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Jag vill inleda med att önska alla en God jul och Ett Gott Nytt År. Passa på att äta gott, umgås 
med nära och kära samt ladda batterierna inför kommande år och i vissas fall den utmanande 
skidsäsongen.

Som väl de flesta av er har hört har vi en oviss situation med vår tidskrift. I skrivande stund vet 
vi inte säkert om eller hur tidningen kommer att ges ut 2010. Eftersom vår verksamhet i stort 
bygger på intäkter från tidskriften är situationen något brydd. Det finns en risk att nummer 
1-2010 kan utebli och Om så sker ber vi er ha överseende med detta och lovar att nr 2 kom-
mer som den ska. Vi har långt framskridna förhandlingar och styrelsen är övertygad om en ljus 
framtid. Följ utvecklingen på vår hemsida >> www.polishund.se. 

Uppdateringen av sidan har varit något sparsam under hösten vilket har berott på tekniska 
problem i samband med att vi fick den nya sidan. Det är förhoppningsvis fixat nu och sidan 
skall hållas ”vid liv”. 

Glöm inte träningsläger drag 17 – 22 januari. Anmälan senast 1 januari. Mer info längre bak i 
tidningen.

Vinter-SM kommer att hållas i Bruksvallarna, vecka 15 (13 – 14 april 2010).  Boende får ni fixa 
själva genom Ulla på Bruksvallsliden, tfn 0684-201 80. Frågor angående tävlingarna besvaras 
av Leif Malmgren, 0733-53 92 35 eller Bengt Ljunglöf, 0733-53 92 53.

Anmälan och information hittar ni på vår hemsida.

Ha nu som sagt trevliga helger

/Lars

I Polishunden
5-2009
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SM 2009 i narkotikasök

Svenska mästerskapen
i narkotikasök för polishundar 2009

Text och Foto: Lars Lindgren, ordförande

Ett stort tack till Stockholmspolisens tjänste-
hundsklubb och alla andra som medverkade 
vid genomförandet av Narkotika-SM. Givetvis 
ett grattis till alla bra prestationer och till et-
tan och tvåan som åker med till NM 2010 i 
Sundsvall.

Tävlingarna avhölls 8 till 11 oktober 2009 på 
Rosersbergs övningsområde i Stockholm. Ar-
rangemanget i sin helhet var mycket lyckat 
och att det var gångavstånd mellan alla mo-
mentplatser (förutom fältsöket) uppskattar jag 
särskilt.
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Själv hade jag förmånen att få döma 
utomhussök, fordonssök samt lydnad 
tillsammans med Thomas Wiman och 
kommer därför att hålla mig till kom-
mentarer om dessa moment.

Tävlingarna inleddes på morgonen 
den 9:e med fältsök och spår. Varje 
patrull fick var sitt fält med okänt an-
tal gömmor. När alla ska ha en egen 
ruta är det givetvis svårt att få dom 
likvärdiga men på denna punkt hade 
arrangörerna lyckats förträffligt. Vi 
fick under dagen se många fina sök 
(även om en av gömmorna ställde till 
det lite) och alla fick med sig poäng. 
Att vi i fältsöket inte hade en enda 
felmarkering glädjer mig alldeles 
särskilt.

På lördagen var det dags med for-
donssök. Detta moment bestod av 3 

stycken mindre bussar med gömmor 
lite här och var. Hur många gömmor 
som finns på varje moment vet inte 
hundförarna, det kan var allt mellan 
1 – 4 gömmor. (har ni funderingar 
över tävlingarna så finns reglerna på 
hemsidan under >tävlingar<. Också 
i detta moment fick vi se många bra 
sök även om det uppstod ett antal 
felmarkeringar. Själv tror jag att dessa 
mer beror på förarnas nervositet och 
iver än på hundarnas förmåga. 

På söndagsmorgonen inleddes 
tävlingen med platsliggning med där 
påföljande lydnadsmoment. Platsligg-
ningen gick bra för de flesta och lyd-
naden består i övrigt bara av några få 
moment. En viss skillnad i utförande 
mellan renodlade och kombihundarna 
kunde förmärkas. Detta förklaras 

förmodligen av att det är betydligt 
viktigare att skyddshundar har en hög 
grad av lydnad samtidigt som de har 
betydligt fler lydnadsmoment i sin 
prövningordning. Nåväl ingen gjorde 
bort sig och alla kunde fortsätta till 
det avslutande momentet, väsksök.

Jag inledde med att jag bara skulle 
kommentera de moment som jag 
dömde men eftersom lydnaden gick 
ganska snabbt fick jag också se ett 
antal väsksök. De hundar och förare 
som jag fick se arbetade proffsigt, 
lugnt och värdigt även om Susannes 
hund var lite burdus med gömmorna, 
men vad tusan hon hade ju koppel så 
hon kunde värdigt styra upp hundens 
iver.

SM 2009 i narkotikasök
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SM 2009 i narkotikasök

Fr. v. andra plats: Åsa Isaksson - Alice, Västerbotten, på första plats Susanne Lindblom - Isa, Västra Götaland. och tredje plats: Tomas 
Jörkander - Nubb, Västra Götaland.

