nakna spåret
En berättelse ur verkligheten

Jag hade kommit hem till mitt nybyggda hus i Torslanda, Göteborg.
Strax efter att jag lagt mig hörde
jag en motorcykel som stannade
utanför. Konstigt tyckte jag och gick
till fönstret för att spana. Jag ser då
en man som tittar in på tomten och
den inre ringklockan ringer direkt,
buse! Mannen går in i carporten och
börjar rota bland däck och cyklar.
Reptilhjärnan hos mig reagerade
blixtsnabbt. Jag rusade nerför trappan och sög tag i hunden, låste upp,
larmade av och öppnade dörren. Det
enda jag såg av mannen var en skymt
av ryggen innan han försvann bakom
ett hörn. Jag skrek att det var polisen
och att jag skulle skicka hunden,
vilket jag naturligtvis också gjorde.
Hunden kom ut på vägen och stod
24
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som ett fån och tittade, han hade ju
inte sett någon så han undrade nog
om husse gick i sömnen. Jag sprang
ut efter och hunden började då spåra
längs med gatan, efter 50 meter fann
jag mig i situationen och kom då på
att jag var helt NAKEN. Som tur var
vaknade inte en enda granne, vilket
jag fann rätt märkligt med tanke
på mina rop efter mannen. Hunden
ville bara framåt och jag ﬁck hejda
honom några sekunder för sambon
kom ut med en handduk. Jag skylde
min kropp med handduken och tog
upp jakten över gräsmattor, altaner
och ut i skogen. Jag var endast iförd
handduk och leran skvätte runt mina
bara fötter. Efter en stund tappade
nästan hunden ur sikte men hörde
honom framför mig. Plötsligt hör jag

hunden gå i anskällning ca 50 meter
framför mig och husse har aldrig varit
så snabb i skogen för att nå fram till
”ﬁgurant”. Mannen satt upptryckt mot
en bergsknalle med en hund skällande ca 30 cm från ansiktet, fradgan
skvätte över mannens ansikte och mitt
kommando att han skulle sitta still
kändes ganska överﬂödigt. Jag transporterade ut mannen till närmaste väg
och min sambo anslöt med telefon.
Innan radiobilen hann dig hade jag
fått på mig skor och byxor och när jag
i förhör berättade händelsen tappade
kollegan hakan. ”Sa du NAKEN!”
En hundförare ger sig aldrig!
Tobias Stenström
Hundförarpolisen Göteborg
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Födelsedagsspår med kisserör
lurade häcken av Uppfödaren
När jag fyllde 40 ﬁrade mina lärarkollegor mig med en blomsterkvast och
ett ﬁnt inslaget presentkort på Team
Sportia.
När min uppfödare, tillika inspektör, anskaffnings- och utbildningsansvarig vid polishundtjänsten (jag
läser direkt från visitkortet) fyllde 40,
slutade det med sirener, blåljus och
draget tjänstevapen.
Förberedelserna inför min födelsedag torde ha tagit vår trä- och
metallslöjdlärare Nils-Olov, det är
han som kräver in pengarna till skolans ”Blomsterkassa”, lite drygt fyra
minuter.
Förberedelserna inför Uppfödarens
högtidsdag tog åtskilliga timmar och
leddes av en arbetsgrupp bestående av
undertecknad, samt en bekant som är
hundförare i uppfödarens hundgrupp.
Om någon till äventyrs undrar hur
vi nu känner varandra så beror det på
att våra hundar kommer från samma
kennel, alltså Uppfödarens, eller för
att vara korrekt, hans frus. Hans, inte

