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Ordförandens
Ordförandens kommentar
kommentar

SM för polishundar 2008
Jag och övriga styrelsen vill rikta ett stort tack till
våra vänner i Värmland, för genomförandet av
sommar-SM i Karlstad 4–7 september och för att
dom tog på sig arrangemanget med så kort varsel.
Givetvis ett grattis till alla bra prestationer från
tävlande såväl som ett tack till domare och övriga
funktionärer. Visserligen var inte vädrets makter
med oss men arrangörerna lyckades hålla organisationen igång och värdiga vinnare kunde koras.
Vi hade i år ett litet uppsving i antalet anmälda
såväl i detta SM som i det tidigare genomförda
vinter-SM:et. Jag tror också att antalet anmälningar till narkotika-SM ser lovande ut. Det är enormt
kul att se nya ansikten (alla gamla också givetvis)
på tävlingsbanan så förhoppningen är att detta
är en trend som håller i sig. För att vi ska kunna
hålla mästerskapen krävs det emellertid arrangörer
och jag hoppas att det är några av er där ute som
tycker ”att nu är det er tid” och skyndsamt anmäler ert intresse till Wiman.
Själv dömde jag, i år, lydnad station ett tillsammans med Ulf Backman. Som jag sa på banketten
är det glädjande att det i de allra ﬂesta fallen inte
är motivationsbrister hos hundarna. Att vissa inte
har alla momenten helt hemma är förhoppningsvis
bara en fråga om tid. Ett korrekt uppförande med
regelrätt klädsel är inte heller oviktigt när vi visar
upp oss på planarbetet och jag tycker att ni i de
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ﬂesta fallen skötte er alldeles utmärkt trots den
stress som det innebär att visa upp sig inför publik.
Ännu ett år har gått, och som jag tidigare uttryckt
mig, frågan är om tiden inte går fortare ju äldre
man blir. Till årets årsmöte hade det inte inkommit några motioner och mötet genomfördes på
rekordtid. Jag valdes återigen till ordförande för
2008-2009 och tackar för förtroendet. Det blev inte
några förändringar i styrelsesammansättningen
detta år vilket ger en välbehövlig arbetsro. Vi kan
dock inte driva verksamheten ensamma och har
därför bestämt (med årsmötets godkännande) att
återigen satsa på en ordförandekonferens. Jag vill
passa på att rikta ett särskilt tack för att valet av ny
(gammal) valberedning gick så smidigt.
De Craft-jackor som vi har tagit fram ”går åt som
smör” och i skrivande stund är det inte många kvar
av de 200 som vi köpte in. Är efterfrågan fortsatt
stor kommer vi givetvis att överväga att köpa in
ﬂer.
Med förhoppning om en inte alltför bister höst.
Lars Lindgren
Ordförande
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Nårab återvinnner och
behandlar avfall
i Klippan, Perstorp och
Örkelljunga Kommun.
www.narab.se
ÅTERVINNING
AVFALLSHANTERING

Hyllstofta 6178 – KLIPPAN – Tel. 0435-296 50 – Fax 0435-243 30

Välkommen till

Bygdens bank!
Södra Hestra Sparbank
Här finns vi:
Storg. 14, 314 22 HYLTEBRUK
Telefon 0345-196 00

Specialité småkakor
& pepparkakor

Storg. 8, 330 26 BURSERYD
Telefon 0371-500 00
Torget 3, 310 83 UNNARYD
Telefon 0371-603 10
G. Nissastigen 19 C, 314 03 TORUP
Telefon 0345-204 45

0435-460 320

www.sodrahestrasparbank.se

Näckrosvägen 19
286 72 ÅSLJUNGA
www.gillebagaren.se

Vi erbjuder dig allt inom
SPARA • SKYDDA • LÅNA
www.lansforsakringar.se
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RIKS

Tel 0451-489 00

SPH 4-08

Tel 044-19 62 00

Årsmötesprotokoll

Årsmöte i polisens
hundförarförbund
Karlstad 2008-09-05
Närvarande: 26 Förbundsrådsledamöter
Frånvarande: 6 Förbundsrådsledamöter
§ 1.

Ordförande förklarade årsmötet 2008 för öppnat.

§ 2.

Till årsmötesordförande valdes Lars Lindgren.

§ 3.

Till årsmötessekreterare valdes Martti Källmalm.

§ 4.

Årsmötet godkände mötets behöriga utlysning.

§ 5.

Årsmötet fastställde dagordningen.

§ 6.

Till att justera årsmötesprotokollet valdes Glenn Andersson, Skåne samt
Leif Malmgren, Stockholm

§ 7.

Årsmötet godkände årsberättelsen efter genomläsning

§ 8.

Revisor Jerker Lawesson läste upp revisionsberättelsen.

§ 9.

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

§ 10.

Årsmötet fastställde den föreslagna budgeten.

§ 11.

Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift. 100 kr. aktiv 50 kr. passiv.

§ 12.

Stadgeenliga val:
A/ Till ordförande för ett år valdes Lars Lindgren, Skåne
B/ Till kassör för två år valdes Manne Johansson, Södermanland
C/ Till ledamot för två år valdes Peter Matthijs, V:a Götaland
D/ Till suppleant för två år valdes Petra Viklund, Stockholm
E/ Till revisorer för ett år valdes: Lars-Göran Mårtensson, Skåne
Jerker Lawesson, Skåne
F/ Till revisorssuppleanter för ett år valdes: Mats Jönsson, Skåne
Johan Esbjörnsson, Skåne

§ 13.

Inga motioner har inkommit till årets årsmöte.

§ 14.

Ordförande avslutade årsmötet.

Till valberedningen valdes: Roberto Viscovich, Jönköping
Ulf Backman, Örebro
Roger Irebring, Kalmar

Lars Lindgren
Ordförande

Martti Källmalm
Sekreterare

Glenn Andersson
Justeringsman

Leif Malmgren
Justeringsman
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Informationsmöte

Informationsmöte
Karlstad 2008-09-05
Thomas Wiman
Wiman informerade om att styrelsen planerar för en ny ordförande konferens och uppmanade medlemmarna att inkomma
med förslag till konferensens innehåll.
Sommar SM 2009 avhålles i Östergötland, 2010 i V:a Götaland, 2014 i Skåne samt 2015 RKP.
Vinter SM 2009 avhålles i Dalarna därefter har vi inga arrangörer.
Narkotika SM 2008 avhålles i Västernorrland, 2009 i Stockholm.
Sverige kommer att arrangera NM antingen 2010 eller 2011.
Wiman påtalade vikten att få hjälp med att arrangera våra
mästerskap, vi behöver hjälp.