SLUTSTÄLLNING NARKOTIKA-SM 2009

Plac Startnr Namn Hund Län Totalt Lydnad Spår Fältsök Bagagesök Lägenhetssök Fordonssök Lagersök

1 1 Susanne Lindblom Isa Västra Götaland 498,0 86,0 58,0 50,0 88,0 68,0 91,0 59,0

9 2 Johan Gröndal Neo Västra Götaland 334,0 58,0 62,0 82,0 40,0 43,0 0,0 49,0

11 3 Christer Österstedt Gina Norrbotten 316,0 38,5 57,5 70,0 40,0 40,0 30,0 40,0

3 4 Thomas Jörkander Nubb Västra Götaland 431,0 78,0 63,0 91,0 56,0 52,0 91,0 0,0

13 5 Kent Evertsson Batty Västra Götaland 259,0 45,0 0,0, 88,0 56,0 0,0, 30,0 40,0

6 6 Stefan Englund Knutte Gävleborg 365,0 63,0 0,0 73,0 40,0 82,0 40,0 62,0

7 7 Torbjörn Carlsson Arrak Stockholm 364,5 26,0 57,5 85,0 46,0 98,0 0,0, 52,0

12 8 Thomas Gutenlöv Drazzo Stockholm 266,0 77,0 0,0 53,0 56,0 50,0 0,0, 30,0

8 9 Jessica Solner Svullo Stockholm 363,6 70,0 56,5 85,0 40,0 72,0 40,0 0,0

10 10 Roger Björne Totte Västernorrland 331,0 57,0 0,0 79,0 40,0 79,0 30,0 46,0

2 11 Åsa Isaksson Alice Västerbotten 431,5 12,0 65,5 79,0 91,0 82,0 30,0 72,0

4 12 Jonas Pålsson Undra Västernorrland 385,0 31,0 64,0 50,0 72,0 69,0 53,0 46,0

5 13 Torbjörn Olsson Frodo Värmland 377,0 46,0 0,0 114,0 43,0 108,0 0,0 86,0
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Inbjudan Draghundsläger

POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND

Draghundsläger
2010-01-17—01-22

Långberget

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.

Anmälan 
Group Wise Lars Bergström.
Senast 2010-01-01

Lars Bergström, Lop/H Göteborg, 0702-87 31 58

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

Välkomna!
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Gubbe på stubbe

Krister Janson
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Han föds i den kungliga huvudstaden 
men efter 50 år i Öresundsregionen, får 
man väl ändå betrakta honom som skå-
ning. När han ligger i lumpen får han 
av en slump syn på en dagstidningsan-
nons där stadens polisskola letar efter 
intresserade unga män. Han söker, antas 
och efter bara åtta månaders utbildning 
(eleverna tycks ha varit smartare förr) 
börjar han patrullera Malmös gator.

Några år senare, närmare bestämt 
hösten 1971, tycker hans chef att han 
ska bli hundförare och så får det bli. 
Han packar väskorna och åker till 
hundskolan i Sollefteå för att gå grund-
kursen. Han har en hund med sig upp 
men då den inte håller måttet, får han 
åka hem igen utan. Ungefär så börjar 
Christer Jansons långa hundförarkarriär. 
Här kommer hans egna tillbakablickar, 
nedtecknade av undertecknad.

Jo precis så är det. Den som är tänkt 
som min första tjänstehund slås ut redan 
under grundkursen. Det är ju inte så 
roligt men kort därefter får jag tag i en 
3-årig schäferhane, Marko, som är till-
bakalämnad till uppfödarna på Alvsjö 
kennel. I grund och botten är han en 
ganska trevlig hund men som dåtidens 
schäfrar är, så är också han den tuffa 
sorten som kräver en fast hand. Han har 
en tendens att inte vilja släppa apporter 
och annat han får tag i, men det botar vi 
efter hand. Med Marko ställer jag upp 
på två sommar SM.

Inom parentes sagt kommer vi nu 
osökt in på schäferns mentalitet, då 
och nu. Christer har ju minst sagt lång 
erfarenhet. Hans reflektion är att ”70-ta-
larna” var hårda hundar men sedan blev 
de efterhand vekare och mjukare. Men 
nu tycker han ändå att den ”gamla he-
derliga sorten” delvis är tillbaka.

Frid och fröjd
När han är runt åtta hämtar jag hem en 
valp, Lukas, från en kennel i Västerås. 
På så vis är jag väl förberedd när Marko 
sedan ska gå i pension. Lukas utvecklas 
mycket bra och på testen får han riktigt 

höga poäng. Allt är frid och fröjd och 
jag kan ta honom i tjänst. Allt är frid 
och fröjd.

Men efter ungefär ett halvår händer 
det något och än i dag kan jag tänka på 
hur dumma vi var.

Det här utspelar sig i slutet av 70-ta-
let. På den tiden finns det mycket rag-
gare i Malmö och den här kvällen blir 
det ett riktigt upplopp på Stortorget. Det 
är ett par hundra berusade störiga per-
soner vi har att göra med och jag tar ut 
min hund som inte ens hunnit fylla två 
år. Med facit i hand borde vi givetvis ha 
plockat ut kollegans gamla tjänstehund 
först. Händelsen sätter så djupa och så 
negativa spår i Lukas så att han efteråt 
inte längre kan fungera i tjänst. Riktigt 
synd är det, men man lär sig av sina 
misstag.

Nu kommer det en period när jag pro-
var en del olika hundar som av en eller 
annan anledning inte riktigt håller måt-
tet. Alla hundförare som varit i samma 
situation vet ju hur det känns. Men till 
sist löser det sig, som det ju alltid bru-
kar göra. Allas vår Gösta Lind har testat 
Jaxi, en hane från kennel Jyckebo. Han 
kommer till mig 1980 och vi jobbar till-
sammans i sex år.

Bombhundförare
I samma veva som Jaxi ska tas ur tjänst, 
ställs jag inför ett val. Antingen ska jag 
utbildas till instruktör, eller ska jag bli 
bombhundförare. Jag bestämmer mig 
för det senare, något jag inte ångrar.

Tänk nu att jag i 15 år tränat och job-
bat med förhållandevis hårda schäfer-
hanar. Nu är det istället en gul betydligt 
vekare labbetik jag får i kopplet. Till en 
början är det ganska knepigt framför 
allt att få Penta att fungera rent socialt. 
När hon kommer är hon runt året och 
har fram till dess bott i en hundgård.

Men jag får det sakta men säkert att 
fungera och till min glädje kan jag be-
hålla henne i många år. Hon blir hela 14 
år gammal.