Uppfödarens, utan bekantens tjänstehunds kullsyskon är halvbröder och
halvsystrar till min tik. Alltså de har
samma mostrar och morbröder, fast
inte samma farmor. Hänger ni med?
Som lärare i dagens skola är jag ju
helt van och förtrogen med släktskap
som dessa och betydligt rörigare. Men
många av er läsare är förstås poliser
och har svårt att se helheten i saker
och ting. Ni är väl mer vana med att
se små detaljer, som ﬁngeravtryck
och sånt. Om det blir för komplicerat
så strunta i våra hundar. Vi är nämligen också jämngamla och uppväxta i
samma kvarter.
I alla fall kom vi att prata om
Uppfödarens stundande 40-årsdag
och kom överens om att det var läge
att hitta på någon trevlig liten överraskning. I det inledande skedet hade
jag kanske tänkt mig att vi, och helst
några till, typ skulle börja ringa och
gratulera prick klockan tolv, natten
till födelsedagen. Föga anade jag
då att jag istället skulle hamna i en

mörk och kall granskog tillsammans
med ytterligare fyra av uppfödarens
hundköpare. Det är onekligen olika
hur man bedriver kennelträffar.
Vi förde diskussioner, via telefon,
sms och bredband. Telias aktier gick
säkert upp ett par procent under den
här tiden. Tillsammans arbetade vi
fram ett koncept som om, jag skriver
om, gick i lås skulle kunna bli riktigt
roligt. Det hela gick ut på att Uppfödaren skulle luras ut på ett bus-spår
som i själva verket var ett sup-spår.
Tanken var att han helst inte skulle
märka skillnaden, i alla fall inte direkt.
Efter hand som planerna växte fram
blev ﬂer och ﬂer personer direkt eller
indirekt involverade. Nu pratar jag då
inte bara om kollegor och kennelfolk,
som delvis är samma personer, utan
om halva poliskåren, eller myndigheten heter det kanske. Där ligger
Nils-Olov med ”Blomsterkassan”
allt i lä. Kontakter togs med LKC,
inre befäl, yttrebefäl och sist med
E D A > H = J C 9 : C )'%% ,
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absolut inte minst med hans fru. Hon
ﬁck i uppdrag att se till att han höll
sig hemma på onsdagskvällen, ett
para dagar innan själva födelsedagen.
Om han försökte ge sig hemifrån var
hon tvungen att hindra honom. Hon
lovade att det inte skulle bli något
problem. Hon visste precis vilket trick
hon skulle ta till om det behövdes. Vi
tog henne på orden och avstod från
vidare detaljer kring själva tricket. En
rejäl smörgåstårta beställdes också
som back-up om allt annat skulle gå
snett.
Den aktuella kvällen träffades vi
som planerat på en parkeringsplats
någon mil från Uppfödarens bostad.
Vi, var några normala civila hundägare, och så Uppfödarens hundgrupp. Allt som allt var vi kanske 15
personer. Tillsammans gick vi genom
allt en sista gång. Meningen var att civilisterna skulle gå ut ett gemensamt
spår och ”droppa” en och en längs vägen. Med oss skulle vi ha urinprovrör
laddade med alkoholhaltiga drycker.
Vi var helt överens om hur vi skulle
gå till väga, förutom på en punkt.
Ingen ville, ligga som G-apport, det
vill säga först. Jag erbjöd mig men
där la som tur är mannen in sitt veto.
Till sist bestämdes det i alla fall att
Uppfödarens träningskamrat, tillika
valpköpare, tillika skyddsﬁgurant,
tillika pensionär med helskägg, Stålmannen, skulle göra det. Jag minns
inte riktigt argumenten för att just han
utsågs, men jag tror kanske att det
mest hade med hans ålder att göra.
Något i stil med:
”Vi sliter ut en generation i taget.”
En annan anledning kan ha varit
hans chanser att överleva om något
skulle gå fel ansågs störst. Ärligt talat
tyckte jag att det verkade lite överdrivet och uppförstorat, jag menar
vad skulle kunna hända egentligen.
Typiskt poliser att överdriva och jaga
upp sig så till den milda grad.
Vi hade samlats i riktigt god tid
och ﬁck vänta ett bra tag. Här såg jag
ännu en stor skillnad i lärar- respektive polisrollen. En polis är verkligen
tränad till att bara vänta. De lutade sig
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mot sina blåvita bilar. Andningen blev
långsammare. Talet blev långsammare och blicken blev dimmig. Jag
är nästan helt säker på att ett par av
dom faktiskt somnade. Inte konstigt
att brottsligheten ser ut som den gör i
vårt land.
En högstadielärare väntar aldrig.
När man har med tonåringar att göra
gäller det tvärt om att hela tiden vara
steget före. Det är ytterst sällan det
blir några minuter över. Och om det
till äventyrs skulle hända, då rättar
man glosprov.
Långt om länge kom till sist ett
telefonsamtal från en utsänd spanare
som låg gömd i Uppfödarens grannes
trädgård. Hans bil rullade nu in på
uppfarten, operationen kunde inledas.
Här är jag ärligt talat en liten aning
osäker på exakt vad som hände sen
och i vilken ordning, men Uppfödaren blev i alla fall uppringd och ﬁck i
stora drag följande story presenterad
för sig:
Två ungdomar har tidigare under
kvällen hotat till sig en bil (mammas)
från personalen på ett behandlingshem. Bilen, en ljusblå Renault Clio
mötte en polispatrull som inledde en
biljakt. Ungdomarna har nu lämnat
bilen och sprungit till skogs, bara
några kilometer från Uppfödarens
bostad. De hundförare som ﬁnns i
tjänst har åkt på ett försvinnande. En
polispatrull är på plats vid ﬂyktbil.
När det stod klart att han ”nappat
på betet” blev det bråttom. Mammas
bil ställdes vid vägkanten och efter ett
par minuter kom verkligen en polisbil
med två kvinnliga poliser som om de
tröttnar på att fånga busar kan få jobb
som skådespelar ei vilken TV-såpa
som helst. De ﬁck lite kortfattade
instruktioner och sedan gav vi oss ut i
skogen för att lägga spåret.
Efter ett par hundra meter lämnade
vi Stålmannen åt sitt öde. Vi önskade
honom lycka till och gav honom
provröret G, som tillsammans med de
sex andra så småningom skulle bilda
ordet GRATTIS. När var och en av
oss kommit på plats var det bara att
vänta – igen. Men den här gången

