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Ett stort tack till hundenheten i Östergötland, Östergötlands Polishundklubb,
för genomförandet av Narkotika-SM. Givetvis ett grattis till alla bra prestationer och till ettan och tvåan som åker med till NM 2007 i långväga Uppsala.
Ännu ett år har gått och frågan är om tiden inte går fortare ju äldre man
blir. 2006 blev ett år med både framgångar och förluster. Det sistnämnda
försöker vi glömma och koncentrerar oss på framgångarna.
Vi lyckades efter lång kamp få igenom ett beslut hos SPF att de skulle ta sig
an frågan om vår kostnadsersättning på central nivå. Med de ändrade skatteregler som kommer borde detta vara en prioriterad fråga.
Polishundtjänsten och vi lyckades få fram en hundförarförsäkring som jag
återigen vill slå ett slag för:
– en gemensam samlingsförsäkring, Särskilt personskadeskydd, tecknas hos
Kammarkollegiet, i syfte att ersätta personskada orsakad av kontrakterad
hund i Polisen (foderhund),
– försäkringen gäller personskada som orsakas en hundförare eller dennes
maka/make/sambo eller barn i samband med hantering av hund under
inte betald arbetstid,
– vid personskada genom olycksfall eller vid sjukdom, som drabbat försäkrad under försäkringstiden, utbetalas ersättning för personskada enligt
skadeståndslagen. I fråga om ersättning för inkomstförlust tillämpas
reglerna om beräkning av livränteunderlag i 4 kap arbetsskadelagen. Den
försäkrades självrisk är 500 kr och betalas av den enskilde,
– skadeanmälan görs på särskild blankett som tillhandahålls av Kammarkollegiet.
Försäkringen betalas av respektive myndighet fördelat på antalet hundförare.
Nordiska mästerskapen och reglerna för dessa är ingen lätt sak. Vi skall ta
hänsyn till alla länders inställningar till såväl tjänstehundar som till tävlingsverksamhet. I förra numret efterlyste jag synpunkter inför NPHU:s domarkonferens i december. Jag överöstes inte av åsikter varför jag tolkar det som
att det förslag, från regelkommittén, som presenterat är allmänt accepterat
och vi kommer att driva detta på konferensen.
Till NM 2007 blir Manne Johansson lagledare, Göran Lundström domare och
Leif Malmgren överdomare. Som tidigare nämnts går NM 2007 i Uppsala och
det borde borga för mycket hemmapublik.
Vintersäsongen är i antågande och i tidningen ﬁnns inbjudan till såväl
dragläger som drag-SM. Passa på att uppleva snöns (hoppas jag i alla fall)
tjusning och ge hundarna några rejäla fyspass. Själv har jag för avsikt att
delta om tiden på hemmaplan tillåter.
Med förhoppning om en God Jul och Ett Gott Nytt År.
Lars Lindgren, ordförande
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TYCK TILL

Tyck till!!!
ÖVERSYN FAP 214
På uppdrag av Polishundtjänsten genomförs nu en översyn av FAP 214-1 -- 7.
Roger Zetterberg och Tommy Fernsand har fått till uppgift att börja arbetet med en ny FAP
för vår hundverksamhet, eller kanske rättare sagt, omarbeta den nuvarande. Uppdraget ska
ses som en inledning.
Har du som hundförare förslag till förändringar eller funderingar på något som skall tas
bort eller tilläggas i nuvarande skrivning av FAP 214 får du nu ett tillfälle att redovisa dessa.
Vi hoppas och förväntar oss många förslag. Vi vill att dina förslag är oss tillhanda senast
2006-12-31.
Skriv via GroupWise, till Roger Zetterberg eller Tommy Fernsand.

UNIFORM
En central arbetsgrupp har sedan hösten 2005 varit verksam i frågan om att ta fram förslag
till ny klädsel för hundförare. Ett antal möten har genomförts och representanter från gruppen
har varit i kontakt med Christer Olsson RPS, dels per telefon och dels vid personligt möte.
Den uniform (jacka m/04, yttre bruk) som framtagits med påsydda reﬂexer har provats av
ett antal hundförare i landet. Vi har härvid kunnat konstatera två saker.
Dels är materialet av sådan struktur att det drar åt sig hundhår, lätt nedsmutsas och är svårt
att snabbt göra rent vilket kommer att medföra att landets hundförare efter en tid kommer att
se beklagliga ut.
Vi kan inte heller ur RPSFS 2004:10, FAP 798-1, utläsa att uniformeringen skall vara av
anvisat material.
Om arbetsgruppen kan ta fram en uniform som hundförarna i Sverige kan enas om, i
samråd med RPS, torde detta underlätta processen. Kläderna skall vara smuts- och vattenavvisande, luftiga och snabbtorkande. Önskemål från landets hundförare har varit jacka, byxa
samt overall. Klädernas utformning och design skall överensstämma med RPS föreskrifter.
För att hundförarnas kläder skall vara funktionella och anpassade efter rådande väderlek
och arbetsuppgifter bör ytterkläderna (jacka, byxa och overall) kompletteras med ett lämpligt
underställ så att hundföraren inte snabbt blir nedkyld eller överhettad.
Arbetsgruppen menar att det måste göras undantag när det gäller klädsel för hundförare
och andra specialistgrupper inom polisen. Alla poliser kan inte vara klädda för att patrullera
i fordon eller till fots. Specialistgrupperna måste ha klädsel som är anpassad för varierad
tjänstgöring.
Ett framtagande av bärprov av jacka och byxa är under produktion och kommer att förevisas för RPS.
Arbetsgruppen har till RPS gjort följande ansökan om dispens:
I avvaktan på att specialenheternas uniformering utreds hemställer vi om att polishundförare undantas från föreskriften om att jacka m/04, yttre bruk, skall bäras fr.o.m. 2007-01-01.
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INBJUDAN TILL VINTER-SM 2007

