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God Jul och
Gott Nytt År!
Ännu ett år har gått och förhoppningsvis har vi inte bara 
blivit äldre utan också klokare.

Ett stort tack till GPTK och alla andra som medverkade vid 
genomförandet av Narkotika-SM. Givetvis ett grattis till alla 
bra prestationer och till ettan och tvåan som åker med till 
NM 2008 i Danmark.

Nordiska seminariet i Danmark blev inte så välbesökt av 
svenskar (22 st) som jag trodde och det trots den ganska 
goda sponsringen. Vad detta beror på är för tidigt att uttala 
sig om. Kanske informationen inte trängt ut till den en-
skilde? Frågan är om vi skall satsa på samma möjlighet 2009 
när seminariet går i Norge (troligen Oslo). Tyck gärna till!

På förekommen anledning vill jag påminna om att vi har 
en försäkring som täcker vissa skador på fritiden:
– en gemensam samlingsförsäkring. Särskilt personskade-
 skydd, tecknas hos Kammarkollegiet, i syfte att ersätta 
 personskada orsakad av kontrakterad hund i Polisen
 (foderhund),
– försäkringen gäller personskada som orsakas en hund-
 förare eller dennes maka/make/sambo eller barn i sam-
 band med hanteringen 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 reg-
 lerna 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 tillhanda-
 hålls av Kammarkollegiet.

Försäkringen betalas av respektive myndighet fördelat på 
antalet hundförare.

Återigen är vintersäsongen i antågande och i tidningen 
finns inbjudan till såväl dragläger som drag-SM. Det krävs 
engagemang för att år efter år se till att vi får möjligheten 
till draglägret och jag är tacksam för att Lars Bergström m.fl. 
har detta engagemang. 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. Unikt för året är att tjänstehundklubben i Jämtland, 
vid SM, erjbuder chansen till en skotersafari i Härjedalsfjäl-
len. Att SM går i Bruksvallarna (som jag otroligt nog ser som 
hemmabana) med spår som till och med jag klarar av borde 
bärga för att vi ska få några debutanter 2008. Kanske från 
Skåne?

Med förhoppning om en
God Jul och Ett Gott Nytt År!

Lars Lindgren, ordförande

Ordförandens kommentar ..................................1

Sheriff’s on my trail .............................................2

Årets Polishund ...................................................5

Anmälan träningsläger .......................................9

Inbjudan Draghunds-SM ................................10

Ett tack! ...........................................................11

Delad glädje är dubbel glädje ........................12

Artros ...............................................................14

Polishundtjänsten............................................15

 Narkotika-SM .................................................17

Gubbe på stubbe ............................................22

Styrelsen ..........................................................24

I Polishunden
5-2007

kan du läsa om:



2

Polishunds-SM 2007

”Sheriff’s
on my trail”
”Upptag björk mot tall, liten kulle med 
snett träd. Förbi sten med stubbe, förbi 
stubbe över grusväg. Liten ek på kulle 
mot skogen, vinkla vänster. Apport 1 ca 
30 m efter vinkel. Stenbrott på vänster 
sida, gå i kant av skog, hygge på v sida.”

Är det någon av Er som begriper nå-
got? Nähä! Men okay, var inte oroliga 
det gjorde inte jag heller när jag läste 
mina egna minnesanteckningar från 
det spår som jag skulle vara spårläg-
gare på vid Polishunds-SM i septem-
ber 07. Outgrundliga äro vår Herres 
vägar och riktigt hur kamrat Sandberg 
och undertecknad blev shanghajade 
som spårläggare till nämnda SM är 
sedan länge glömt. Icke desto mindre 
stod vi där en kväll i slutet av augusti 
inne i skogen på gamla nedlagda Ing. 
1 utanför Södertälje och fick våra 
instruktioner av polismannen, hundfö-
raren och tävlingsledaren Gustav.