behövde vi inte vänta så länge förrän
vi hörde en bil närma sig med en
hiskelig fart. Några sekunder senare
bromsade den in med tjutande däck.
Ut ur bilen kastade sig Uppfödaren
som på radion fått veta att förstärkning var på väg. Han selade kvickt på
hunden och ryckte åt sig tjänstevapnet
från en av de häpna kvinnliga poliserna. Detta är givetvis inget som vi
såg, däremot HÖRDE vi när de bara
några ögonblick senare var framme
hos den första ”busen”.
Hunden skällde och Uppfödaren
vrålade. Släng er i väggen både
Gunvald och Harrison Ford. Det är
svårt att veta vem som i det läget är
farligast, men jag är beredd att sätta
en slant på att det då inte var hunden.
Jag som låg en bit bort måste säga att
jag är jäkligt glad att det inte var jag
som var G:et. Det kändes i det läget
helt okej att vara ett A.
– Han är ju inte riktigt klok, viskade det första T:et, som bildade en
”dubbelapport” tillsammans med mig.
Sitt uttalande grundade hon från
sin profession som mentalvårdare på
slutna avdelningar, men man behövde
sannerligen inte ha några högskolestudier i galenskap för att förstå
att hon hade helt rätt. Mina fem-sex
poäng i psykologi räckte mer än väl.
Uppfödaren som vid det här laget
kommit upp rejält i varv, kände inte
alls igen sin träningskamrat sedan 15
år tillbaka. När han efter ett tag ändå
förstod, kanske tack vare helskägget,
att han inte hade fångat någon förlupen tonåring, trodde han att någon
”blandat ihop” ärenden. Jag vet inte
riktigt om det är vanligt att polisen
gör sådana ihopblandningar, men det
är ju mycket möjligt. För mig är det
lika otänkbart som om våra språklärare plötsligt skulle ta över NO-avsnittet
om Sex och Samlevnad i åttan.
I sammanhanget måste man
beundra Uppfödarens förmåga att
göra en hyfsad historia helt briljant.
Han handfängslade Stålmannen och
lämnade sedan över honom till den
förvånade kvinnliga polisen som
följt med som medlöpare. Stålman-
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nen som fått order om att se till att
det första provröret blev urdrucket,
gjorde tappra försök, men lyckades
inget vidare. Ju mer han insisterade
ju argare blev Uppfödaren. Jag tror
faktiskt det slutade med att antingen
Stålmannen själv, eller poliskvinnan,
drack ur rör G.
Sedan bar det av igen och vid nästa
stopp låg en hundförarkollega. Hur
han gjorde är en gåta, men på något
sätt ﬁck han i Uppfödaren innehållet i rör R. Sedan blev vi uppspårade
en och en och vid T nummer två
stoppade Uppfödaren äntligen undan
pistolen. Vid I:et ﬁck vi de första