Inbjudan till

VINTER-SM 2007
Västmanlands tjänstehundklubb hälsar er välkomna till vinter-SM för polishundar vid Säfsen Resort,
Fredriksberg, i Södra Dalarna den 5-7 februari 2007. Banorna är i vanlig ordning mycket lättåkta.
Gruppindelning
Pulka senior
10 km
Pulka oldboys 10 km
Linkörning
10 km
Stafett
3 x 5 km
Anmälan. Görs på bifogad blankett, arrangören tillhanda senast 070115.
Avgift. 100 kronor. Insätts på plusgirokonto nr 81 97 37-8. Västmanlands polishundklubb.
Förläggning. 2 olika varianter av förläggning ﬁnns att tillgå. Stugor med 2 rum och vardagsrum,
samt vandrarhem med enkel- och dubbelrum.
Bokning ombesörjes av respektive deltagare.
För stuga. Säfsen Resort, Fredriksberg, tfn 0591-77 50 00
För rum. Säfsens vandrarhem, tfn 0591-205 65.
För information. Kontakta Jan Gustavsson tfn 070-941 65 88, Torbjörn Skantz tfn 070-748 52 55.
Alla hälsas hjärtligt välkomna.

Förare: ........................................................ Hundens namn: ....................................................
Adress: .......................................................

Ras: .......................................................................

Postnummer: .............................................

Ålder: .....................................................................

Postadress: .................................................. Meriter: ..................................................................
Tjänstehundklubb: .......................................

JAG VILL DELTAGA I:
Senior pulka..................................................
Oldboys pulka ..............................................
Linkörning ....................................................

ANMÄLAN SKICKAS TILL:
Polismyndigheten i Västmanland
Att.: Jan Gustavsson
Box 9
721 03 Västerås
Märk kuvertet Polis-SM
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POLISHUNDTJÄNSTEN KARLSBORG…

önskar

God Jul och Gott Nytt År
Sedan etableringen av Polishundtjänsten i Karlsborg
har verksamheten kontinuerligt vuxit och vår gemensamma ambition är att den skall växa ännu mer.
Kursutbudet har fått tillskott med utbildningar som
fortbildning hundförare, utökat räddningssök m.m. Vi
skulle givetvis vilja erbjuda än mer utbildning, och
platser på dessa, men tyvärr har förläggningen sin
begränsning och året bara 365 dagar.
För att kunna erbjuda tilltalande och ändamålsenliga utbildningar är vi beroende av Er både i fråga
om idéer och personalförsörjning. Vi vill därför rikta
ett speciellt tack till den personal som, på olika sätt,
bidragit till utbildningarna 2006.
Allt mer kraft läggs på att biträda med anskaffningsfrågan. Polisen, i sin helhet, har mycket stora
problem med hundanskaffning och dessa problem
torde inte bli mindre trots lokala ansträngningar.
Eftersom en viss konkurrenssituation tidvis kan
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uppstå mellan landets 21 myndigheter, i inköpsfrågor,
är samordning en viktig fråga. Detta hoppas vi att vi
kan bistå med i högre omfattning 2007.
Tillsyn och metodutveckling har tyvärr fått stryka
lite på foten med anledning av personalsituationen.
Vi vill dock poängtera att vi ser detta som angelägna
åligganden och ambitionen för 2007 är hög.
Som ett första steg har personal tagits in för att se
över möjligheterna för en omarbetning av FAP 214.
Vi är även här beroende av Era idéer och uppfattaningar.
Med tack för det gångna året och en förhoppning
om ett stärkande 2007.
Sven Nyberg
Per-Erik Karlsson
Lars Eriksson
Inger Carlsson
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Årets Polishund
2006

Fotograf:
Johan Frick-Meijer

SCHÄFERHANEN PONGO har valts till Årets Polishund 2006. Pongo, som i stamtavlan heter Salta Killens
Äskil, tjänstgör vid hundenheten i Stockholm tillsammans med sin förare polisinspektör Robert Ekelund,
37. Pongo har arbetat som tjänstehund sedan 2001 och
har hunnit bli drygt sju år gammal. Han arbetar som
ordningspolishund och är även utbildad på narkotikasök och vapensök. Tillsammans med sin förare bistår
han också piketgrupperna och nationella insatsstyrkan
vid sök efter farliga personer.