Sven Nyberg
Nyberg gav information om verksamheten i Karlsborg. Beträffande information så upplyste han att polishundtjänsten har
skickat ut över 100 GW med information. Han efterlyser mer
återkoppling utifrån landet. Det planeras en utökning av anläggningen, bl.a. är miljöbanan på gång.
Dressyrplan 2, kommer i en framtid, att få belysning. Instruktörsboendet kommer att få ett nytt kök. Nyberg informerade
om att det finns fler möjligheter till boende inom området.
Han informerade också om att det har varit flera arbetesgrupper och referensgrupper inne för att utveckla verksamheten.
Nyberg informerade om trögheten i RPS att få beslut i sakfrågor.

hundtjänsten se denna verksamhet som en kompetenshöjning
och att det skall vara utvecklande för den enskilde att arbeta
med den centrala anskaffningen.
Lundström gav information om Frontex som är samarbete inom EU för bevakning av de yttre gränserna med hund. Lundström har fått uppgiften att bevaka detta från Svensk sida.
FAP:en ligger nu hos rättsavdelningen på RPS och kommer
inom kort att behandlas.

Pelle Karlsson
Karlsson informerade om kommande utbildningar under hösten 2008 samt vår och höst 2009.
Årets polishund, så har 4 myndigheter svarat och 1 har en
kandidat. Karlsson vädjar ut i landet om fler kandidater.
I SPT så skall nu hund och häst ingå och hundförarna skall få
en särskild taktisk utbildning för hund.
Uniformen har börjat att levereras under juni och är behovet
större så ta kontakt med Pelle.
Finns intresse för bärprov så hånvisade Pelle till Sara Strömberg på RPS.
Till sist utdelade Pelle ett polishundcertifikat till Annie Edström med hunden Linjax Babe.

Roland Eriksson
Eriksson hälsade alla välkomna till Dalarna och Malung för
draghunds SM under vecka 6 2009. Tävlingsdagar blir tisdag
till torsdag.

Lars Eriksson

Kenneth Eriksson

Eriksson informerade om arbetet med att ta fram nya testformer och med detta nya protokoll för L-test och besiktning.
Arbetet kommer att presenteras under hösten 2008. Under en
övergångsperiod kommer man att föra dubbla protokoll.
Vidare informerade han om den nya tillsynslagen vilket troligen innebär merjobb för besiktningsmännen. De nya reglerna
för hållande av hund är polisen undantagben från då hunden
är i tjänst.
Till hösten kommer en grupp att träffas och se över en utveckling av inlärning till hund.

Eriksson hälsade välkomna till Östergötland och Norrköping
för sommar-SM 2009. Tävlingsplats blir F 13.

Göran Lundström
Lundström informerade om det pågående projektet, central
anskaffning. Förhandlingar pågår om en fortsättning efter nyår
och målet är att permanenta den centrala anskaffningen längre
fram.
För närvarande har pllishundtjänsten 4 hundar från FHTE och
troligen kommer en hund bli polishund. Man vill från polis4

P O L I S H U N D E N 4 2008

Rickard Jarl
Jarl informerade om att kostnadsersättningen ej har höjts på
10 år och det har skrivits en motion till SPF om en höjning av
ersättningen. Förhandlingar har pågått mellan arbetsgivare och
SPF, men det går trögt.
Jan Wallin på SPF, hade informerat Jarl om att RPS har kommit med ett bud, men det är inga större summor.
Genom det grundavdrag på 5000 kr. som införts är foderlegan
inte helt skattefri. RPS har svarat att en myndighet inte kan
kompensera beslut från en annan (RSV) men överväger om
denna utökade kostnad kan kompenseras på annat sätt.
En bättre enighet i landet efterlyses samt en gemensam syn på
frågan.
Förbundsrådet uppmanas att följa utvecklingen och kan kalla
till förbundsrådsmöte med kort varsel om så är påkallat.

Nordiska Mästerskapen
för polishundar
Det hopplösa landslaget
Text och Foto:
Petra Viklund
Jag ﬁck frågan om jag ville vara lagledare för
vårt lag i Nordiska Mästerskapen och det var
med en viss tvekan som jag tackade ja. Jag
tänkte ”Vad ska jag göra egentligen”? Det visade

sig vara en ganska enkel uppgift innan vi for.
Det var lite plaketter, anmälningsblanketter,
påminnelser om rabiesvaccinationer och lite
mejlande till deltagarna som skulle göras.

Eftersom vi alla åkte från olika håll i landet hade vi ingen gemensam march utan var och en tog sig till Varde i Danmark.
Vi hade ju Per Lockner med i laget och han hade riktigt långt
att köra så Roger Björne ställde upp som sällskap åt Per. Alla
i de svenska laget anlände dagen före invigningen UTOM
Roger och Per för dom stannade och sov på vägen ner – i Västervik! Ingen av oss som var på plats är några geografi professorer men de flesta av oss tyckte att det blev en liiiten omväg
för herrarna men är man från Norrland så kanske några mil hit
o dit inte spelar så stor roll.
Vi bodde förnämligt på ett hotell tillsammans med alla andra deltagare och funktionärer. Hundar fick vara med på rummen och själv hade jag förmånen att dela rum med Dan Pellas
och hans ”ryamatta” i form av hunden, Jurassic Erox. Erox
var en roligt bekanskap. Han ignorerade mig fullkomligt och
låg mest som en ryamatta o sov inne på rummet. EN morgon
bemödade han sig med att utdela en snabb puss (Erox alltså)
innan han upptäckte att Husse var vaken. Maten på Hotellet går inte att beskriva med ord men jag misstänker att den
skulle kunna beskrivas i siffror för många av oss hade nog
mer vikt i bilen på väg hem än dit (även om man räknar bort
ev alkohol som medfördes hem) Hotellet var beläget precis
vid en gigantisk sandstrand! Jag hade ingen aning om att det
fanns kilometerlånga stränder i Danmark. Det kändes som
en ”riktig” utlandssemester bortsett från att det inte fanns så
mycket tid att ligga på stranden.
Tävlingarna avlöpte under otroligt heta dagar! Jag är väldigt
imponerad över att hundarna orkade jobba! Saksöks rutorna
var i en terräng som mest gick att jämföra med steppmark i
stora grytor! Det såg ut som man hade sprängt stora kratrar
och i hettan där kan inte föremålen ha luktat särskilt mycket,