indikationerna på att han kände igen
oss och han började bli någorlunda
kontaktbar. Innehållet i provrören
gjorde kanske sitt till, för när han väl
kommit igång så drack han villigt och
glatt.
Spåret avslutades på en backe
ovanför en vändplats, där resten av
gänget ställt upp sina polisbilar och
till sirener och blåljus framfördes:
”Ja må han leva, ja må han leva, ja
må han leva uti…”
Kvällen avslutades till sist med
smörgåstårta och öl i Uppfödarens
kök. Vi turades om att försöka förklara för honom att han hade blivit lu-

rad. Det fanns aldrig några ungdomar
och nej, kollegorna hade aldrig varit
på något försvinnande. Här kom förresten mina speciallärarknep väl till
pass. Först när jag hade ritat upp hela
händelseförloppet på små kartongbitar som han ﬁck lägga i kronologisk
ordning, tycktes det klarna något. (På
fackspråk social berättelse.)
– Jag fattar, jag fattar, mumlade
Uppfödaren till sist om än skeptiskt,
men vem i helvete var då han med
skägget?
Fröken H.

SUDOKO
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Instruktörskurs 2007
Deltagare instruktörskurs 2007: Fredrik von Bahr Värmland, Fredrik Andreasson Stockholm, Ylva
Lindström Stockholm, Paul Langvik Västra Götaland, Tomas Borg Skåne, Eva Roos Jämtland, Bo
Larsson Örebro, Peter Hallberg Skåne, Christer Karlsson Kronoberg, Johan Sjödén Halland.

Så satt vi där, 10 st blivande instruktörer. För mig var nästan alla
ansikten nya förutom två. BoLa och
jag var i samma grupp på EU-mötet.
Christer (bubbelbadet) Karlsson och
jag hade gått en narkotikautbildning
tillsammans för några år sedan. Efter
att Sven välkomnat oss och efter
genomgången veterinärbesiktning så
drog det igång. Utbildarrollen var det
första stora ämnet. I detta låg även
presentationsteknik. Att gå upp och
ställa sig och hålla föredrag inför
andra människor kan ibland kännas
svårt, men vår ciceron i ämnet, Tor
Cavalli-Björkman (chef för Försvarets överlevnadsskola), coachade oss
igenom dessa dagar på ett intressant
och roligt sätt.
Vi ﬁck också redan i början av
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veckan reda på av Göran (Lundström)
att vi skulle ha en uppvisning med
hundarna för grundkursen. Denna
skulle gå av stapeln på fredag förmiddag. I förevisningen var det meningen
att vi skulle presentera så mycket
som möjligt av en tjp 3 hund så att
grundkursen skulle få se hur en färdig
hund kan se ut! Göran hade tidigt
en idé om att vi inte skulle ha några
angrepp med i uppvisningen, utan de
gånger hund sändes så skulle detta
sluta med bevakning av stillastående
eller återkallande. Alla utom Fredrik
och Ylva från landets huvudstad var
med på detta. Stockholm protesterade
högljutt men ﬁck till slut vika ned sig.
Det blev beslutat att uppvisningen
skulle genomföras utan bett. Vi ﬁck
ett tillfälle till att träna och Fredrik (se