Bland de minnesvärda insatserna under året
minns Robert en där han och Pongo blev
inringda mitt i natten för att biträda vid ett
narkotikasök. Polisens spanare misstänkte
att det fanns stora mängder narkotika gömd i
lägenheten, men trots en mycket noggrann husrannsakan hittade man ingenting. Pongo sökte
igenom lägenheten och markerade mot ett högt
köksskåp. Efter att ha brutit sönder baksidan
av skåpet hittades hela 36 kg hasch i ett dolt
utrymme. Utan Pongos hjälp hade det aldrig
hittats. Pongo har under året även gjort många
framgångsrika spårarbeten, bland annat i samband med ett värdetransportrån i september.
Bland de egenskaper som gör Pongo till en så
bra polishund nämner Robert bland annat hans
arbetsvillighet och stora bredd i arbetet samt en
bra näsa.
– Pongo har en otrolig arbetsmoral och det
ﬁnns inget område där jag inte litar på honom
till hundra procent, säger Robert. Pongo visar
kvalitet i alla typer av arbete.
Robert beskriver Pongo som en lättdresserad och lyhörd hund som dessutom fungerar
perfekt hemma i familjen, där de båda döttrarna
vuxit upp tillsammans med Pongo. Det för polishundar lite ovanliga namnet Pongo kommer
förresten från en av Roberts döttrar.
Juryn, bestående av Tommy Hydfors, Rikskriminalpolisen, Inger Svedin, Svenska Kennelklubben och Lars Lindgren från Polisens
Hundförarförbund, motiverade sitt val av Årets
Polishund så här:
Juryn har särskilt beaktat den bredd på insatser som Salta Killes Äskil ”Pongo” genomfört,
då särskilt mot farlig person. Utöver detta visar
”Pongo” prov på ﬂera lyckade narkotikasök
och visar även i sitt dagliga arbete att han är en
effektiv tjänstehund.
Polishunden Pongo och hans förare Robert
Ekelund kan ses tillsammans vid prisutdelningen på Svenska Kennelklubbens internationella
hundutställning HUND 2006 på Stockholmsmässan, Älvsjö, lördagen den 9 december.
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Hundförarutbildning
Karlsborg 2006
Så var det äntligen dags. Tjugo förväntansfulla poliser och en från kriminalvården infann sig en solig och, för
årstiden, onormalt varm septemberdag i Karlsborg för grundutbildning
som hundförare. Alla från olika polismyndigheter runtom i landet samt
en från insatsstyrkan. De ﬂesta av oss
hade mycket sparsamt med guld som
tyngde på axelklaffarna. Bara ett fåtal
hade några längre tjänsteår på nacken
och bland den tidigare hunderfarenheten var det också blandat. Men alla
hade vi samma tydliga mål för ögonen. Vi har tagit det första steget mot
den bästa tjänst man kan tänka sig,
polishundförare.
Första veckan ﬁck vi en stor rundvandring och sightseeing på RKP:s
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område. Reseledare var våra instruktörer Stefan ”Skuggan” Lönnvik,
Kent ”KEA” Sjöberg, Peter Matthjis,
Tony Johansson och Ulrica Lichtenberg. Det är en mycket ﬁn anläggning
som vi fått till våra hundutbildningar.
Logementsbyggnaden har rejäla rum
med egen dusch och toalett samt bra
möjligheter att ha hund på rummet. I
allrummet med soffor och TV slank
det ner en och annan öl under veckorna. Även gymet och bastun utnyttjades ﬂitigt. Stora ﬁna dressyrplaner
och enorma möjligheter i terrängen
runtomkring att träna hund i. Första
veckan bjöd, förutom den sedvanliga
invigningsriten som resulterade i en
lätt huvudvärk, mest på grundläggande lydnadsträning och allsköns

teoretiska utsvävningar. Mest minnesvärd var nog en djupstudie i ämnet
”Hunden och lagen” med Skuggan
där ovan nämnda efter tio minuters
bläddrande i boken och kliande i den
lilla kvarvarande hårbottnen klarsynt
konstaterade att; ”ja, det e ju mycke´
de´ här…”
Det bästa med utbildningen var nog
spårträningen. Peter Mattjihs som
var instruktör i vår grupp lät fantasin
ﬂöda ordentligt och bjöd på den ena
spårutmaningen efter den andra för
våra ﬁna spårtokiga schäfrar. Han
ﬁck ordentligt med dagsmarscher
för att lägga ut spår till alla oss fyra i
gruppen. Det kan ju avslöjas att han
med avundsjuka tittade på Skuggan
som bara behövde gå ut mycket korta
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och enkla spår till sin malinoisgrupp.
Oftast då på inhängat område….. Ja,
raskriget mellan schäfer och malle
gick igång snabbt och ingen var sen
att slänga pikar omkring sig när tillfälle fanns. Allt med en god portion
humor och glimten i ögat kan tilläggas. Detta var nog det som bäst beskrev stämningen på kursen. Mycket
humor och glimten i ögat. Våra
instruktörer var aldrig sena med gliringar både sinsemellan och till oss.
Denna första del av utbildningen
gick i solskenets tecken och vi stod
ofta ute på fälten och i skogen i bara
T-shirt och svettades när vi var ute

och spårade. Spåren varvades med
lydnadsträningar samt orientering och
en mycket roligt kvällstävling med
bland annat militär hinderbana med
hund på programmet. Jättekul! På
kvällarna var det god stämning och
den blev inte sämre på onsdagskvällarna när vi samlades i polishundförarförbundets egna lilla pub i källaren.
Men alla utom Mattias från Blekinge
såg pigga ut på frukosten på Hotell
Wettern dagen efter.
En oförglömlig dag under utbildningen var när vi ﬁck åka till Kolmården och besöka vargarna. Det var
en obeskrivlig känsla att kliva rakt in

i varghägnet och sitta mitt bland en
ﬂock fullvuxna vargar och klia dem
bakom öronen. När de gick igång och
började göra upp om rangordningen
sinsemellan mitt framför en så kan
jag lova att man satt stilla och knappt
vågade andas. Här kunde man verkligen tala om tydliga signaler.
Efter två veckor på respektive hemmamyndigheter så återkom vi för den
andra delen av utbildningen. Vi hade
då en inbjuden civil instruktör, Sverker Lindblad, som skulle träna skydd
med våra hundar. Först var väl besvikelsen stor när man såg på schemat
att det bara var tre dagars skydd för
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tjugo hundar som ingick. Men maken
till duktig ﬁgurant och instruktör får
man nog leta efter. Efter en hel dag
(i ösregn!) med skyddsinventering
på hundarna hade Sverker fått fram
en bra bild om var hundarna låg och
hur vi skulle gå vidare med varje ekipage. De följande två skyddspassen
(även de i ösregn) visade han prov på
enormt kunnande då han, med olika
lösningar till varje ekipage, trollade
fram snabbt och väl avvägda resultat för varje hund. Tänk vad vi hade
kunnat åstadkomma med ﬂer dagar
inlagda. Det var bara att ställa sig upp
och applådera!
Annars var det en bekymmerslöstillvaro som präglade våra fyra + tre
veckor i Karlsborg. Varje dag blev vi
serverade frukost, lunch och middag
på Hotell Wettern som låg alldeles i
närheten, och med några få undantag
var det alldeles förträfﬂig mat de serverade oss. Sedan tränade man hund
hela dagarna och på kvällarna drack
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man en och annan öl med alla trevliga
kolleger från hela landet. Bättre kunde man knappast få det. Till på köpet
hade vi betalt under tiden också.
Veckorna rullade på snabbt och
plötsligt var vi inne på sista veckan.
Efter en god avslutningsmiddag på
Hotell Wettern så sparkade vi igång
en rejäl avslutningsfest. Dagen efter
belönades vi med en behövlig sovmorgon. Inte förrän kl 10 behövde vi
sätta igång minsann. Det var inte bara
Mattias som var lite trött och hängig
den dagen.
Till slut ﬁck vi alla mottaga våra
utbildningsbevis och tjänstetecken
som nyutbildade hundförare. Så nu
är det bara för alla busar och ligister
runtom i vårt avlånga land att springa
och gömma sig ordentligt. Nu är vi
snart, efter att ha avlagt vårt första
tjänsteprov, tjugo nya friska hundförare på banan med bara ett mål i sikte:
ATT JAGA BUSAR!
De enda frågorna som kvarstår efter