vilket även märktes på hundarna för det var ingen som hade
full pott. Dom som lyckades bäst var hemmanationen Danmark. Lite regeldiskussioner uppstod då en dansk hundförare
belönade sin hund med godis då han hade påvisande markering.
Spåren var lagda på ett övningsfält för stridsvagnar. Det var
ljung, sand och framförallt otroligt varmt och torrt. Lite orolig
blev jag när jag såg Glenn och Garbo långt bort i fjärran och
det plötsligt dundrade 3 stridsvagnar förbi honom, fast jag
misstänker att herr Glenn nog var den som blev mest orolig.
Bästa spår och lägenhetssöket i narkotikaklassen stod Per
Lockner med sin Bashåms Åbba för. Per slutade på en tredjeplats i narkotikaklassen och det med en kombinationshund.
Inte fy skam! Måste ju tillägga att vi såg en person med kängor, kortbyxor och stavar nere på stranden och inte var det för
att sola. Den här personen var Per Lockner som tog tillfället i
akt att träna lite stavgång i dom stekheta stranddynerna när vi
andra helst satt i skuggan med något kallt att dricka.
Lydnaden gick som man kan förvänta sig, ömsom bra och
ömsom otur. De märkliga var att hopphindret, 1m högt och
med NPHU`s logga på, verkade vara fullkomligt omöjligt för
de svenska hundarna. INGEN av våra hundar lyckades hoppa
över detta hinder. Vi var helt enkelt hopplösa. Den finske domaren kontrollerade plikttroget varje ekipage, man får endast
ha ett halsband och det skall vara i form av ett metallstryp.
Detta gäller i alla moment tävlingen igenom och gav upphov
till en del regeltolkningar och Norrmännen drabbades av några diskningar i saksöket då dom haft felaktigt halsband.
Skyddet avslutade det hela och där stod nog reserven Thomas Wiman för dagens uppvisning när han skulle vara provhund. Hans hund, Zippo, förstod nog att det var uppvisning
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Nordiska Mästerskapen för polishundar

och ville bjuda publiken på en show! Man kan väl säga att
Thomas log, mest för att han var utom tävlan, men vi som
tittade på skrattade gott. Tänk att vi har så lätt att glädjas åt
andras hundar när dom tar egna initiativ men när det kommer
till våra egna hundar är vi inte lika glada åt deras initiativ,
tjuvstarter och angrepp! Måste ju avslöja att Zippo Show
finns på video om någon är intresserad….
Skyddet är en blandning av vårt Svenskskydd och IPO. Det
är ju lätt att vara världsmästare när man sitter på läktaren och
nog hade jag lite åsikter om både domarnas bedömning och
figuranternas insatser men å andra sidan satt jag just på läktaren…..och det finns väl en anledning till det………
Glenn hade tävlingarnas andra bästa skydd, Dan sjätte bästa
och Tony 9 bästa. Alla ni som tävlat vet att det är små marginaler som avgör och så även här.
Nordiska Mästerskapen är i första hand en lagtävling och i
år vann Danmark före Sverige och Norge. Individuellt vann
Glenn Andersson sin sista tävling med Blacknecks Garbo. Ett
fint avslut på en lång och framgångsrik tävlingskarriär. Tony
Slutade på femte plats med sin Köttorps Faxxe och på sjunde
plats kom Dan Pellas med ryamattan Jurassic Erox.
Per Lockner slutade på en tredjeplats tillsammas med Bashåms Åbba.
Det var otroligt lärorikt och roligt att vara lagledare för
det svenska laget. Ett gäng som har väldigt mycket kunskap,
rutin, ödmjukhet och en stor portion humor. Det där med
ödmjukhet visade sig när Glenn vänligt avböjde att utmana
en isländsk kollega på armbrytning. Glenn lovade att om
Sverige vann hela tävlingen skulle han utmana den isländska
kollegan vilket gladde oss övriga men när han nu ”bara” vann
tävlingen individuellt ansåg han att löftet inte behövde hållas.
Trots ivrigt lobby arbete från övriga lagkamrater var Glenn
orubblig. Den isländska kollegan lät hälsa att en utmaning
skulle accepteras och till slut började vi misstänka att Glenn
faktiskt inte vågade MEN alla ni som träffat Glenn vet att han
är alldeles för ödmjuk för att utmana Islands starkaste kvinna
i armbrytning för det va just detta som kollegan var!
Petra Viklund, stolt lagledare för det svenska laget.
6
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NORDISKT MÄSTERSKAP:
Lag:
1. Danmark
2. Sverige
3. Norge

2 770,00
2 644,50
2 541,50

Patrull:
1. Glenn Andersson, Sverige
2. Stig Pedersen, Danmark
3. Sigvald Jensen, Danmark

857,50
798,00
783,00

Narkotika:
1. Carsten Erikshöj, Danmark
2. Gunnar Klingeberg, Norge
3. Per Lockner, Sverige

532,00
467,00
392,00

NORDISKA
KA MÄSTERSKAP FÖR POLISHUNDAR 2008
Individuell
Lydnad
Skydd
Glenn Andersson, Sverige
151,5
298
Stig Pedersen, Danmark
151
273,5
Sigvald Jenssen, Norge
132
306
Jan Stilling, Danmark
150
202
Tony Johansson, Sverige
144
193
Bent Stokbæk, Danmark
93
253
Dan Pellas, Sverige
148
242
Jan-Ove Thunem, Norge
156
287,5
Annﬁnn Storkås, Norge
0
Andrea Nilsen, Norge
92
204

Fältsök
32
60
0
32
0
0
60
0
64

NORDISKA MÄSTERSKAP FÖR POLISHUNDAR 2008
Lagtävling
Land
Hundens namn
Stig Pedersen
Danmark
Pa-Schacks Ares
Bent Stokbæk
Danmark
Bøggild’s Aros
Jan Stilling
Danmark
Satoris Rasko
Carsten Erikshøj
Danmark
Caro
Danmark totalt

Rondering
188
123,5
155
174,5
177,5
178,5
90,5
180,5
137

Spår
188
190
190
167
205
190
130
14
156

Summa
857,5
798
783
725,5
719,5
714,5
670,5
638
357
296

Ras
Schäfer
Schäfer
Schäfer
Labrador

KLASS
Patrulje
Patrulje
Patrulje
Narko

Poäng
798,0
714,5
725,5
532,0
2.770,0

Sigvald Jenssen
Annﬁnn Storkås
Jan-Ove Thunem
Andrea Nilsen
Gunnar Klingenberg
Norge totalt

Norge
Norge
Norge
Norge
Norge

Didriic av Centaurus
Brandfjellet Æro
Hassemans Way
Hassamans X-Port
Thicha’s d’ara

Malinois
Schäfer
Schäfer
Schäfer
Schäfer

Patrulje
Patrulje
Patrulje
Patrulje
Narko

783,0
357,0
638,0
296,0
467,5
2.541,5

Tony Johansson
Dan Pellas
Glenn Andersson
Per Lockner
Sverige totalt

Sverige
Sverige
Sverige
Sverige

Faxe
Jurassic Erox
Blackneck’s Garbo
Bashåms Abba

Schäfer
Schäfer
Malinois
Schäfer

Patrulje
Patrulje
Patrulje
Narko

719,5
670,5
857,5
397,0
2.644,5

Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Villa-, Industri-, Djurstängsel
Hundgårdar, Tråd, Stolpar
Ekholma 2438 - 288 93 NÄVLINGE - Tel. 044-822 00 - Fax 044-822 01

bo@transnaval.se www.transnaval.se
GRÄV - TRANSPORT - BYGG

Internet: www.gtb.se

GTB DALBY AB
VEBERÖDSVÄGEN 31 • 240 10 DALBY
046-20 94 52

Täby Kyrkby

Veterinärklinik
Midgårdsv 4, Täby Kyrkby Centrum (bredvid Apoteket)