ovan) ﬁck i uppgift att genomföra ett
kortare spår samt civilsändande inför
publiken. Vid generalrepetitionen
lyckades han dölja sina onda avsikter
och allt avlöpte perfekt. Vid själva
uppvisningen stod det klart att Stockholm genomfört en kupp. Fredrik
sade till Ceaser att bita och det gjorde
han! Det var bara synd att ﬁguranten
Tomas Borg inte hade någon skyddsutrustning på sig. Traditionsenlig
Whisky och no hard feelings. I övrigt
avlöpte uppvisningen till belåtenhet
för samtliga. Lite spänning är aldrig
fel.
In i vecka 2 och nu stod inlärning
och dressyrlära på programmet. Magnus Johansson och Anne (ni får inte
tro att jag bara håller på med klicker!)
Berg. Mycket givande föreläsning av
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de båda första dagen. Sedan ﬁck vi
tillgång till Anne ytterligare 2 dagar.
Jag kan bara säga att ett antal pusselbitar trillade på plats. Pedagogiskt och
bra. Jag hoppas att Anne får fortsätta
komma till instruktörskurserna. Hem
till helgvila.
Tillbaka till vecka 3 och nu var det
räddningssök som gällde. Teori och
inlärning och sedan ut i skogen. Nu
började vi även komma in på provledarrollen. Vi dömde bl.a. några hundar från Västra Götaland som ställde
upp som provhundar för oss. Tack ska
ni ha. Även Janne Karlsson ﬁck se sin
hund granskas i skogen. Han bidrog
även med ett och annat matnyttigt i
utbildningsväg.
Vecka 4 så. Sista veckan innan
uppehållet. Denna vecka kom till stor
del att handla om spår. I detta höll
Sveriges spårguru Lasse Eriksson. Vi
gick igenom teori och inlärning samt
gjorde ett antal olika spårövningar.
(Den blöta tröjan-varianten) kommer
troligtvis inte med på grundkursen i
höst!! Parallellt med detta fortsatte vi
även med provledarrollen.
På torsdagsförmiddagen spårade vi
förbundsstyrelsen som var på fältdygn
och skulle få känna på en liten jaktövning. Även mister Cavalli-Björkman
förärade oss sin närvaro i skogen. Han
undslapp dock inte en Mallenäsa från
Halland, You can run but you can’t
hide!! På kvällen var det jaktövning
igen. Nu var det JAS-piloternas obligatoriska övning med förstärkning
från överlevnadsskolan. Dessa ﬁck
försprång och skulle försöka hålla
sig undan oss. Vi å andra sidan skulle
försöka spåra ifatt. Det var trötta ben
den kvällen. Det är inte lätt att fånga
in motiverade byten. Men några ﬁck
vi alla fall. Bra jobbat Krister! Det är
bra att det ﬁnns Småland både på ena
och andra sättet, eller hur?
Hem till ett välförtjänt uppehåll på
2 veckor.
2 veckor senare var vi tillbaka i
Karlsborg igen. Skyddsdressyr var
ämnet för veckan och gästinstruktör
i detta var Magnus Söderberg, Västra
Götaland. Magnus delgav oss sin
syn på skyddsdressyr, ﬁgurantarbete
samt inventering av hund för framtida