dessa sju veckor är nog dessa:
Hur gick det egentligen med KEA:
s papegoja? Lyckades han få sålt den
tillslut? Och Peter Matthjis, ﬁck han
sålt sitt restparti av kvalitetshundmat
på Blocket eller står det kvar och
samlar damm i nåt förråd? Hur gick
det med Ulrica som, när hon koncentrerat följde efter en spårhund,
gick rakt in med pannan före i en
mattställning. Har detta fått någon
positiv inverkan på familjelivet? Ja,
detta är väl frågor som vi som gick
denna minnesvärda och roliga utbildning får sitta och fundera över framåt
småtimmarna på något händelsefattigt
nattpass.
Lycka till där ute allihopa. Nu tar
vi dom!
Pa Peter Mårtensson
Hundenheten Malmö

AT T T I T TA B A K Å T F Ö R AT T G Å F R A M Å T !

Att titta
bakåt
för att gå
framåt!
Nu har det gått drygt ett år sedan jag
lämnade Polishundtjänsen i Karlsborg
för en ny tjänst i Karlstad. Samtidigt
lämnade jag polishundverksamheten
efter 25 år! Det kändes – inte minst
att lämna den otroligt ﬁna gemenskapen som ﬁnns inom våra hundled.
Nu vill jag dock säga att jag inte
har lämnat ”på riktigt”! Mitt hjärta
ﬁnns fortfarande kvar i hunderiet och
intresset för polishunden och vad den
kan åstadkomma i verksamheten är
oförändrat stort. Det är heller inte
långt till mina gamla arbetskamrater
hos Värmlandspolisens hundenhet.
Minnena från åren som hundförare,
instruktör, i Hundförarförbundets
styrelse, Nordisk Polishundunion
och centrala polishundtjänsten är så
många att det skulle räcka till en hel
roman! När jag nu tänker tillbaka så
är jag innerligt tacksam för allt fantastiskt jag har fått uppleva och alla
hängivna hundmänniskor jag mött
– poliser som civila.
Men det kanske är bäst att jag
börjar från början. Jag gick polisutbildningen 1972–73 och började min
tjänst i Stockholm. Funderade tidigt
på hundförare men ﬁck ganska fort
klart för mig att i Stockholm var det

otänkbart att söka till hundförarutbildningen innan man hade fått 10 års
erfarenhet av yttre polistjänst. Så det
ﬁck bli Norrmalmspolisen och ett par
år på Centralen istället!
Efter fyra fostrande år i Stockholm
med enbart fotpatrull ﬂyttade jag till
Västervik. Där mottogs jag mycket
väl av dåvarande hundförarna Bosse
Lind och Raymond Gustafsson och
ﬁck följa med på hundträningarna
som var gemensamma med Vimmerby- och Oskarshamnspolisens
hundförare. En fantastisk upplevelse
och snart var jag helsåld!
Min första hund – ”blandrasschäfern” Ruff – hittade jag hos en familj
som bodde bakom järnvägsstationen
i Ankarsrum och den köpte jag för
500 kr. Med min enorma ambition att
komma på samma nivå som övriga
hundförar ﬁck Ruff ﬁnna sig i att
träna varje ledig stund. Mitt intresse
drev mig till att vara med på så många
hundträningar som möjligt och till
slut yppades möjligheten att kunna bli
hundförare.
I maj 1978 påbörjades min hundförarutbildning i Sollefteå – dåtidens
hundmetropol. Som instruktörer i vår
kursomgång var den legendariske