08-514 000 50
Tidsbeställning för mottagning vardagar. Även akutmottagning!
Leg. veterinär Bo Ernborg*
Leg. veterinär Gunilla Götherström* (tisdagar)

Nu har vi vunnit Fastighetsbarometerns
Nöjd-Kund-Index för
sjätte gången.Vi lovar att
skärpa oss till nästa år!
Det senaste resultatet av Fastighetsbranschens
Nöjd-Kund-Index är här. Det är Fastighetsägarna Sverige som undersökt hur nöjda Sveriges
kontorshyresgäster är med sin värd. Vasakronan
vann för sjätte gången, och det är naturligtvis
roligt. Men det stora för oss är att vi höjde vårt
index från 79 till 81. Vi arbetar med ständig förbättring, och kommer att göra allt för att lyssna
bättre och få saker att hända lite snabbare
nästa år igen. Hur kan vi hjälpa dig?

*Specialistkompetens i hundens
och kattens sjukdomar.
Auktoriserad för artificiell
insemination på hund.
Kirurgi • Medicin • Röntgen Ultraljud • Eget lab • Ortopedi
Konsulterande Leg. veterinär för hudsjukdomar.
Kerstin Bergvall*, Dermatolog, Diplomate ECVD

LANDVETTER
Öppet alla dagar 8-22
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Grundkurs i Karlsborg

Black & White
är inte segrare utan vinnare
Text och Foto:
Catarina Håkansson
De kom, de såg och de… segrade kanske inte
direkt, men Maria och Soﬁa åker deﬁnitivt
hem till Norrbotten som vinnare. De båda
tjejerna är på sätt och vis varandras raka
motsatser. Maria är svarthårig och Soﬁa är
ljushårig. Maria har en malle och Soﬁa har

en schäfer. Maria kommer långt uppifrån
norr och Soﬁa kommer från sydligaste Skåne.
Men de har också många likheter. Båda är
öppna och tillgängliga. Båda har till synes
goda nerver och båda har en rejäl kamplust.

Tidigt i våras styr tjejerna söderut för att gå grundkursen i
Karlsborg. En av dem som då tar emot på parkeringen är
instruktör Thomas Wiman. Hans spontana kommentar när
Soﬁa och Maria först stiger ur bilen är, kolla, här kommer ”Black and White”. Dessa smeknamn följer sedan
med under hela utbildningen. Samma Thomas övertalar
sedan tjejerna att anmäla sig till SM i Karlstad och samma
Thomas fungerar som domare i spårhundsgruppen. Men
han sätter inte bara betyg. Han peppar, stöttar och coachar
genom ﬂera moment.

dagen, medan Maria och Atos tar sig an spåren. Vi väljer
att följa med de sistnämnda ut i skogen och får en chans att
pratas vid en stund i bilen på väg till spårmarkerna.

Tävlingsdebutanter
På väg upp till Karlstad uppstår tanken och frågan om man
kan hitta en lite annorlunda vinkling. Efter en del funderande och konsulterande med Lasse Nordgren, kommer vi
fram till att det kan vara roligt att följa någon eller några
som gör tävlingsdebut. Vid en genomgång av startfältet hittar vi två intressanta namn, Maria Mörtberg med Bröderna
Raskenstam Atos och Soﬁa Berg med Nemårs Wacker,
Loke. Båda arbetar i Norrbotten och har åkt 107 mil enkel
resa. Valen visar sig bli ett lyckokast. De båda tjejerna i
campingstuga 1, inte bara ställer upp, de är pigga, glada
och bjuder verkligen helhjärtat på sig själva.
Tävlingens första och enda moment på torsdagen är platsliggningen. För Maria och Atos del går det inte helt bra. Atos
spanar in en snygg tik längre bort i gruppen och vips glömmer
han bort att han ska ligga kvar. Loke har från och till under
hela sommaren varit lite osäker på just plasten, varför Sofia
har stannat kvar hos honom vid alla träningspass. Detta har
gjort nytta och Loke ligger tryggt kvar under hela momentet
och den första tian kan skrivas in i protokollet.

Apelltävling i augusti
Lottningen gör att Soﬁa och Loke kör sin lydnad under fre10

P O L I S H U N D E N 4 2008

– Atos som nu är tre år köps som valp av en kollega, säger
Maria. När han är runt ett halvår åker kollegan på FN-tjänst
i Kosovo och jag tar honom på foder. Tanken är att jag ska
ha honom ett år. Året blir lite längre och när jag sedan blir
antagen som hundförare och Atos klarar L-testen, så får jag
behålla honom.
Maria berättar vidare att hon fram till grundkursen i våras
inte direkt tränat någonting med Atos, bara allmänlydnad. Någon tidigare, civil tävlingskarriär, har hon inte heller bakom
sig. Förutom då en apelltävling i augusti som hon och Atos
deltog i med godkänt resultat.
Väl framme vid spåret och efter en stunds väntan är det så
dags för Maria att plocka fram och sätta på spårselen. Hennes
upptag är längs en grusväg och terrängen innanför är ganska
tät och snårig. Kanske är det det ihållande regnet, kanske
är det vegetationen, kanske är det en del nerver som gör att
uppgiften blir i svåraste laget. Atos gör ett tappert försök, men
de hittar inget spår. De fem minuterna går snabbt och till sist
måste tävlingsledaren meddela att tiden runnit iväg.

Tips och ideér
Thomas går fram till Maria och ger några tröstande ord,
men framför allt lite tips och ideér som hon kan ha nytta
av framöver.
– Klart man blir besviken, säger Maria. Jag vet ju att vi har
begränsningar och helt saknar en del lydnadsmoment, men
just spåret hade jag ju självklart hoppats på att vi skulle ta oss
runt.
Hemma på Skutberget gör Sofia under tiden sin lydnad.
Rent poängmässigt är resultatet kanske inte det bästa, men

Grundkurs i Karlsborg
Sofia Berg

ekipaget blir genast något av publikfavoriter när Loke kör sin
egen lilla uppvisning.
– Precis innan jag ska till att gå in på planen tar jag fram
en boll för att peppa upp honom lite, förklarar Sofia. Sedan
blir jag plötslig nervös och tror att jag inte får stoppa bollen i
fickan. Då ”gömmer” jag den bakom läktaren och tror inte att
Loke har koll.

Men det har han visst det, och till publikens skratt och
jubel tycker han efter en stund, mitt i ett moment, att det är
dags för lite extern belöning.