När det är dags för nästa hund, som 
också det ska bli en renodlad bomb-
hund, är jag tillbaka hos schäfern igen. 
En kollega har en hane, Salta killens 
Narro, som inte riktigt fungerar fullt 
ut som patrullhund. Men hans otroliga 
söklust i kombination med styrka i 
miljö, gör honom till en perfekt hund 
till mig. Men honom tävlar jag också ett 
par SM

När Narro med ålderns rätt, får sluta 
jobba, är det dags för hund och rasbyte, 
igen. Den här gången är det en svart 
labbetik, Nova som gör entré. I dag 
har hon hunnit bli åtta år och vi gick 
tillsammans i pension för lite drygt ett 
år sedan.

Gubbe på stubbe

Text och foto:
Catarina Håkansson

Illustration: Robban Carlsson

Illustrationen till ”Gubbe på stubbe” är gjord av Robban Carlsson som just nu avslutar sin utbildning i 
grafisk design och kommunikation vid Linköpings Universitet. Är ni intresserade av att se mer av Robbans 
alster så besök hans fina hemsida. www.robbancarlsson.com
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Schäferhanen Orax har valts till Årets Polishund 2009. Orax 
kommer från Heratorpets kennel i Glanshammar och tjänst-
gör vid polismyndigheten i Kalmar län tillsammans med sin 
förare polisinspektör Magnus Lundahl, 33. Magnus har arbe-
tat som hundförare i fem år tillsammans med Orax som snart 
är 7 år. Orax är en allroundhund som gör allt vanligt polis-
hundsarbete

inom ordningspolisen såsom spårning, räddningssök, 
skyddsarbete och narkotikasök. Men hans främsta område är 
spårarbetet.

– Spårning är hans paradgren, säger Magnus. Han har en 
exceptionell medfödd spårförmåga och hög arbetskapacitet.

Magnus beskriver både sig själv och sin hund Orax som 
väldigt envisa, vilket kan komma väl till pass vid svåra spå-
rarbeten.

– Tror vi att det finns ett spår så ger vi oss aldrig, och har vi 
fått upp ett spår så ger vi oss heller aldrig, säger Magnus.

Den noggranna näsan och den stora envisheten kom väl till 
pass när Orax tillsammans med Magnus skulle spåra en kvin-
na som försvunnit från sitt hem och förmodades befinna sig i 
ett friluftsområde i närheten. När Orax började spåra var det 
mörkt och började bli kallt. Terrängen var svårtillgänglig och 
vegetationen tät. Magnus skickade ut Orax några vändor och 
på det femte försöket blev han borta 5–6 minuter. Eftersom 
det fanns en stor väg i närheten började Magnus bli orolig 
men han lät Orax fortsätta jobba. Efter en liten stund hörde 
han Orax skall långt in i snårskogen. När Magnus kom fram 
såg han pälstussar sitta i det hagtornsbuskage där kvinnan be-
fann sig. Kraftigt nedkyld kunde kvinnan föras till väntande 
ambulans efter att räddningstjänsten huggit ut en väg genom 
snåren.

Juryn, bestående av Per-Erik Karlsson, Rikskriminalpoli-
sen, Inger Svedin, Svenska Kennelklubben och Peter Lind-
berg från Polisens Hundförarförbund, motiverade sitt val av 
Årets Polishund så här:

Juryn har särskilt beaktat den utomordentliga bredd som 
Orax visat i alla de delar som utmärker en förstklassig po-
lishund.

Utöver att utnämna Orax till Årets Polishund beslutade 
juryn att tilldela polishunden Akita, som dödades i samband 
med ett ingripande i Umeå, en postum utmärkelse. Akita in-
grep mot en kraftigt beväpnad gärningsman i samband med 
ett grovt rån. Akita anses av polisen haft en direkt avgörande 
betydelse för att inga polismän kom till skada i samband med 
ingripandet.

Polishunden Orax och hans förare Magnus Lundahl kan ses 
på Svenska Kennelklubbens internationella hundutställning 
HUND2009 den 12–13 december på Stockholmsmässan, 
Älvsjö. Prisutdelningen är lördagen den 12 december. Priset 
är ett resestipendium på 15 000 kronor till Magnus Lundahl 
och ett smaskigt ben till Orax.

Pressmeddelande från Svenska Kennelklubben

Orax tillsammans med sin förare Magnus Lundahl. Foto: Sara Winsnes

För mer information kontakta
Hans Rosenberg pressansvarig, Svenska Kennelklubben

E-post hans.rosenberg@skk.se
Ulf Uddman vd, Svenska Kennelklubben

E-post ulf.uddman@skk.se

är Årets PolishundOrax

Årets Polishund 2009
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????????????Årets Polishund 2009

Han har en exceptionell medfödd spår-
förmåga och hög arbetskapacitet. Det är 
så han beskriver sin hund, Heratorpets 
Orax. Men Polishunden vill gärna tro 
att det ligger mer bakom än så. Det 
finns många hundar med ”exceptionell 
medfödd spårförmåga och hög arbets-
kapacitet” Men alla har inte en husse 
som heter Magnus Lundahl, och alla 
blir inte Årets Polishund.

När vi äntligen får tag i Magnus har 
det gått ett par veckor sedan han mitt 
under älgjakten, får det glada beskedet. 
Men han är fortfarande lite överraskad 
och inte så lite glad.

- Det känns jätte roligt, säger Magnus 
som gärna berättar om Oraxs många 
positiva egenskaper. Han är modig. Han 
är uthållig och han när han spårar är han 

verkligen okänslig för yttre störningar.

En del spår
Men så har han också matchas på ett fö-
redömligt sätt. Han kommer till Magnus 
när han är fem månader gammal och 
enligt husse är det verkligen ”kärlek vid 
första ögonkastet”. På den tiden bor de 
i Örebro och Magnus är ”vanlig” ord-
ningspolis, även om siktet redan nu är 
inställt på hundförarjobbet. 