skyddsdressyr. Vi ﬁck även chansen
att inventera hälften av grundkursens hundar. Kanonundervisning. Vi
dömde också ett antal hundar från
Västra Götaland i skyddet. De hade
passande nog lagt sina regveckor i
Karlsborg. Bra för oss.
Grundkursen var också ute och
tränade tätortsspår denna vecka. Vi å
andra sidan ägnade oss åt mer vågade
saker. Ibland är skillnaden i ålder och
rutin ganska tydlig.
Vecka 5, kortvecka måndag-onsdag. Måndagen gick i specialsökens
tecken. Teoretiskt avhandlades kriminalsök, narkotikasök samt vapensök.
Även urval av sökhund diskuterades.
På tisdagen var vi med och bedömde
L-tester och på kvällen hade Pelle
preparerat Vaberget med GUCKA
(likvätska). Intressant och bra att se
hur ens hund reagerade. På onsdagen
ﬁck vi lyssna på ett föredrag av Leif
Carlsson angående farliga hundar
samt kamphundsproblematiken.
Vecka 7 började med väktarhunden.
Vi bedömde ett antal väktarhundar
enligt FAPen. Veckan fortsatte med
provledarrollen och då i uppletandet
samt inomhussöket. På torsdagen
hade vi besök av Lena Matthijs och
ﬁck prata våldsanvändning en hel dag.
Fredagen började med redovisning
av vår dressyruppgift. Alla skulle ha
en fungerande påvisande markering
på sin hund. Så vitt jag kommer ihåg
så såg det bra ut på alla håll. Hem på
helgledighet!
Sista veckan. På måndagen ﬁck
vi tid för att förbereda grundkursens
tillämpade övningar som skulle gå
av stapeln på tisdagen. Vi hann även
med en släng av provledarrollen på
eftermiddagen. Tisdag och slutövning för grundkursen. Vid ett antal
stationer försökte vi så gott vi kunde
att utsätta dessa nykomlingar i skrået
för prövningar. De skötte sig dock bra
och klarade de ﬂesta av uppgifterna
galant. Dagen efter, på kvällen, hade
grundkursen ordnat diverse skojfriska
övningar för oss lärda nere i källaren.
När vi sedan var färdiga visade det
sig att man även hade spraymålat
de ﬂesta av våra hundar i rosa under
tiden som vi varit fullt upptagna med

att göra vårt bästa. Nu råkar jag veta
vem som var inblandad i detta och jag
kan ju säga så här! ”Slappna aldrig
av!!!!”
Torsdag och avslutning. Först ﬁck
vi uppleva en grupplydnad med 35
hundar under ledning av Harry Nilsson som startade på ﬂottiljen och gick
in till centrala Karlsborg och sedan
tillbaka igen. Diplomutdelning och
hejdå. Rätt va det var så satt man i
bilen på väg hem. Otroligt hur fort 8
veckor kan gå! För egen del kan jag
säga att med i bagaget hem följde
mycket ny kunskap samt ett antal
vänner för livet!
Göran då! Jo, han ska få ett eget
stycke. Göran Lundström var vår
kursansvarige instruktör. Göran tror
jag är känd för de ﬂesta i hundsverige.
Han ledde oss igenom den här kursen
med humor, värme och kunskap.
Göran har numera fått anställning i
Karlsborg på polishundtjänsten. Grattis till ER!
Jag vill även passa på att tacka
Lasse Eriksson då han funnits med
mycket under vår utbildning och
bidragit med mycket kunskap.
Nu var ju inte allt bara allvar och
inlärning. Varje onsdag i princip
så spelades det innebandy mellan
grundkursen och de lärda. Nog om
det! Sedan var det någon form av lek i
samband med pubaftonen på kvällen.
Lekar som praktiserades var frågesporter, brännboll, gömma vigselring
o.s.v. Kul var det! Vi hade även en
avslutningsmiddag på tisdagen sista
veckan. Trevligt och gott. Pelle han
sjöng så att väggarna rodnade inne på
hotell Wettern!
Nu hade jag inte tänkt att skriva
mer, utan tack alla ni som jag ﬁck
lära känna och tack till RKP Polishundtjänsten för väl genomförd
utbildning och när detta publiceras så
är jag tillbaka i Karlsborg för höstens
grundkurs. Ska bli oerhört kul. Ha en
bra höst.
Johan Sjödén
Hundenheten Halland
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UZAK BORDE STICKA NÄSAN HÖGT I VÄDRET