Arbetsvillig och positiv
På lördagen är det vise versa och det är istället med Soﬁa
Maria Mörtberg

vi åker ut till spårmarkerna. Även idag passar vi på att göra
en intervju på väg ut till Kristinehamn.
Sofie är född och uppvuxen i Skåne, men bor och jobbar
i Luleå. Hundintresset har hon med sig hemifrån. Loke fick
hon lagom till grundkursen för fyra månader sedan.
– Jag skulle bäst vilja beskriva honom som arbetsvillig,
glad och positiv, säger Sofia och det är uppenbart att hon, med
all rätt är riktigt förtjust i sin hund.
Trots att inte heller Sofia har någon tävlingsvana, förutom
den hon fick på samma apelltävling som Maria, så gör hon
ett lugnt och sansat intryck. Hon väljer klokt nog att ha Loke
i ganska kort lina, och de kommer iväg med en dubbelsjua i
betyg på spårupptaget.
– Jätte skönt, är hennes första spontana reaktion när hon
knappt en halvtimme senare redovisar fyra apporter och slut.

Helt klart vinnare
SM:et avslutas för spårhundarnas del med uppletande.
Detta är ett moment som vare sig Maria och Atos eller
Soﬁa och Loke har riktigt klart ännu. Båda gör ett kvaliﬁcerat försök men måste tyvärr avbryta momentet.
Bara genom att studera resultatlistan imponeras man kanske inte av tjejernas resultat, vad man däremot imponeras av
är deras positiva och ödmjuka inställning.
– Vi vet ju redan när vi skickar in anmälan att vi inte har
något med medaljstriden att göra, säger de strax innan de
packar in sina saker för att åka de 107 milen tillbaka till Norrbotten.

När de åker hem är de ändå vinnare. De har vunnit nya
erfarenheter, nya träningstips och kanske viktigast av allt
nya kontakter. Nästa år lovar de att återkomma. Då är de
inte debutanter, då gör de come back.
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SM för polishundar
Foto:
Catarina Håkansson och Lars Nordgren
Patrik Malmberg, vinnare i skyddshundsgruppen, skiner som solen i Karlstad när det
står klart att han håller undan för de närmast hotande konkurrenterna. Jessica Solner,
segrare i spårhundsgruppen, skiner som solen i Karlstad när hon och Svullo går in och

plockar alla fyra föremålen i uppletanderutan. Stefan Haster, tävlingsansvarig, skiner
som solen i Karlstad när SM-arrangemanget
är i hamn. Den som däremot inte skiner i
Karlstad, mer än vid något enstaka tillfälle,
är solen.

Polishundens civila, mobila, reporter som får hedersuppdraget
att bevaka Polishund SM 2008, anländer till Värmländska
Karstad den första helgen i september. På plats på Skutberget
finns ett startfält bestående av en del, i de här sammanhangen,
rutinerade ekipage. Men framför allt är det flera, alldeles nya
hundförare som anmält sig.
– Det är jätte positivt, säger Thomas Wiman, som dömer
spårhundarnas specialmoment. Några som ställer upp gick
faktiskt grundkursen så sent som i våras. Det här är ett ypperligt tillfälle att lära sig mer.

En veteran debuterar
I startlistan för spårhundsgruppen hittar vi också en SMveteran vad det gäller olika funktionärsuppdrag, inte minst
som domare. Däremot är det faktiskt första gången som Leif
Malmgren tar på sig en nummerlapp (65) och tillsammans
med Lei-Anns Ö-lina ger sig in i striden.
De flesta kommer fram till tävlingsområdet, tillika campingen, redan under onsdagskvällen. Man förstår att det varit
en del strul med bokningar av stugor, men allt tycks lösa sig
och alla får tak över huvudet. Området som ligger alldeles vid
Vänerns strand, bjuder på bra rastmöjligheter, stora fina gräsytor och mindre än en kvarts bilresa från centrum.
Hela arrangemanget inleds med en pampig kortege som avslutas på Stora Torget, där Landshövding Eva Eriksson förrättar en officiell invigning. En dryg timme innan avmarsch börjar folk samlas för uppställning utanför berömda Sandgrund.
Spänningen stiger, hundar skäller och en del nerver börjar
redan nu darra. Då hörs på lugn, trygg norrländska:
– Du, ska du koppla hund eller?

Jessica Solner och Sajkes Svullo under momentet framförgående.

Rörig platsliggning
Dagen avslutas med plastliggning. Framför allt i spårhundgruppen är det en något rörig tillställning där hälften av hun12
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Maria Eriksson och boxern Brukstorpets Caliber gör sig redo för spåret.

SM i Karlstad

Johan Petersson och Wilses Wittra kniper bronspengen på sitt
första Polishund SM

Peter Matthijs och Janalands Elton slutar på en andra plats i
spårhundgruppen.

darna tyvärr nollar. Något bättre är det i skyddshundgruppen,
men även här måste en del lämna appellplanen utan betyg.
Dagens, eller rättare sagt kvällens, kamratfest är en riktig
höjdare. Det serveras god pytt i panna. Sällskapet är trevligt,
men framför allt är den lokala trubaduren och stå upp komikern, Henrik Nyåker, en riktig stjärna. Han blir inropad både
en och två gånger innan han lämnar lokalen under vilda applåder. Någon påstår att han till och med är vassare än ”GrisErik”
Att hinna se och kunna rapportera från alla olika delmoment
under ett SM är svårt, för att inte säga omöjligt. Under fredagen pågår parallellt såväl saksök som lydnad, spår och räddningssök. Vi väljer den här gången att i huvudsak koncentrera
oss på spårhundsgruppen, där de flesta debutanterna finns. Så
på fredagsmorgonen åker vi med ut till Kristinehamn där spåren är förlagda. Regnet står som spön i backen, men humöret
på de tävlande är det inget fel på, tvärt om.

Trevlig domarduo
Domar duon Thomas Wiman och C-G Häljebo bidrar också
i allra högsta grad till den avspända och trevliga stämningen.
Bedömningen av upptagen är jämn, rättvis och positiv. Fria
går före fälla. Noteras ska att det är Thomas som är den ”onde” och C-G den ”gode” i de fall betygen skiljer någon enhet.
Den ”fule” i sammanhanget är väl väderguden som ger förser
oss med rikligt med nederbörd

Det visar sig att de som spårar i den första gruppen får det
tufft. Av sju tävlande är det bara tjejerna från Västerbotten,
Maria Eriksson med Brukstorpets Caliber och Ewalisa Berglund med Zippakks Ashran, som kommer runt.
Betydligt bättre resultat är det under lördagen då vädrets
makter tycks vara på lite bättre humör. Dagens enda dubbeltia
för spårupptag, delas ut till Jessica och Sajkes Svullo när de
målmedvetet och säkert ger sig ut i markerna.
Bästa insats vad det gäller spårningen står Janalands Elton
med förare Peter Matthijs för. De plockar apport efter apport
och missar bara en liten låskolv. Ett pyttelitet märke på en
bläckpenna ger en halv enhets avdrag men de ligger definitivt
i vinnarcirkeln inför det avslutande uppletandet.