-Vi tränar en del spår tidigt, berättar 
Magnus. (Polishunden kan avslöja att 
”en del” innebär i runda slängar 5-6 om 
dagen.) Jag försöker tänka på att inte 
hamna i några mönster, utan försöker 
ständigt hitta nya utmaningar. Jag tror 
på variation i såväl tid, som längd och 
underlag. Sen är jag noga med att inte 

lägga mig i för mycket. Det tror jag är 
en del av förklaringen till att Orax idag 
har så högt självförtroende. När vi job-
bar är vi verkligen ett team.

Under det gångna året är Magnus och 
Orax så gott som alltid på rätt plats när 
det behövs. Vad sägs om 23 lyckade 
hundjobb varav 19 är spårrelaterade? 
Men pricken över i:et och kanske den 
främsta anledningen till att de ska åka 
till Stockholm och hämta sitt pris är ett 
mycket lyckat räddningssök. 

Detta skriver Polishunden faktiskt 
om redan i våras (nummer 3) Nu vill vi 
passa på att önska Magnus och Orax en 
riktigt god jul och ett gott nytt år, samt 
förståss gratulera till en utmärkelsen – 
Årets Polishund 2009.

Grattis
team Magnus och Orax !

Text: Catarina Håkansson

Helt rätt blev det inte i SM-re-
portagen. För det första trillade 
följande bild, som illustrerar att 
Lupus foder AB var en av huvud-
sponsorerna bort.
För det andra har ”Ljungan” inte 
tagit sju guld som det felaktigt 
stod i rubriken. 12 ! ska det så 
klart vara, så här långt.

R Ä T T E L S E
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Caliber

C som i charmig och A som i 
arbetsvillig. L som i livlig och 
I som i Ivrig. B som i busig, E 
som i envis och R som i rolig. 
Vad blir det ? CALIBER. 

Första gången vi träffar på Brukstorpets 
Caliber är för drygt ett år sedan under 
SM i Kalstad. Det är ingen överdrift 
att säga att han ”sticker ut” bland alla 
schäfrar och mallar.

Och då menar vi inte bara utseende-
mässigt, utan också för att han är en få 
hundar som klarar ut sina spår under 
rådande tuffa förhållande. Då är han 
ganska nyligen tagen i tjänst och jobbar 
hemma i Västerbotten, närmare bestämt 
i Umeå. Sedan dess har det runnit en 
del vatten under broarna och nu hittar 
vi honom och ”Boxermia” på betydligt 
sydligare breddgrader, i den blekingska 
kuststaden Karlskrona. Det är tisdag, 
det betyder hundträning och Polishun-
den hänger med på ett träningspass 
räddningssök.

Hur kan det då komma sig att boxern 
Caliber är polishund? Jo av den enkla 
anledningen att matte Maria Eriksson är 
hundförare. Svårare än så är det egent-
ligen inte.

Aldrig sinande arbetslust
-Jag köper honom som valp när jag går 
på polishögskolan, förklarar Mia. Tan-
ken är att ha en hund att träna och tävla 

framför allt skydds med. Eftersom jag 
är uppväxt med just boxrar är rasvalet 
helt givet. Calibers pappa som heter 
Faiton var faktiskt också i tjänst, som 
väktarhund.

Efter avslutande studier och ett år 
som ordningspolis får Mia en tjänst som 
hundförare. Caliber gör en godkänd L-
test och på den vägen är det. Visst finns 
det de som höjer på ögonbrynen och är 
skeptiska när norrlänningarna anländer 
till grundkursen i Karlsborg, men hans 
arbetslust och framför allt spårförmåga 
får vederbörande att tänka om.

Vad är det då som skiljer en boxer 
från andra ”vanliga” polishundraser ? 
Eller är det kanske ingen skillnad ? 

Grymt envis
- Visst är det skillnad, lovar Mia. Om 
det sedan beror på att han är just en 
boxer, eller det mer handlar om hans 
”personlighet” kan man kanske inte 
alltid avgöra. Men vad som är helt ut-
märkande är att han är så grymt envis, 
ja närmast tjurig. Han är inte det minsta 

Brukstorpets Caliber sticker ut
Text och foto: Catarina Håkansson
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Caliber

vek och närmast oförig, fortsätter hon. 
Man måste liksom lura honom så han tror 
att det är han som bestämmer. Det är jät-
teviktigt att vara konsekvent och tydlig. 
Han måste också ständigt utmanas och sti-
muleras. Samtidigt har han en ”av-knapp” 
och är lugn och avslappnad både hemma 
och i bilen.

Duktig spårhund
Det första man fokuserar på när man träf-
far Caliber är så klart hans, i de här sam-
manhangen ovanliga ras. Men när man 
ser bortom hans trubbiga näsa och stora 
(förvånande) ögon, förstår man att det 
är rätt man, förlåt hund, på rätt plats. Att 
han är en duktig spårhund visste vi sedan 

innan och nu får vi också en fin uppvis-
ning i sök.

När detta går i tryck har Caliber precis 
påbörjat sin utbildning till narkotikahund, 
ett jobb som också bör passa honom per-
fekt. Polishunden önskar lycka till med 
framtida arbetsuppgifter.
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Ni vet ju redan att jag tycker att vi 
inom hunderiet är facit när det gäl-
ler de där med Värdegrund…o 
jag måste även säga att vi ligger 
långt framme även när det gäl-
ler frågor som rör mångfalden! 
Ja har minsann sett att man 
ska försöka rekrytera lite olika 
sorters tvåbeningar för att de 
ska bli en mångfald inom Po-
lisen. Åter igen – TITTA på de 
olika hundenheterna runt om i 
landet! Hos oss är det Schäfern 
som e vanligast o de e ju inte så 
konstigt egentligen för de föds 
ju en herrans massa Schäfrar i 
detta land…..klart att en hel del 
av dom lyckas med ett L-test o får 
jobba med det stoltaste man kan göra 
– vara polishund! Inte nog med att det 
är en himlans massa Schäfrar…..dom 
härstammar från både här o där!! De 
flesta av dom, om inte alla, har ju sitt 
ursprung i andra länder även om de e 
lååångt bakåt i tiden MEN vi har en o 
annan som också har en utländsk för-
älder. Många av dom här Schäfrarna 
är ju både 1: a och 2: a generations 
invandrare. Inge konstigt med det!!