Uzak borde sticka näsan högt i vädret
– men väljer att hålla nosen riktigt lågt
Klockan 03.40 på lördagsmorgonen kommer larmet
från LKC. Den misstänkte
”Sängkammartjuven” har
slagit till på nytt, den här
gången i Ronneby. En hundpatrull måste omgående inﬁnna sig. Närmast på plats, i
Karlskrona tre mil bort, ﬁnns
Anders Johansson och hans
malinois Uzak.
En timme och ett suveränt
spårarbete senare, kunde en
19-årig man gripas. Förhoppningsvis kan ett 15-tal villainbrott i östra Blekinge nu
klaras upp.
30
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Busen tog bussen
Redan helgen innan var man bokstavligt talat tjuvarna på spåret, men gärningsmännen kom undan då hunden
gick tappt vid en busskur. Detta ﬁck
sedan sin naturliga förklaring. Tjuvarna hade helt sonika använt sig av
lokaltraﬁken som ﬂyktfordon. Busen
tog bussen skulle man kunna säga. Nu
trodde alla att det skulle bli lugnt ett
tag, men männen som blivit kända för
sina fräcka, närmast dumdristiga villainbrott, tog inte ledigt så länge.
Man tror att det varit minst 2 personer inblandade, varav en har tagit
sig in i hus där folk legat och sovit.
Många har skrämts halvt ihjälp av att
vakna upp med en främmande man
i sovrummet. Den eller de andra har

cirkulerat runt i området i en bil, och
sedan plockat upp sin kumpan. Så här
har tillvägagångssättet varit vid ett
ﬂertal tillfällen och därför var Anders
skeptisk till att man skulle lyckas
gripa någon denna gången heller.
– Dessutom befann vi ju oss minst
20 minuter bort, berättar Anders som
givetvis är mycket nöjd med Uzaks
insats.

Biten i häcken i häcken?
När de kom fram till platsen kunde
ägaren till huset göra en insats genom
att exakt peka ut var en man försvunnit ut genom en altandörr. Uzak ﬁck
genast fäste i spåret som korsade
gräsmattan och gick vidare ut på den
asfalterade gatan. Därifrån fortsatte

UZAK BORDE STICKA NÄSAN HÖGT I VÄDRET

han sedan metodiskt att följa spåret
runt i villaområdet. Spåret gick mestadels på asfalt, men korsade också
något grönområde. Efter drygt 700
meter kände Anders plötsligt att det
blev ordentligt drag i linan.
– Då hade vi kommit in på baksidan
av en tomt där det stod en hög och tät
häck, förklarar Anders. Jag förstod
ju på hundens beteende att det fanns
någon på andra sidan.
Häcken var som sagt riktigt tät, men
till sist kunde Uzak tränga sig igenom
en öppning, tätt följd av husse. Där på

andra sidan i det höga slyet låg den
nu skäligen misstänkte inbrottstjuven
platt på magen. Undertecknad har
inga veriﬁerade uppgifter på om det
sedan uppstod något handgemäng,
men håller inte för otroligt att busen
ﬁck sig ett litet nyp i häcken.
Vad kan det då ﬁnnas för förklaring
till att Uzak inte hade några som helst
svårigheter med att klara det, trots
allt, mer än 30 minuter gamla asfaltspåret närmast prickfritt.
– Svårt att säga, tycker Anders.
En förklaring kan säkert vara att vi

tidigare i veckan fakstiskt specialtränade spår på just hårda underlag. Hela
hundgruppen hade en tredagarsutbildning i Halen där vi helt och hållet
koncentrerade oss på tätortsspår.
Det var faktiskt allra första passet
efter Halen som Uzak och Anders ﬁck
upp till bevis, snacka om examensprov. Jag vet vad mina tonårsgrabbar
på jobbet hade sagt om deras insats.
Det är respekt!
Catarina Håkansson