”Fax-Nisse” Bengt Nilsson, Stockholm, Kjell Wiklund, Gävle, Bengt
Jonsson, Sollefteå och för vår grupp
Ebbe Tallmar, Malmö. Kurschef
var Egon Gustafsson från Skövde.
Hundsektionens chef på den tiden var
ingen mindre än Axel ”Pålle” Paulsson.
I vår omgång fanns även Ulla-Britt
Månsson från Trelleborg – som kom
att bli den första kvinnliga polishundföraren. Det sades att det funnits
någon tidigare men det har jag inte
fått bekräftat.
Vår kurs var sju veckor lång med
fyra på våren och tre på hösten. När vi
kom tillbaka för del 2 så tvingades jag
till mitt första hundbyte – Ruff som
hade en ledsjukdom måste avlivas och
istället ﬁck jag ett yrväder som hette
HS Hango.
Väl hemkommen efter avklarad
grundkurs så kunde man knappt vänta
innan man ﬁck de första hunduppdragen. Där emellan tränades det
massor – inte minst spår! Skyddet var
ju häftigt men då behövdes ﬁguranter
medan man kunde träna spår ensam
och i princip hur mycket som helst.
När det gäller spårträningen så
minns jag särskilt väl att vi spårade
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både på asfalt och andra hårda underlag – trots att det inte skulle gå!
Hango led tyvärr av en elakartad
form av stafylokocker som medicineringen inte klarade av mer än några
veckor i taget. Efter mycket krångel
ﬁck jag så småningom Jyckebos Achilles ”Roy” – men den lyckan varade
endast något år innan han slogs ut på
grund av svår armbågsdysplasi. Med
Roy hade jag funnit tävlingsvärlden
inom SBK – Västerviks BK.
Roy var dock ingen lätt hund när
man hade tävlingsambitioner och vi
var oftast i konﬂikt om i vilken ordning momenten skulle genomföras.
En SBK:are som med tiden kom att
bli en mycket god vän – Anders Larsson – ställde en gång en spetsig fråga
till mig när jag var som mest frustrerad. ”– Varför försöker du inte med
en boll istället?” Eftersom det var en
polishund så hade jag aldrig kommit
på tanken – men jag prövade i alla
fall! Det gick! Inte som en dans men
betydligt bättre!
När Roys armbågar inte höll längre
provade jag ﬂera hundar innan jag till
slut köpte en egen från Kalmartrakten
– Tokabos Arras. Med honom kunde
jag tävla och vi gick långa vägen från
appell- till elitklass i både spår, sök
och skydd. Några cert blev det emellertid inte.
Under tiden i SBK utbildades jag
till instruktör och så småningom
till hundlärare 1982. Ledare för den
utbildningen – som brukligt förlagd
till HS i Sollefteå – var den mycket
välkände Sven Järverud.
1986 ﬁck jag förmånen att gå instruktörskurs i polishundtjänst – återigen i Sollefteå. Jag var också med och
tävlade i polishund-SM men framgångarna uteblev. Arras blev skadad
i ryggen under polis-SM i Stockholm
1987 och sjukpensionerades. Trots
sina smärtor var hundträning det bästa
han visste.
1988 köpte jag och min familj en
liten gård i Värmland och ﬂyttade
dit. Då ﬁck jag göra ett uppehåll
i hundtjänsten men jag hade hela
10
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tiden en ambition att åter få arbeta
som hundförare. Den chansen kom
våren 1991 när jag åter ﬁck komma i
hundtjänst. Jag ﬁck uppdraget att bli
instruktör och ansvarig för hundförarna i Värmland – detta var efter RPS
inspektion.
1991 och de närmaste åren därefter kom att förändra min syn på
hundverksamheten. Jag insåg vikten
av att hundförarna och hundarna
syns i den vanliga polisverksamheten. Hundpatrullerna får aldrig bli
så exklusiva att de endast väntar på
hunduppdragen. Vi måste hela tiden
ligga i framkant och skapa våra egna
hundjobb – hundens överlägsna
sinnen kan vi använda till så otroligt
många polisiära arbetsuppgifter! Men
heller inte glömma att vara delaktiga i
polisens vardag med traﬁkkontroller,
ordningshållning, det förebyggande
arbetet och inte minst i ingripandeverksamheten.
Från det att RPS inspektion underkänt i stort sett alla hundpatruller i
Värmland så lyckades vi med hårt arbete, stark sammanhållning och med
en tydlig målsättning få sådan bra
verksamhet att vi kände oss mogna att
arrangera 1995 års polishund-SM.
Det var en stor utmaning för oss
att som liten hundgrupp arrangera ett
mästerskap i den storleksordningen.
Vi kan utan blygsel säga att vi lyckades bra – mycket bra till och med!
1995 valdes jag in som vice ordförande i Hundförarförbundet och
1996 blev jag vald till ordförande
– ett uppdrag som jag hade till och
med årsmötet 1999 i Linköping. Med
styrelseuppdraget följde senare även
uppdrag inom Nordisk Polishundunion.
I det nordiska samarbetet har jag
haft förmånen att träffa färgstarka
proﬁler som Geir Halvorsen, Norge
och Ilkka Hormila, Finland. Dessa
– två helt olika som människor men
med en gemensam nämnare i polishunden – har betytt otroligt mycket
för den nordiska gemenskapen för
polisens hundförare. Det är med en

särskild tacksamhet jag tänker på
dessa två och de oförglömliga minnen
vi delar.
1996 kom jag för första gången
in i den centrala hundverksamheten
när jag inkommenderades till PHS
och hamnade i Tullinge under det
första halvårets uppbyggnad. Tillsammans med arbetskamrater som Sven
Nyberg, Bo Nyman, Harry Nilsson,
Tommy Blomquist med ﬂera ﬁck jag
uppleva en slags pionjärperiod när
den centrala hundtjänsten återuppstod. Den tiden kommer jag alltid att
förknippa med många skratt.
Under de kommande åren var
jag i omgångar inkommenderad till
polishundtjänsten varvat med arbetet
hemma i Värmland. När Värmland
blev länsmyndighet 1997 sökte och
ﬁck jag tjänsten som chef för den
nybildade hundenheten.
I Värmland arrangerade vi mellan
1997 och 2001 både draghunds-SM
och narkotika-SM och kan nu stoltsera med full hand som arrangör!
De hundar som jag haft i tjänsten
är för det första HS Börje ”Rocky”.
En helsvart schäfer som fungerade i
allt utom i spåret. Han hade förmågan
som alla hundar men ingen talang.
Hans talang låg i skyddsarbetet och
i sök – såväl sak- som person- och
narkotikasök.
”Rocky” ﬁck en brokig karriär som
ÖVS-narkotikahund, omskolad till
bombhund och slutade så småningom
som väktarhund. Han hade en anpassningsförmåga som var oslagbar – men
gillade tyvärr inte spårarbetet.
Trumps Bayatso ”Batz” följde
därefter och om honom kan berättas många historier. Rottweiler som
han var så ställde han stora krav på
mitt ledarskap. Han hade mycket stor
kamplust, hög skärpa, stor försvarslust och livligt temperament. Därtill
hade han en stark tro på sin egen
oövervinnlighet. Men också oslagbar
som pålitlig arbetskamrat.
En trasig rygg som tyvärr resulterade i dåligt humör gjorde att jag
slutligen tvingades avliva honom efter
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6,5 år. Då hade jag skaffat en ny hund
Chrijers Arrow som valp och när han
testades in som godkänd ﬁck han ta
över. Arrow är nog den bästa hund
jag någonsin haft – med en enormt
stark mentalitet kombinerad med en
fantastisk arbetslust. Synd bara att
man ska få en sådan hund på slutet av
sin aktiva hundförarkarriär.
Vi hann dock vara med om händelserna i Göteborg i samband med
EU-mötet 2001 och även om vi inte
var inne i den allra värsta hetluften så
fungerade han bra tillsammans med
de övriga i hundgruppen.
Hösten 2001 kom jag så åter till
den centrala polishundtjänsten som
utbildningsansvarig och då tillsammans med Leif Malmgren som utsetts
till utvecklingsansvarig. Det som var
tänkt som en inkommendering under
två år i Tullinge blev istället fyra år
– varav ett och ett halvt år på nya
utbildningsplatsen i Karlsborg.
Efter ungefär ett halvår så sökte
och ﬁck dåvarande chef Christer
Sandström FN-tjänst i Kosovo och jag
ﬁck under hans frånvaro ansvara för
verksamheten. Christer kom aldrig
tillbaka eftersom han fått en närpolichefstjänst i Rimbo under tiden för
FN-missionen. Jag sökte och ﬁck då
den lediga befattningen som chef för
Polishundtjänsten.
Polishundtjänsten blev redan år
2000 uppsagd från Tullinge och efter
mycket letande hittade vi slutligen till
Karlsborg. Jag tillsammans med Inger
Carlsson, administrativt ansvarig och
Pelle Karlsson, utbildningsansvarig