Sen har vi faktiskt också lyckats 
rätt bra med de här med jämställdhet! 
Tänk att för inte alltför länge sen va 
de många som inte ansåg att en TIK 
skulle platsa inom Polisen! Ja vet att 
de finns en o annan av oss hanar som 
fortfarande har den åsikten……men 
ja säger bara….Väx upp, gå vidare….
tikarna e här o dom gör ett bra jobb!! 
Eftersom samhället har utvecklats o 
hanarna blivit lite mer moderna så 
har även tikarna börjat göra entré!! 
Även på en sån specialenhet som NI 
har tikarna fått chansen o alla vi som 
vet va som hände i somras måste ju 
lyfta på hatten o helt enkelt säga: En 
tik gör ett lika bra jobb som en hane!! 
Utvecklingen har, sanna min viftande 
svans, gått framåt!!

Appropå mångfalden ja, hos oss har 

vi 
nu- me-
ra även en hel 
del svarta Schäfrar! Inte bara Schäfrar 
med det i allmänhet kända utseendet 
som dom ”ska” ha utan vi har gråa 
och svarta också!! Här görs minsann 
ingen skillnad på härstamning, ögon-
färg, pälsfärg eller längd på pälsen! 

Som ett ytterligare bevis på att vi 
inom Hunderiet är i framkant när de 
gäller Mångfalden är ju att de till o 
med finns andra raser än den ”ur-
sprungliga Polishunden”!! Vi har ju 
även såna som jag = Mallar!! Som en 
minoritet, för det är jag faktiskt i mitt 
distrikt, måste jag säga att det ibland 
skiner igenom att de finns en o an-
nan liten RASist inom Polisen! Dom 
är inte många, men fullt tillräckligt 
många för att man ibland ska bli lite 
irriterad om ni fattar….MEN dom 
flesta e bara lite skeptiska o förstår 
inte riktigt mitt sätt att vara….men 
tycker att så länge ja gör ett lika bra 
jobb som dom andra, så kvittar de 
vilken ras jag har! En del e väldigt 
nyfikna men tror inte att dom skulle 
”klara av en sån som jag”! Vaddå? Jag 

e inte värre än en Schäfer!! Många 
väljer till o med att byta ras …för att 

testa på o utvecklas!! De kallar jag 
att vara öppen för förändringar!!

Vi har ju även andra raser som 
inte ska glömmas bort…..små 
söta hundar med härstamning 
från England…kortnosiga ra-
ser….alla möjliga raser samlas 
under det stoltaste en hund kan 
göra: POLISHUND!

Återigen har vi visat att vi 
alla (bortsett från en o annan 
liten smygRasse som bara gil-

lar typ Schäfer) inom Hunderiet 
är ett föredöme för övriga delar 

inom myndigheterna!! 
Vi bryr oss inte om kön! Vi bryr 

oss inte om ras, pälsfärg eller ur-
sprung! 

Vi bryr oss bara om att det är en 
lämplig individ som ska passa för 
den arbetsuppgift som vederbörande 
är satt att göra! Sen har vi kommit 
långt i ännu en fråga…..NÄR man 
inte fullgör sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt…..när man inte 
kan uppföra sig som man bör…….Då 
får man oftast chans till förbättring….
Lyckas inte det så är det tack o hej 
helt enkelt!! HUUUR många andra 
enheter inom myndigheterna har en 
sån ryggrad att man gör sig av med 
dom som inte passar för det dom är 
satta o göra?? De är ingen rättighet att 
får tjänstgöra som Polishund…yrket 
passar inte alla…men för oss som 
jobbar är det med en stoor stolthet 
och det är med höög svansföring jag 
går med min Matte till jobbet varje 
pass!! Jag lovar att både ja o alla mina 
fyrfota kollegor gör allt vi kan för att 
lösa varje uppgift så gott vi kan….
oavsett kön, ras eller pälsfärg!!

Jag har sagt det förut men säger 
det igen…..VI är ett föredöme, ett 
facit!!!!

Full fart med Phaspen såklart!!

Phaspen

Mångfald och rasism 
inom polisen! Phaspen
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Tänkte skriva några rader 
om arbetet med hundar som 
bedrivs utomlands. Jag är 
hundförare sedan 1996 och 
har haft 5 tjänstehundar 
med varierad status och när 
min senaste tjänstehund 
närmade sig ålderstrecket 
bestämde jag mig för att 
pröva mina polis/hundförar 
kunskaper utomlands. Det är 
min första polismission för 
RKP.

Jag sökte tjänst i en Rule of Law miss-
sion som arangeras av EU och är den 
strörsta missionen i EU s historia. EU-
LEX Kosovo (LEX=Lag). Eulex har 
tagit över UNMIKs arbetsuppgifter att 
säkerställa rätts ordningen i Kosovo. 
UNMIK finns fortfarande kvar men i 
mindre form. 

Det fantastiska inträffade att jag blev 
uttagen som hundförare med ÖVS hund 
och min omedelbara fråga blev hur ska 
jag göra med hunden. Sverige har som 
regel att INTE skicka några hundar ut-
omlands på uppdrag i normal fallet. Så 
blev det i mitt fall också, ingen hund!

Oerfaren som jag var tänkte jag att 
det ordnar sig alltid och det gjorde det 
men jag fick söka ny tjänst när jag kom 
till Kosovo. Jag blev tillfälligt place-
rad som handledare/advicer åt Kosov 
Polisen (KP K9) och deras hundorga-
nisation. Kosovo har en storlek som 
Skåne. Kosovo har en hundavdelning 
med 20 tjänstehundar, 5 narkotika och 
5 exlosivsökande hundar. 10 hundar är 
ÖVS hundar. Det blev mycket fokus på 
organisation och struktur för det finns 
inbyggda problem. Bland dem är den 
mycket låga lönen. Hundförarna har 

ingen foderlega och de flesta kan inte 
leva på sin lön så de har flera jobb för 
att försörja sig. Hundmaten får de dock 
och att de får nyttja tjänstebilen hem, 
för transport av hunden. De är 2 hund-
förare som delar på 1 bil och om de bort 
långt isär kan det bli problem. Även då 
hundbilarna är krockade blir det stora 
problem för det finns inte pengar att 
ha reserv bilar. Invånarna i Kosovo har 
ingen bra kultur vad gäller bilkörning!!