Öppen men krävande ruta
Under fredagen och lördagen betar skyddshundarna av såväl
uppletande som spår, lydnad och räddningssök. Vad det gäller
det sistnämnda så är det Glenn Andersson och Roberto Viscovich som delar ut betygen i den förhållandevis öppna men,
visare det sig, krävande rutan.
På söndagen blir det knepigt att hinna med. Självklart lockar planskyddet men man vill ju inte heller missa upplösningen
i spårhundsgruppen. Så det får bli både och, eller lite av varje.
Uppletanderutan är lite speciell då det finns en stor damm
i området. Därtill har tävlingsarrangörerna fixat lite rekvisita
i form av bland annat en cykel, en kanot och ett trädgårdsmöblemang. Man börjar i bakvänd ordning vilket innebär att
den som har flest poäng med sig, startar sist. I år är det alltså
Peter och Elton som får vänta. När de kommer in till rutan har
Jessica och Svullo precis avslutat sitt SM med att plocka in
alla fyra föremålen.
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Kortege genom Karlstad centrum

Värdiga vinnare
Elton är en härlig ung schäferhane med mycket temperament. Peter uppträder jätte rutinerat och har honom helt i sin
hand. Spänningen är på topp när Elton hittar och markerar

”Uffe” i skyddsarmen.
14
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sak efter sak. Men tiden går lite för snabbt och efter tio minuter ligger det ett föremål kvar i rutan. Jessica och Svullo
upprepar därför sin bedrift från Örebro kan åter koras som
vinnare i spårhundgruppen.

Fullbett!

SM i Karlstad

Tal av landshövdingen är inget att hetsa upp sig över.

Under tiden är skyddshundarna halvvägs igenom startfältet. I ledning är sedan tidigare moment Patrik Malmberg
med Mallekrafts Nikita från Skåne. På andra plats ligger
Johan Petersson från Östergötland med Wilses Wittra.

Leif Malmgren skickar ut sin Lei-Anns Ö-lina i uppletanderutan.

Och visst håller Nikita och Patrik med råge undan, trots
någon tidig miss i inledningen av programmet. Med bästa
saksöket, bästa personsöket och en av de bästa lydnaderna,
är de givetvis mer än värdiga vinnare.

Domarduon Thomas ”den onde” Wiman och C-G ”den gode” Häljebo
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Foto SM i Karlstad:

SM i Karlstad

Catarina Håkansson och Lars Nordgren
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Catarina Håkansson
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Skyddshundsgrupp
Slutresultat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

06 - Patrik Malmberg
24 - Michael Svalenius
04 - Johan Petersson
16 - Dan Pellas
05 - Mimmi Jansson
11 - Jonny Pettersson
21 - Niklas Gripenblad
15 - Thomas Pettersson
25 - Jens Gustafsson
22 - Peter Hallberg
03 - Tobias Stenström
07 - Martti Källman
27 - Madelene Lind
20 - Annie Edström
29 - Johan Gröndahl
08 - Stefan Lönnvik
02 - Per Hellström
12 - Rickard Jarl
23 - Andreas Hagung
18 - Bengt Ljunglöf
14 - Tony Johansson
13 - Susanne Lindblom
09 - Mikka Nordenstedt
01 - Anders Gustafsson
10 - Thomas Gutenlöv
17 - Fredrik Andreasson
30 - Fredrik von Bahr
26 - Elisabeth Andersson

Lydnad
290,5
270,5
290,25
214,75
305,75
276
213,75
237,5
280
263,75
200
206,25
224,75
243,75
235,25
190,5
197,75
242
209,25
257,5
312
300,75
236,5
219,5
292
170
179,75
181,75

Spår
240
261
330
291
198
210
327
327
240
238,5
327
264
240
157,5
294
321
313,5
237
264
0
0
0
0
0
201
300
0
0

Sakstöv
192
163
139
149,5
139,5
95
86
98
70
125
134,5
131
118,5
137
0
94
103
118,5
0
169
78
107
108
117
117,5
85,5
161
55

P-sök/R-sök
285
274
228
264
243
262
252
229
256
222
206
273
208
222
270
182
244
180
190
230
180
164
218
224
156
184
174
208

Lydnad
258,5
205,5
272,8
143
258,8
152,5
242,8
148
104,5
255,3
242,5
189,3
140,5
149,5
142

Spår
290
355
273
273
0
215
0
233
275
0
0
155
0
0
0

Sakstöv
183
158
122,5
108,5
197
85
184,5
0
0
122,5
110,5
9
110
0
0

Totalt
732
719
668
524
456
453
427
381
380
378
353
353
251
150
142

Skydd
292,5
279,75
213,25
280,25
289,25
315,75
277
257
302,25
272,5
254
238,75
309,5
299,5
251,25
262,25
140
131
242,5
229,5
282
273,5
252
239
XXXX
XXXX
214
0

Totalt
1300
1248,25
1200,5
1199,5
1175,5
1158,75
1155,75
1148,5
1148,25
1121,75
1121,5
1113
1100,75
1059,75
1050,5
1049,75
998,25
908,5
905,75
886
852
854,25
814,5
799,5
766,5
739,5
728,75
444,75

Spårhundsgrupp
Slutresultat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

67 - Jessica Solner
60 - Peter Matthijs
61 - Henrik Bodegrim
64 - Susanna Sunila
65 - Leif Malmgren
59 - EwaLisa Berglund
52 - Jocke Emanuelsson
57 - Maria Eriksson
62 - Soﬁa Berg
66 - Staffan Jönsson
63 - Manne Johansson
58 - Torbjörn Carlsson
51 - Pontus Lönn
55 - Maria Mörtberg
53 - Ingemar Gustavsson
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Stefan Haster

God hjälp av
funktionärer från SBK
Det är en trött men nöjd chef för hundenheten i Värmland,
som åker hem efter SM-helgen på Skutberget.
– Det känns bara bra, säger tävlingsansvarig Stefan Haster.
Det var ju med lite kort varsel, knappt ett år, som vi tackade ja
till att bli värdar för årets arrangemang.
Till sin hjälp har han förutom sin hundgrupp haft ovärderlig
hjälp av funktionärer från Svenska Brukshundklubben i såväl
Karlstad som Kristinehamn.
– Jag passa på att särskilt tacka en poliskollega tillika täv-

lingssekreterare i SBK, Kerstin Aspåker, säger Stefan. Det är
hon som med den äran basat i sekretariatet med allt vad det
innebär.
En annan viktig person har enligt Stefan varit campingens
vaktmästare, Ulf.

Text och Foto:
Catarina Håkansson

Under SM-helgen i Karlstad tog jag en hel del bilder.
Om du är intresserad av en CD-skiva, så skicka en tia
och ett adresserat och frankerat kuvert till mig.