ﬂyttade hela centrala polishundverksamheten till Karlsborg i årsskiftet
2003-2004. I oktober 2004 anslöt
Lasse Eriksson till Polishundtjänsten
och han axlade omedelbart det viktiga
uppdraget att se över hundanskaffningsproblematiken.
Nyetableringen i Karlsborg visade
sig bli en verklig succé. Samtidigt
som det var en mycket ansträngande
period var den otroligt inspirerande.
Tänk att få vara med och skapa något
nytt från början och helt på egna
villkor! Med våra fantastiska lokaler,
enorma möjligheter till alla slags
utbildningar och inte minst viktigt det
mycket goda samarbetet med alla i
Karlsborg.
En mycket lyckad satsning var att
Hundförarförbundet ställde i ordning
sin föreningslokal med storbildsTV och en mysig pub. En lokal att
använda för möten och för gemensamma trivselkvällar.
Som kronan på verket ﬁck vi också
Hundförarförbundets hedersuppdrag
att arrangera polishund-SM 2005
– nästan på dagen 10 år sedan jag var
med om mitt första SM-arrangemang.
Trots att arbetet sällan har rymts
inom 40-timmarsveckan har jag aldrig
någonsin tyckt att jag valt fel arbetsfält. Att få verka i hundverksamheten
och se hur den hela tiden utvecklas
till att bli en alltmer värdefull del
i polisverksamheten är fantastiskt
roligt.
Hur kunde jag då sluta och
ﬂytta tillbaka till vanligt polisjobb i
Värmland? Det kanske kan uppfattas

motsägelsefullt för en del efter allt
som jag skrivit och det ﬁnns väl inget
enkelt svar jag kan ge.
Men just att jag har fått vara med
under hela resan – så intensivt och
med sådan positiv utveckling för
polishunden – gjorde att det kändes så
bra att jag kunde gå en annan väg!
Jag har nu återkommit till min hemmamyndighet där jag som chef för
en massa människor – unga, gamla,
civila och poliser. Jag har fått många
nya arbetsuppgifter – några helt annorlunda än vad jag tidigare varit van
vid. Men även det är en utmaning och
jag trivs alldeles utmärkt. Jag trivs
så bra att jag inte hunnit sakna det
gamla!
Visserligen tänker jag ibland tillbaka på alla åren med hundverksamheten – men jag minns med glädje.
Därför var det extra roligt att åter få
äran att döma vid ett polishund-SM
som senast i Örebro och åter träffa
många gamla bekanta och göra nya
bekantskaper – ingen nämnd och
ingen glömd!
Som redan sagts så har jag träffat
massor med hängivna och duktiga
människor. Att jag inte nämner alla
dessa fantastiska personer vid namn
ska inte tolkas som att den eller den
betytt mindre för mig!
På återseende!
Christer Lööf
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DRAGHUNDSLÄGER 2007-01-14 – 01-19

Välkomna!
Polisens Hundförarförbund och Lars Bergström hälsar er
varmt välkomna till draghundslägret på Långbergets sporthotell och hoppas naturligtvis på strålande solskensdagar
med mycket svett i spåren.
Lite information gällande logi och kost samt lite till.
Vi får tillgång till våra rum kl. 12.00, 07-01-14. Nycklarna
hämtar ni vid receptionen Långbergets Sporthotell. Ni får
ta med lakan och handdukar samt övriga artiklar som ni
behöver under er vistelse där. Då vi kommer att minst köra
två träningspass om dagen rekommenderar jag er att medtaga ett antal träningskläder emedan torkutrymmet inte är
det bästa. Ankomstdagen ingår middag och avresedagen
ingår lunch. Vi skall ha städat och lämnat rummen till kl.
12.00 avresedagen. Det ﬁnns dock tillgång till dusch för de
som orkar ett pass till.
Instruktör: Hemligt

Anmälan:
Group Wise Lars Bergström
Senast 2007-01-04

Viktig utrustning:
Skidor, pjäxor, stavar, valla m.m.
Bälte samt lina.
Sele (till hund).
Hund.