Hundenheten är belägen 7 km utanför 
Kosovos huvudstad Pristina i en ort som 
kallas Lebane. Hundförarna bor i hela 
kosovo så de har som längst 10 mil att 
köra innan de kommer till arbertsplat-
sen. Vägarnas kondition lämnar mycket 
att önska, det kan ta timmar att köra 5 
mil beroende på köer och väder. Resten 
kan ni ju räkna ut själva.

Hundförarna har en god inställning 
till sin tjänst och de tycker verkligen om 
sina hundar. De har möjlighet att stalla 
sina hundar efter jobbet i hundgård som 
sköts av en civilanställd men de flesta 
tar med hundarna hem i tjänstebilen.  

Utildningsnivån på hundarna är väl-
digt varierande precis som hemma. Nya 
unga hundar kontra gamla rutinerade. 
De hundar jag sett mest är sökhundarna 
för i Kosovo tränar KP hundförarna till-
sammans med Eulex egna hundförare 
och KFOR en gång i veckan. Träningen 
sker på olika platser och alla olika orga-
nisationer är med och tar ansvar en dag 
i veckan. Normalt onsdagar. Träningen 
gör att hundförarna får en större kun-
skapsbredd än annars. 

Jag kan säga att när jag anlände var 
förväntningarna stora när det kom ner 
en ny Svensk. Dom tidigare hade satt 
starka avtryck på Kosovo hundförarna. 
Namn som Mats Rupla och Roberto 
Viscovich talar de mycket om, Bra job-
bat grabbar!

Om jag har gjort samma avtryck kan 

jag inte säga för vi är ju alla olika per-
sonligheter. Jag fick även ett nytt jobb 
i halvtid som Chef för Eulex hund en-
het. Arbetet har bestått i att bygga upp 
hundorganisationens struktur samtidigt 
som vi skulle vara i aktiv tjänst och ta 
jobben som vi blivit tilldelade. I arbetet 
som Team leader har också ingått att ha 
ett nära sammarbete med Eulex Veteri-
nären. Det är ju meningen att missionen 
ska ha en egen vetrinär klinik.  I jobbet 
ingår (själv påtaget) att koordinera de 
gemensamma träningarna mellan KFO, 
Eulex och Kosovo Polisen.

Vi skulle från början ha varit 19 
hundförare och en chef men blev 5 + 
1. Det är mycket svår rekryterat för bi-
dragar länderna vill inte skicka ner någ-
ra hundar och Eulex kan ju inte köpa in 
färdiga hundar och utbilda hundar här 
finns det inte utrymme för.

I skrivandet stund har vi 2 hund 
ekipage, 1 explosiv sökande och en 
Narkotika hund. Båda hundarna är 
skyddsutbildade men det nyttjar vi inte 
för tillfället då sök arbetet är prioriterat. 
Explosiv söket anses som viktigast då 
det handlar om missionens säkerhet. För 
att få verksamheten att fungera behövs 
mins 5 Explosiv sökande hundar i mis-
sionen mer vi har bara en Tysk hund-
förare på plats. Vi har ju en hundförare 
här från Sverige, Per Lindkvist/Skåne 
men han är här som Bomb tekniker och 
har ingen hund.

Jobbet har varit mycket roligt, ut-
vecklande och givande! Månaderna går 
fort och snart är min tid slut, den 5 Ja-
nuari 2010 och då ska man tillbaks till 
verkligheten i Sverige, vad det nu blir?

Internationellt Hundarbete

Internationellt hundarbete

Text: Lasse Persson
Hundförare i Stockholm

k9_stockholm@hotmail.com
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Försöksprojekt Schämall

Valparna har nu hunnit bli drygt 6 månader gamla och 
några av förarna ger här en delrapport om hur statusen 
ser ut just nu.

Först ut: Thomas Pettersson med Mix.
En liten mixad levnadshistoria med blandisen Mix. 
Namnet var för mej en självklarhet eftersom det var en 
blandras. När valpen kom hem uppstod genast stora problem, 
mingamle malle Spex trodde valpen var något katten släpat 
in. Risken var stor att Mix skulle bli delad på mitten och jag 
såg framför mig allt passande så att detta inte skulle inträffa. 
Efter ca 14 dagar hände något som övergår mitt förstånd, 
valpen kunde plötsligt göra vad som helst med gamle Spex. 
Valpen blev riktigt elak och bet den gamle så fort tillfälle gavs 
och detta utan att själv bli angripen. När detta skrivs är valpen 
drygt 5 månader och situationen är likadan. Allt fungerar ut-
märkt med Mix. Det har hittills varit en riktigt trevlig tid med 
Mix, inga som helst problem med rumsrenhet, koppelträning 
mm. Mix visar goda egenskaper vad gäller miljö, kamp och 
ett otroligt stort spår och föremålsintresse. Jag ser fram emot 
fortsatt dressyr och blir det inte polishund av Mix så är det 
nog inte hans fel.