Catarina Håkansson
Sibbarpsvägen 159-20,
295 94 NÄSUM
24
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Flygplatsbolaget
Telefon 044-23 88 00 • Fax 044-23 88 92

Nordic Handling
Traﬁkupplysning 044-775 71 00
Skyways, bokning 044-775 71 10
City Airline, bokning 044-775 71 50
info@kidairport.com • www.kidairport.com

Argongatan 30
IVF-huset, Åbro industriområde
Telefon 031-706 61 60
Fax 031-706 622 05
www.ivfars.se
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Jack Johansson

Jack Johansson
är på god väg
Text och Foto:
Catarina Håkansson

I våras träffade vi Jack och
husse Anders i samband
med hundgruppens regionalvecka. Jack hade nästan precis passerat sex månader och
var en sprallig och charmig
valp som gärna kampade
och busade med såväl brandslangar som skyddärmar.
Han gjorde då, liksom vid
våra två tidigare möten, ett
mycket positivt intryck. Framför allt imponerade han genom att visa stor koncentrationsförmåga och god teknik
vid spår på hårt underlag.
Sedan dess har det passerat
några härliga sommarmånader. Det har bland annat
blivit mycket bad och bus
med familjen i allmänhet och
”lillhusse” Eric i synnerhet.
Även den här gången träffas vi i Olofström i Blekinges
nord-västra hörn. Anders har
ställt sin bil en bit från parkeringen och man tror knappt
sina ögon när Jack, 10 månader, hoppar ut.
Det här är nämligen inte alls någon valp
längre. Det här är en unghund, på god
väg att bli en rejäl vuxen schäferhane.
Men när man tittar lite närmare ser man
ändå att han är sig väldigt lik, fast större
26
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då. Han har samma busiga ögon och
samma svaj på svansen. Kanske har han
mörknat något sedan sist. Faktiskt är
han till utseendet väldigt lik sin pappa
Omar.
I tidigare nummer av Polishunden
har det främst fokuserats på Jacks spårutbildning, men den här gången tänker
vi bara konstatera att den träningen går
fortsatt framåt. I stället vill vi försöka
berätta lite om de första grundövningarna vad det gäller framför allt personsök
och saksök.

Början till personsök
– Vad det gäller personsöket, så handlar det fortfarande
helt och hållet om att
träna skallmarkeringar,
berättar Anders. De
första gångerna kör
jag helt enkelt på mig
själv.
Efter hand får Jack
sedan skälla på andra
personer som ställer
upp (läs familjemedlemmar och hundförarkollegor). En del
hundar har naturligt
lätt för att både komma
igång och sedan hålla i
skallet. Jack tycks vara
en sådan. Vad man slås
av är att han faktiskt,
sin ålder till trots, har
ett djupt och rejält
skall. Det låter som en
betydligt äldre hund
när han sätter igång.

Överhuvudtaget ger han ett moget,
för att inte säga stabilt intryck. Man
anar redan Jack kommer att bli en grabb
med mycket pondus och integritet. Att
fjäska runt för att bli klappad och matad
med godis är inte så intressant.
Intressant är det däremot om någon
vill bjuda upp till kamp. Redan vid vårt
första möte visade han upp en rejäl
kamplust och den har definitivt inte
mattats av, tvärt om.

Skäller obehindrat
– Framför allt har han bra föremålsintresse och stort bytesförsvar, säger
Anders. Det är så klart tacksamt och

utnyttjas vid tillexempel markeringsträning. Men, fortsätter han, man måste
tänka sig för så det inte blir konflikter
vid avlämningar och så småningom
släppanden.
När Jack kan skälla obehindrat på

människor, testar Anders, mest för skoj
skull, om det också fungerar på en
jacka.
– Jag låter honom se att jag stoppar
en brandslang i jackfickan, beskriver
han. Sen hänger jag upp jackan i ett träd
och ”skickar” honom
från ett par tre meters
avstånd.
Jack springer fram
och började skälla direkt. Vad man kan bli
lite förvånad över är
att han inte plockar
ner jackan för att
komma åt slangen.
Men det gör han alltså inte. Nu kommer
träningen att fortsätta
med markeringsövningar i olika miljöer.
Framöver blir det så
småningom också
dags att lära Jack att
använda näsan på ett
bra och effektivt sätt.
Denna träning återkommer vi säkert till
längre fram.

Början till saksök
Även vad det gäller uppletandet så är
det själva markeringarna, påvisningarna, som Anders koncentrerar sig på.
– Mitt mål är att Jack ska ligga ner
med föremålet mellan framtassarna,
samtidigt som han skäller, säger han.
De första övningarna, med bollen,
går hur bra som helst. Men när Anders
istället lägger en nyckelknippa framför
Jack, är det inte alls lika självklart.
Bollen utlöser skallet, men inga andra föremål får polletten att trilla ner.
Lösningen kommer när Anders, mest
av en tillfällighet, ”klipper till” nyckelknippan så den flyger iväg en bit. Jack
springer efter, lägger sig ner och börjar
skälla. Kanske behövs det där lilla jaktmomentet, kanske är det något annat,
med nu förstår Jack vad Anders vill. Nu
gäller det att komma vidare och få Jack
markera olika typer av föremål i olika
miljöer. Vad det gäller själva sökarbetet
så är Anders och Jack på god väg även
här.
– Jag tar honom med mig ut och lägger en grej, säger Anders. Sen går jag
tillbaka 20-30 meter och skickar rakt
på. Det är förståss mycket kvar, men det
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Jack ska ha skallmarkering även här.
Vid ett kommande avsnitt av Jack
Johansson, tänker vi skriva och berätta
mer om just den här träningen, hur den
inleds och successivt stegras.

Inte bara träning

känns som vi är på rätt väg.

Början till brandsök
Anders tanke och förhoppning är att
Jack så småningom ska bli brandhund.
En brandhund måste ha många egenskaper, men viktigare än något annat
är att vara miljöstark. Den som varit på
en brandplats vet hur det ser ut. Ibland
måste hundarna ner i mörka, trånga
källarutrymmen, ibland ska de upp och
balansera på sotiga tak. Hundarna ska
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inte bara kunna ta sig fram hjälpligt, de
måste självklart kunna jobba effektivt
också.
– Så här långt verkar det faktiskt som
om Jack har de kvaliteter som krävs,
hoppas Anders.
En färdigutbildad brandhund kan
identifiera och markera flera olika
brandfarliga vätskor som tillexempel
bensin, diesel och tändvätska. Liksom
vid andra preparatsök varierar markeringssätten men Anders jobbar för att

Man kan ju tycka att Anders ställer
ganska höga krav på sin valp, eller unghund. Jack är trots allt bara tio månader
och många andra hundar i motsvarande
ålder kan knappt gå i koppel.
– Så kan det kanske tyckas, parerar
Anders, men lovar att Jack, trots en del
träning, fortfarande får jätte mycket
utrymme till lek och bus. Och när man
träffar honom förstår man att det här är
en grabb som kan och vill mycket. När
det blir en liten paus mellan snacket och
plåtandet, sysselsätter han sig själv genom att kampa och springa rundor med
en stor trädgren.
Nu väntar en höst med fortsatta spårsök- och uppletandeövningar. Nästa
gång vi återser Jack och husse Anders
har Jack hunnit passera året. Vi ser
med spänning och tillförsikt fram mot
kommande möten med en, nu kan man
nog våga skriva, ”På god väg” blivande
polishund.