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

31

POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUNDS STYRELSE 2007

DG9;yG6C9:
A6GHA>C9<G:C

K#DG9;yG6C9:
I=DB6HL>B6C

@6HHyG
B6CC:?D=6CHHDC

H:@G:I:G6G:
B6GGI>@tAAB6AB

Bost.: Holmby 1206, 240 32 Flyinge
Tel. 046-520 12
Mobiltel. 0733-48 31 74
Fax bost. 046-280 25 88

Bost.: Brattlyckev. 5, 448 33 Floda
Tel. 0302-307 10
Mobiltel. 0705-16 70 02, 0733-86 21 80
E-mail: tomas.wiman@telia.com

Bost.: Kärstalöt Rosenlund,
610 50 Jönåker
Mobiltel. 070-520 45 53
Polismyndigheten i Södermanlands län
E-mail: johansson.manne@gmail.com

Bost.: Ope 2608, 831 92 Östersund
Tel. 063-354 36, Fax 063-354 37
E-mail: martti.kallmalm@swipnet.se
Polismyndigheten i Jämtlands län
Tel. 063-15 25 08

E-mail: le-cops@telia.com

K6A7:G:9C>C<
E=;'%%,

A:96BDI
E:I:GB6II=>?H
Bost.: Fredriksbergsvägen 9,
523 31 Ulricehamn
Tel. 0321-103 85 bost.
Mobiltel. 0702-16 77 61
E-mail: matthijs@ueab.net

HJEEA:6CI
E:IG6K>@AJC9

HJEEA:6CI
E:I:GA>C97:G<

Polismyndigheten i Uppsala län
Hundenheten
Box 3007, 750 03 Uppsala
Mobiltel. 0736-18 22 54

Bost.: Lövnäsberg, 155 94 Nykvarn
Tel. 08-55 24 56 58
Mobiltel. 0733-53 93 40
E-mail: peterlindberg66@telia.com

Sammankallande:
Roberto Viskovitch, Jönköping
Roger Ivebring, Kalmar
Ulf Backman, Örebro
EDA>H:CH=JC9"
;yG6G;yG7JC9H69G#/

DE:'+%-(&.'yHI:GHJC9
EDA>H:CH
=JC9;yG6G;yG7JC9H
EDHI<>GD/+.(%&*"%

I > 9 H @ G > ; I : C E D A > H = J C 9 : C
REDAKTIONEN:
Polishunden, Lars Nordgren,
Polismyndigheten i Skåne län
Revinge Nygård, Box 25
247 21 S. Sandby
Tel. 046-622 85, Fax 046-622 84
Fax bostaden 0416-136 59
E-mail: reg.hund@telia.com

Mobiltel. 0733-48 31 74
E-mail: le-cops@telia.com

ANNONSER:
040-21 91 10
031-45 36 78

OMSLAGSBILDEN NR 4/2007:
DISTRIBUTION OCH TRYCK:
Weinco Graﬁska AB 2007

ANSVARIG UTGIVARE:
Lars Lindgren
Holmby 1206, 240 32 Flyinge
Tel. 046-520 12

32

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

UTEBLIVEN TIDNING, ADRESSÄNDRING:
Skriv eller ring till:
Manne Johansson
Kärstalöt Rosenlund, 610 50 Jönåker
Mobiltel. 070-520 45 53

SM-vinnarna 2007
Foto: Lars Nordgren

MANUSSTOPP 5/2007:
6 november 2007
För åsikter framförda i publicerade
artiklar svarar resp. artikelförfattare.