Med vänlig hälsning
Thomas Pettersson

2: Tomas Pellnor med Crut.
Först det positiva: Crut är en mycket social, öppen och trevlig 
hund. Han är glad i alla människor och funkar även bra med 
andra hundar.
Han verkar vara stabil i miljö. Jag har testat honom i flera 
tuffa miljöer såsom mörker, ostabila underlag, trånga hala 
utrymmen. Hankan tveka någon sekund i vissa fall men sen är 
det inga problem.
Han har ett bra skall

Försöksprojekt Schämall
Det projekt som initierades av Västra Göta-
lands polisdistrikt tillsammans med Bockes 
tjänstehundar på Gottland resulterade i en 
valpkull innehållande 10 individer. Detta är 
en planerad och av Skk godkänd korsnings-
parning, Schäfer – Malinois. Fyra av dessa 
var hanhundar, samtliga placerade på hund-
förare inom polisen. En tik har tillfallit Västra 
Götaland och placerats på instruktör Carl 

Gunnar Häljebo. En tik tilldelades polishund-
tjänsten i Karlsborg, denna hund är placerad 
hos Per Arvelius i Uppsala vilken är anställd 
på SLU.

Fyra tikar är för närvarande kvar hos 
Bockes på Gottland. En kommer förmodligen 
att flytta till Uppsala med inriktning mot sök-
hund. 

Text: Leif Carlsson, Västra Götaland

Mix
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Jag har testat att spåra med honom vid några tillfällen ( gräs-
matta ca 20 min. liggtid, samt skog). Han visar upp ett väldigt 
fint spårintresse, det är bra drag i kopplet och det ser mycket 
trevligt ut
Han verkar ha en bra kamplust och gripande med hela mun-
nen.
Några frågetecken dock: Han verkar lite tunn när man kampar 
med honom. Jag skulle önska ett betydligt bättre tillkämpande 
och mer kraft i angreppet. När han väl sitter i trasan är han 
dock belastningsbar och släpper inte i första taget. Jag hoppas 
att detta blir bättre nu när han tappat alla valptänderna.
Han verkar lite mjuk/vek. Han kan gömma sig under bordet 
när jag kommer hem och ibland pissar han ner sig bara man 
böjer sig över honom.
Jag har inte varit hård mot honom på något sätt så jag begri-
per inte vad detta står för. Han kan även bli låg när jag helt 
kravlöst försöker köra lite lydnad med honom.
Detta är i stora drag vad jag upplevt hittills av Crut Han är en 
härlig hund på alla sätt men frågetecknen gör att man är lite 
orolig för framtiden. Det är dock 20 år sen jag hade en valp 
senast så jag vet inte riktigt hur stora växlar man skall dra när 
han inte är äldre.
Du får gärna skriva några rader om du har tips eller råd. Du 
har ju större erfarenhet både av malle och av valptiden. Så 
här långt känns han mer Schäfer än Malle, vi får hoppas det 
vänder.

Med vänlig hälsning
Tomas Pellnor  

3: Patrik Eriksson Stockholm 
Brynolf är en pigg o nyfiken liten krabat som verkar ha en 
riktigt fin näsa.Han ligger väl inte jättehögt på livligfheten 
nu vid 6 mån ålder. Han har redan från första början haft 
lite svårt att tyckas det är roligt att riva och slita i saker (och 

då menar jag inte bita sönder saker,för det är nog favorit 
sysslan,allt ska smulas sönder ha ha) utan kämpa och dra och 
att tycka föremål är roligt har vtill dax datum inte varit det 
roligaste som finns.Dock har intresset för att kampa ökat sista 
tiden.Annars är Brynolf öppen och mycket social och mätt 
efter de spår han och jag gjort så finns det mycket att bygga 
på. han har haft mkt lätt att koncentrera sig trots ett antal stör-
ningar under spåren. Han är även en stabil liten krabat som 
inte är rädd eller skeptisk för något(rakt fram och undersöka 
är mottot för Brynolf. Som det ser ut idag så är jag osäker på 
om motorn räcker till riktigt till patrull hund men inget är väl 
hugget i sten!! Sådana är mina intryck i stort vad gäller Bry-
nolf 6 månader. 

MVH 
Patrik o Brynolf

4: Hane 
nummer 4 placerades i Östersund, för närvarande finns inga 
rapporter därifrån.

5: C.G Häljebo. Bitsi västra Götalands
ersättningsvalp för parning.
Hej. Har nu haft Bitsi i 11 veckor och hon har hunnit bli 5 
månader. Det har hittills varit en mycket inspirerande men 
jobbig tid. Anledningen till att hon fick namnet förstod jag 
omgående. Allt som rör sig har hon velat bita i. Det har kostat 
mig några jeans och ett par jackor.
Det är en mycket temperamentsfull och livlig valp med en 
stor jaktkamplust. Jagar allt vad hon ser, tåg, mopeder, cyklar, 
bilar, joggare, katter mm, mm. Det finns en stor portion med 
skärpa som hon tar fram när hon tycker något är lite mystiskt. 
Miljömässigt finns det inget som stoppar henne., har redan 
varit på de flesta ställen som vi vistas i under tjänsten. Hon är 
en undersökande och nyfiken liten valp. Alla nya lokaler som 
hon kommer till skall undersökas noggrant.
Hon har ett naturligt sök och spårintresse och använder sin nä-
sa på ett effektivt sätt. Trots sitt livliga temperament kan hon 
koppla av mellan varven, är mycket lugn i bilen och hemmet.
Under SM dagarna i Norrköping träffade hon ett par av sina 
kullbröder. Det blev ett riktigt slagsmål mellan Tomas Pet-
terssons Mix och Bitsi. Matchen dömdes oavgjord när vi så 
småningom fick isär dom.
Jag ser en ljus framtid för Bitsi på de grunder hon hittills vi-
sat.