Gubbe på stubbe

Text:
Catarina Håkansson
Foto:
Hasse Norberg
Illustration:
Robban Carlsson

Sölve Persson
Tidigare gubbar på stubbar har av en eller
annan anledning anknytning till det lilla
landskapet Blekinge vid Östersjökusten. Pelle
Eriksson, BG Carlsson och Anders Thorkelsson arbetar där. Leif Bergqvist bor där. Därför är det extra roligt när vi den här gången
ska få stifta bekantskap med en gubbe från
en helt annan del av världen, nämligen från
Sollefteå i Västernorrland. Lite förvånad blir
man därför när Sölve Persson ringer upp
och presenterar sig på en mycket välbekant
dialekt, som deﬁnitivt inte hör hemma på

de nordligare breddgraderna, tvärt om. Det
visar sig att Sölve i många år bott och arbetat
i, just det, Blekinge.
Om det till äventyrs skulle ﬁnnas en gubbe i
vårt avlånga land som INTE kommer ifrån,
har jobbat i eller tänker bosatta sig i Blekinge,
så hoppas jag att vederbörande tar kontakt
med Polishunden.
Men nu ska ni få ta del av Sölves berättelse
som vittnar om en hundförares speciella förhållande till en, som han själv beskriver det ”
Helgalen hund”

Det här är i slutet av 80-talet och jag har ganska nyligen
kommit till Sollefteå, som på den tiden är en egen myndighet. Det är dags för mig att ta en ny hund i tjänst och
byrådirektör och enväldige, Gösta Lind, bestämmer att jag
ska ha den 18 månader gamla schäferhanen Bamse. Bamse
kommer, liksom 30-40 procent av dåtidens polishundar
från Hundskolan. Han är en stor robust hane som testats i
Stockholm.

Mycket av allt
Ett ord som ger en bra och rättvis bild av honom är
mycket. Han är mycket livlig. Han har mycket stor kamplust. Han har mycket skärpa. Det visar sig också direkt att
han är mycket besvärlig. Det ﬁnns över huvudtaget ingen
som helst styrsel på honom. Han är helt förvildad, närmast
galen.
Nu kan man ju undra vad som gör att jag ändå tar mig an
P O L I S H U N D E N 4 200 8
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Gubbe på stubbe

honom, men läget är så att Gösta bestämmer
och man tar vad man får och håller till godo
med det. Idag hade jag aldrig i livet gett mig i
kast med en sådan tokstolle.
Nu är det så att familjen har ett sommarställe
som ligger väldigt ödsligt och otillgängligt. Det
är duktigt kuperat och själva huset ligger på en
höjd, ungefär som ett örnnäste. När har gått
ett par veckor åker jag hit ut för att för första gången våga släppa honom lös. Tanken
är ju att han inte ska komma någonstans.

Vaccineras mot vilt
Sagt och gjort. Jag åker dit upp
och kopplar loss honom. På två
röda sekunder försvinner han ur
min åsyn. Det är i november och har kommit en del snö.
Av spåren kan jag snart konstatera att han jagar vilt, i
riktning mot älven, som är frusen vid kanterna och rejält
ström i mitten.
Det börjar skymma och jag vill lova att det inte är någon
roligt situation. Jag inser att det är lönlöst att fortsätta att
ropa och leta. Jag är ganska säker på att Bamse sänkt sig i det
nollgradiga, strömma vattnet. Hur ska man förklara detta för
Gösta? Till sist går jag i alla fall hem till huset, som alltså ligger riktigt högt. Då får jag se en liten svart prick, som ligger
på snön, på ANDRA sidan den 200 meter breda älven.
Självklart finns det inga planer på att jag själv ska kunna ta
mig över, jag måste ta mig runt, en sträcka på kanske en mil.
Väl framme tror jag först att Bamse är död, men det visar sig
att han ”bara” är medvetslös. Äventyret avslutas med en två
veckor lång vistelse med dropp på djursjukhuset.

Sedan är han ﬁt for ﬁght igen. Och inget ont som inte har
något gått med sig. Upplevelsen i älven avskräcker för all
framtid för vidare viltintresse. Det är en vaccination som
varar livet ut.

100 procent i alla lägen
Sakta men säkert börjar Bamse att bli dresserbar. Från att
ha varit omöjlig hela tiden är bara omöjlig för det mesta.
En gång drar han omkull min gravida fru och med några
väl valde ord gör hon klart för mig att den hunden får jag
rasta själv. En annan gång, och enda gång, lämnar jag bort
honom några dagar när vi ska till fjällen och åka skidor.
Då sliter han av halsbandet och biter hundvakten tillika

hundförarkollegan.
Nu verkar det ju som om det
bara är en massa elände med den
här hunden, men parallellt
med alla upptåg och strider
utvecklas han till att bli en
riktigt bra tjänstehund. Trots
att han är både impulsiv och intensiv kan han ändå koncentrera
sig och fokusera på det han
gör. Då han i grund och
botten är en trevlig och
social individ fungerar
han också bra i familjen.
Visst är det blod svett och näst intill
tårar. Jag måste hela tiden tänka på ordning och
reda. Reda och ordning. Bamse är i alla avseende en
rejäl hund med allt vad det innebär. Han gör aldrig något
halvhjärtat. Det är 100 procents satsning i precis allt. Att disponera med krafter finns inte. När vi ställer upp på Svenska
Mästerskapen för draghundar, springer han så fort han bara
kan, med resultatet att han går, eller rättare sagt rusar, in i
väggen.

Riktigt bra tjänstehund
Rent tjänstemässigt gör han mycket nytta. Jag minns
särskilt en gång när vi blir kallade till ett ungdomshem där
två killar går bärsärk med ett järnrör på övervåningen. De
slår vilt omkring sig och det ﬁnns inte en chans att vi ska
kunna ta oss upp för trappan. Jag springer runt till baksidan av huset och möter killarna som hoppat ut genom ett
fönster. På noll och ingen tid är Bamse i full drift och med
”vispgrädde” runt munnen håller han reda på killarna som
kastar sig på marken.
En annan gång, i samband med en regionalvecka i Jämtland, är det någon som roar sig med att skjuta med hagelgevär. När det budas om en hundpatrull är det inga diskussioner
om vilka som ska åka. Ett bättre betyg kan man nog inte få.
Under sina 7-8 år i tjänst gör han mycket nytta. Han är en
riktigt duktig såväl spår – som sökhund. Men även om han har
alla de drifter och naturliga egenskaper som en bra polishund
ska ha, så får det bli den här gången och den här hunden. Att
”tämja” en sådan här jycke gör man bara en gång. Det räcker
och blir över.
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