PRELIMINÄRT PROGRAM
07-01-14
kl. 12.00
Inkvartering samt egen uppvärmning och kontroll av
utrustning.
kl. 17.00
Samling utanför baracken för transport upp till hotellet för
gemensam middag och genomgång av veckans program.
07-01-15 – 01-19
kl. 07.30
Samling utanför baracken för transport upp till hotellet för
gemensam frukost.
kl. 08.30
Uppvärmning samt kontroll av utrustning.
Kl. 09.00
Gemensam instruktörsledd träning.
Kl. 10.00
Egen skidträning.
Kl. 11.45
Samling utanför baracken för transport upp till hotellet för
intagande av lunch.
Kl. 13.00
Uppvärmning samt kontroll av utrustning.
Kl. 13.30
Gemensam instruktörsledd träning.
Kl. 14.30
Egen skidträning.
Kl. 16.45
Samling utanför baracken för transport till hotellet för
intagande av middag.
(Det sistnämnda gäller ej 19/1)
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2006 års SM
för polisens narkotikasökhundar
gick av stapeln i

Östergötland 4–7 oktober
Östergötlands hundförarförening
hade i år förmånen att arrangera SM
för polisens narkotikasökhundar. Det
var första gången vi skulle stå som
arrangör för ”narkotika-SM” och
eftersom vi saknade tradition med
egna tävlingsdeltagare så bestämde vi
oss för att ”inhämta” kunskap om hur
arrangemangen går till. Vi utsåg i god
tid två instruktörer, Patrik Karlsson
och Kenneth Eriksson som ﬁck åka
till Skåne och besöka narkotikasöks
SM 2005, för att förkovra sig i tävlingsupplägget. Efter några trevliga
dagar i Skåne kom de tillbaka med en
tydligare bild av arrangemanget.
SM-ansvarig var förstås vår chef
Torgny Hultin. Eftersom instruktören
Kenneth Eriksson har huvudansvaret
för Narksöksträningen hos oss utsågs
han till tävlingsledare. Vi delade
upp hundenheten i smågrupper med
ansvarsområde för var sitt fältmoment. Som ansvarig för varje moment
utsågs en hundförare med erfarenhet
från narkotikasök. Efter milda påtryckningar ﬁck vi från Östergötland
en egen tävlingsdeltagare, Johan Holgersson med mallen Hex, att debutera
i dessa sammanhang. Vi jobbade
även parallellt med sponsorsidan där
inte minst Torgny hade många bollar
i luften. Såväl lokala som regionala
företag gav oss gott stöd för evenemanget.
Ganska snart stod det klart att vi
skulle förlägga tävlingsdeltagarna på
Medevi Brunnshotell utanför Motala
där vi sedan tidigare hundkurser har
god kontakt med ”direktören” Janne
Green, som är en f.d. poliskollega.
Janne ﬁxade även fram en lägenhet
i brunnsområdet som kunde användas
för sök. Östergötlands tävlingsfunk-

tionärer (hundförare med tveksam
hygien) blev förlagda i den med
mening att den skulle ”vara bebodd”.
De ovetande domarna i lägenhetssök, Roger Zetterberg och Elisabeth
Holm var mycket nöjda och undrade
hur vi fått tillgång till en ”kvart” på
området…
Lydnaden betades av på byns
fotbollsplan och platsliggningen på
brunnsområdet. Spår- och terrängsök
i angränsande områden och lagersöket i en industrilokal några km bort.
I centrala Motala gick fordonssöket
(Stora Torget) och bagagesöket (bilhall) av stapeln.
Platsliggningen förtjänar ett eget
omnämnande. Allting började bra
men när endast någon minut återstod tyckte en av schäfrarna (inga
namn…) att det var dags att lukta på
en av ”mallarna”. Då tyckte en annan
”malle” att det var dags att ”bekanta
sig” med en annan schäfer och så
var cirkusen igång… När röken
skingrades kunde vi med viss lättnad
konstatera att skadorna begränsades
till ett mindre sår i pannan på Hex
från Östergötland. Omläggningen av
”oskyldiga” hundar skedde sedan utan
missöden. Domarna Uffe Backman
och Roberto Viskovic hade det sedan
betydligt lugnare då lydnanden
bedömdes. Efter en jämn lydnad gick
högst poäng till Janne Gustavsson,
Västernorrland med Lindjax Ante.
Fältsöket som dömdes av Tomas
Wiman och Pelle Eriksson, kunde
erbjuda till synes likvärdiga förhållanden för de tävlande. Då första
hund sökte fullt trodde domarna att
gömmorna var lite för lätta men efter
att samtliga tävlande var klara visade
det sig att spridningen var god. Några