CG

5: Per Arvelius 
Några rader om Arja:
Jag har haft Arja sedan hon var 8 veckor, i dag är hon 6½ 
månader.
Arja är oerhört stabil, hon tappar aldrig någonsin koncepten. 
Det har hänt att hon blivit rädd (även om det är mycket säll-
synt), däremot har hon aldrig blivit så rädd att hon tappat kon-

Försöksprojekt Schämall

Bitsi
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trollen. Hon har definitivt humör och kan bli arg. Även detta 
sker med full kontroll. Jag har aldrig sett henne backa inför en 
besvärlig situation; förstahandsvalet är framåt för att under-
söka eller för att skrämma, om hon inte klarar detta står hon 
stilla och analyserar för att efter en stund arbeta sig framåt. 
Socialt är hon mycket balanserad; hon accepterar umgänge 
med främmande hundar och människor och tycker oftast att 
det är trevligt. När det gäller människor är hon sällan speciellt 
angelägen om att själv initiera kontakt. Hon försöker gärna 
springa fram till andra hundar, även främmande, och kan i 
ett fösta skede ta väl burdus kontakt, men hon brukar snabbt 
komma på sig och bli mer ödmjuk. Med folk hon känner är 
hon glad och öppen men inte påträngande.
Jag har än så länge inte utmanat henne tillräckligt för att ha 
någon uppfattning om hur hon är arbetsmässigt. Det jag sett 
är att hon är bra på att fokusera på uppgiften och tycker om 
att leka och kampa. Däremot törs jag inte ha någon uppfatt-
ning om arbetsuthållighet. Jag har knappt inte heller spårat 
något, så inte heller spårintresset vill jag uttala mig om. 
Generellt framstår hon som lättlärd. Utan att vara det minsta 
fjäskig är hon mån om den sociala relationen och söker ome-
delbart kontakt vid tillsägelse.
Per

6-10: Finns kvar på Bockes. 
Enligt uppgift från Alex och Christer så är samtliga sociala 
och fungerar ok i miljö. En av tikarna visar dock viss undergi-
venhet och skulle säkerligen må bra av att placeras ut separat.
Dessa förbereds framför allt för söksidan.

God Jul och Gott Nytt År
önskar

Redaktionen

Försöksprojekt Schämall

Ytterligare information kommer senare under vårkanten. Min förhoppning är att när det är dags kunna samla så många som 
möjligt av kullen till en L-test vid samma tillfälle som förhoppningsvis förläggs till Karlsborg.

Arja
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????????????Camilla och Nestor

Oändliga vidder
Camilla bor i Kiruna och har alltså hela 
Kiruna kommun som arbetsfält, men de 
måste vara redo att åka på jobb i andra 
delar av Norrbotten också eftersom de 
är en länsresurs. Hon och hundförar-
kollegan Niklas jobbar oftast motsatta 
skift för att i största mån täcka dygnen i 
kommunen med hund.

– Vi försöker få en gemensam trä-
ningsdag i veckan, berättar Camilla, 
men det är inte alltid som vi lyckas. 
Att få tillgång till en instruktör är ännu 
svårare, då närmaste finns ända ”nere i” 
Luleå. Det blir istället att hålla sig väl 
med andra poliskollegor, så att de ställer 
upp som figuranter och spårläggare. 

Om man inte har varit norr om Pol-
cirkeln, och det har undertecknad inte, 
så är det lite svårt att föreställa sig hur 
det är, speciellt nu under vinterhalvåret. 
Men efterhand som Camilla berättar, får 
man en bild av vilka oändliga vidder det 
rör sig om. Man förstår också att det, 
som norrlänningarna säger, är O-bra att 
gå vilse.

Camilla och Nestor
håller ställningarna i norr

Längst upp i Norra Lappland, där Sverige 
nästan tar slut, där bor och jobbar hundfö-
rarna Camilla Stigaeus och Niklas Grönli. 
Tillsammans med sina polishundar Jebas 
Nestor och Nemårs Puff, alias Killen, täcker 
de ett geografiskt område som är dubbelt så 
stort som Skåne. De har 35 mil enkel resa till 
närmaste instruktör i Luleå. De räknar av-
stånd inte i mil, utan i timmar, och på jobbet 
står alltid en färdigpackad ryggsäck med mat 
och förnödenheter.

Polishundens civila reporter hade förmånen 
att träffa på en massa intressanta, kunniga 
och trevliga personer inte minst under Svens-
ka Mästerskapen, där många var samlade. 
Ett av de senaste ”tillskotten” var Camilla, 
som kom till Norrköping tillsammans med sin 
fyra årige (stilige) schäferhane Nestor. Tan-
ken var först att skriva om deras tävlingsde-
but, men när vi fick klart för oss varifrån de 
kom och hur annorlunda deras vardag såg 
ut, lät vi istället reportaget få en lite annan 
vinkling.

Text: Catarina Håkansson
Foto: Catarina Håkansson och Camilla Stigaeus
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Camilla och Nestor
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Camilla och Nestor

Men när det ändå händer kan de 
”bortkomna” vara trygga med att 
bland annat Camilla och Nestor ger 
sig ut för att leta. Det står alltid en 
färdigpackad ryggsäck på jobbet. I 
den har hon bland annat ett ombyte 
kläder, en termos med vatten och 
torrfoder för ett par dygn, både till 
sig själv och till Nestor.

Ut med helikopter
– Ett scenario kan vara att vi blir ut-
flugna med helikopter till det aktuella 
området, förklarar hon. Eftersom det 

är så stora områden att leta igenom är 
det viktigt att hunden kan jobba både 
länge men framför allt självständigt 
och på långa avstånd från sin förare. 

Här pratar vi alltså inte om sökslag 
på 50 meter, man får lätt lägga på en 
nolla. 

– Jag tror att kanske 80 procent 
av våra hundjobb handlar om sök i 
någon form, fortsätter Camilla. Det 
är framför allt just personsök som do-
minerar, både inomhus och utomhus. 
Vi har periodvis en hel del eftersök. 
Men Nestor är även utbildad till la-

vin- och nakotikasökhund, så det blir 
en del sådana jobb också. Sen blir det 
ju en del spårning såklart, framför 
allt på hårda underlag som packad 
snö och is. 

Och is och snö har de gott om. De 
första flingorna kommer redan i okto-
ber för att sedan ligga kvar till i maj, 
ibland till och med en bit in i juni. 
Därför är ett annat användbart hjälp-
medel skoter. Vi har specialbyggda 
hundburar till våra skoterkälkar som 
vi kan transportera hundarna i, avslu-
tar Camilla.
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