hade endast funnit en gömma medan
ett par hundar tagit alla tre. Vann
grenen gjorde Lars Ekström med
Almanza Kenzo, Uppland.
Lagersöket gav prov på några
riktigt ﬁna sök där domarna tilldelade Håkan Jonsson, Stockholm med
Brackendale Ruff och Johan Holgersson, Östergötland med Blacknecks
Hex delad grenseger.
Spåret visade sig vara ett utslagsgivande moment då ﬂera av hundarna
missade gömman trots bra spårningar. Högst poäng tilldömdes Johan
Holgersson med Hex med Magnus
Lundahl, Örebro med Heratorpets
Orax tätt efter.
Ett mycket bra bagagesök utfördes
i en av Volvos bilhallar, av Susanne
Lindblom, Västra Götaland med
Isa. Något som resulterade i en klar
grenseger.
Kvällarna avslutades som sig bör
med trevligt samkväm, utbyten av
dagens erfarenheter och en enklare
prisutdelning till dagens grensegrare.
På fredagkvällen bjöds det på ﬁnare
middag på Medevi Brunn. Flera förvånade ansikten syntes i församlingen
då en ”anställd” på Brunnen började
ha högljudda synpunkter på poliserna
och deras hundar. Där ﬁck både
mjölkdrickande poliser, ”läkare” och
”russinplockare” sig en känga…
Efter Kenneths avancerade lottningsscheman hade de ﬂesta klart för
sig när de skulle avsluta med fordonssök och bagagesök i centrala Motala.
Tyvärr var inte vädrets makter med
oss detta år, men trots allt regn på fredag och lördag hördes inget gnäll från
vare sig de tävlande eller domarna.
De varierade gömmorna i fordonsmomentet gav utslagsgivande resultat
E D A > H = J C 9 : C *'%% +
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och efter en (alltför) snabb summering utropades pristagarna med viss
pompa och ståt. Vid kontrollräkningar
upptäcktes dock att en bokförd markering inte var påförd i resultatlistan!
Som ”tur” var drabbade detta
främst vår ”egen” Johan Holgersson
som med minsta marginal därmed
missade prispallen, men en fjärdeplats
är heller inte fy skam Johan!
Som ohotad slutlig segrare stod
Lars Ekström, Uppsala med sin
ﬂatcoated retriever Almanza Kenzo.
Lasse vann även hundförarförbundets
pris som bästa sökhund. Tvåa kom
efter jämna och gedigna sök Mattias
Jönsson, Uppsala med Blacknecks
Warro. Trea blev Peter Svärdfeldt,
Stockholm med Lei-Anns Ville.
Östergötlands hundförarförening
vill tacka er alla för några roliga
dagar och hoppas att vi bidragit till
att debutanterna på årets Svenska
Mästerskap för polisens narkotikasökhundar fått mersmak och dyker upp
på nästa års SM i Västra Götaland!
Vid pennan
Jonas Lewenhagen
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DOMARKOMMENTAR
Vi som hade äran att få vara domare vid tävlingarna för narkotikahundar i Motala vill
framföra ett stort tack till arrangören för ett väl genomfört arrangemang.
Tävlingarna genomfördes i en avspänd och mycket gemytlig anda. Alla sökområden var
mycket bra och utslagsgivande.
Vi hade glädjen att få se en hel del nya namn i deltagarlistan. Det visade sig också att en
ung deltagare knep silverplatsen. Farbröderna får passa sig i framtiden.
De unga hade hundar med mycket stor potential och med lite mer erfarenhet så blir de
alla även potentiella vinnare.
Vi hoppas innerligt att ni återkommer nästa år.
Nu till några funderingar kring begreppet markering.
Vi kunde konstatera att många hundar inte hade något uttalat markeringssätt.
Vi vill puffa för ”påvisande markering”. En sådan har många fördelar.
Rent träningsmässigt så blir det lättare att genomföra en dressyrdag. Gömmorna kan
användas av alla hundar eftersom de inte blir kontaminerade av tass/tand/saliv avtryck.
Det är särskilt viktigt i den inledande dressyren att hundarna inte drar någon fördel av
just sådant.
Man minskar risken att hundarna förstör egendom genom att använda tassar och
tänder på ett destruktivt sätt.
Framför allt minskar risken betydligt att hundarna skall få i sig narkotika.
Dessutom blir det lättare att se när hunden har hittat narkotika, lättare att läsa hunden.
Man kan också tänka sig att det blir mindre stress hos hunden ex. krafs och konkurrens.
Nog om det, än en gång ett stort tack till arrangören och tävlande för ett lyckat narkotikahundmästerskap.
e.u.
Per Ericsson, Sthlm
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Värmlandspolisens
mästerhundspårare
Leif Karlsson
går i pension
Husse och Trazan släcker törsten efter lyckat spåruppdrag.

Fotograf: Lars Hedelin.
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Efter 32 år i tjänst som hundförare
pensioneras vår trogne medarbetare
Leif Karlsson vid årsskiftet. Fortfarande lika snabbfotad som han alltid
varit ﬂyter han fram efter tjänstehunden i skog och mark under
spåruppdrag på ett sätt så att yngre
kollegor förvånas över hur svårt dom
har att hänga med.
Att pensioneras som hundförare
är inte vanligt och Leif är den polis i
Värmland som varit trogen hundförarskrået längst i antal år räknat. Naturligtvis ﬁnns många minnen bevarade
efter 30 år som vi jobbat tillsammans som hundförare vid dåvarande
Kristinehamns polisdistrikt och under
senare år vid hundenheten när polisen
i Värmland blev länsmyndighet.
Leif har haft turen att få ha sina
hundar i tjänst under lång tid och
därför haft förhållandevis få hundar

– fem till antalet. Alla har varit bra
spårhundar vilket till stor del beror på
Leifs stora passion för just spårarbete
eller över huvud taget hans förmåga
att utnyttja och läsa hunden. Många
läser böcker och tidskrifter om praktisk spårning, men Leif läser hunden.
I sina berättelser om spåruppdrag hör
man honom uttrycka: ”hunden talade
om för mig… att den som jag spårade
har suttit på den och den bänken eller
tagit i det dörrhandtaget etc.” Främst
har han satt att utnyttja hundens
näsarbete och lärt sig det som är a
och o för en hundförare nämligen att
lita på hunden. Tillsammans med Ulf
Backman som är hundförare i Örebro
län har Leif också försökt lära ut den
konsten när de två under ett antal år
varje vår anordnat en tre dagars individanpassad spårkurs för hundförarna
i Örebro och Värmlands län. Uppläg-

Leif och Snutten spårar bankrånare från Laxå-rånet, maj -93.
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get som gett hundarna en ”kick” inför
sommarens spåruppdrag har varit
mycket uppskattat. Medarbetare från
andra län har också deltagit.
En väska med spårsele och spårlina har alltid funnits nära till hands
i hemmet för att Leif snabbt skulle
komma iväg när vakthavande ringt
om hundjobb. Har inte vakthavande
fått fatt i någon annan har man alltid
haft Leif Karlsson att ringa in vid
tillfällen då hundpatrull ej varit i
tjänst. Och han har verkligen skaffat
sig erfarenhet av praktisk tjänstgöring
med hund där han visat resultat som
bottnar i värdet av att alltid försöka.
Tack för ett bra samarbete och ett
gott kamratskap!
Kjell Persson

Fotograf: Håkan Ekebacke.
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