Av Christoffer Frances

Spår 13 inne på gamla Ing 1 Södertäl-
je. Utan tvekan den tufffaste terräng 
som jag lagt upp ett spår i. Det tog 35 
minuter att bara gå igenom spåret och 
lägga ut apporterna! 1500 meter, 6+1 
föremål, maxtid 40 minuter.
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”De e bra grabbar, ni går spåren, 
plockar ned snitslarna vartefter, me-
morerar spåren och ser till att ni kan 
dem utantill!”

”Utantill”, flämtade Sandberg 
och Frances samtidigt och satte den 
kalla pommes fritten, från det lokala 
hamburgeriet, i halsen! ”Men, vi hit-
tar ju knappt hem till oss själva från 
Lidingö Brukshundklubb. Hur ska vi 
kunna lära oss detta utantill?” Fast det 
är klart, det är ju bara 1500 m, i 
för oss totalt okänd och svårfor-
cerad terräng, kan ju inte vara 
så svårt och vi har ju faktiskt 3 
veckor på oss! Kunde Vasco da 
Gama… så kan väl vi…? Hm. 
”Alltså provgick vi spåren på en 
gång och redan den påföljande 
helgen var vi tillbaks för att kolla 
med kartor, GPS:er och vad som 
stod oss till buds för att komma 
ihåg spåret. Det var bland annat 
då som jag skrev minnesanteck-
ningarna ovan. Smart, tänkte 
jag. Men hade då glömt bort, 
att i skogen är som sagt det ena 
trädet oerhört likt ett annat träd 
ett hundratal meter bort och när 
jag nästa gång kom tillbaks till 
spåret så var dessa anteckningar 
av ”noll och intet värde”.

Gamla Tigrar e fortfarande bäst, så 
e det bara!
En söndag på väg hem stannade vi till 
vid spåret och jag provgick ännu en 
gång. När jag kommit ca 1200 m och 
var vid 5:e apporten satte Anna – vår 
schäfertik Tiger – på spåret.

Min farsa var polis…
… sa Tiger och drog med sig matte 

genom spåret på halvtimmen blankt! 
Bra! Spåret funkar!

Djuförsök kan vara kul!
Måna om att inte göra bort oss mer 
än vanligt, eftersom lagens långa arm 
var inblandad, så beslöt vi att köra 
en sista träningsomgång tillsammans 
med försökskaninerna Älvkarlens 
Duxa med husse Johan i andra änden 
på linan. Spår 13 med kollega Sand-

bergs mediumstora fotavtryck skulle 
specialgranskas av irländska set-
tern Humla och hennes matte Sofia. 
Riktigt spännande att se hur våra egna 
jyckar skulle klara dessa riktigt tuffa 
spår. Ändå mer spännande skulle det 
bli, visade det sig, att se hur vi förare 
klarade terrängen i värmen.

Spåren lades ut, kaffe och bul-
lar (givetvis) åts upp och så satte då 
Johan sin Duxa på spår 14. Det vore 
tjänstefel att påstå att Duxa inte hade 

någrar små problem att ta itu med på 
vägen. Speciellt kommer jag ihåg att 
hon stannade upp högt upp på ett berg 
och tittade ut över branten och ned 
på trafikerade Tvetavägen 25 meter 
rakt nedanför oss. Lite senare i spåret, 
efter en inte helt riskfri nedstigning 
i en smal stenig ravin kom svårighe-
terna på rad. Föremål 5, direkt följt 
av ett hopp över ett nedfallet träd och 
omedelbart efter trädet en 90 graders 

vinkel mot ett brant stup där, om 
man var klok och ville komma 
hem utan gips, släppte hunden 
och hasade ned på rumpan. Där, 
just där, fick Duxa jobba hårt 
för att reda ut vinkeln. Men hon 
kämpade sig igenom spåret och 
en slutkörd Johan konstaterade. 
”F-n, det var inte så svårt för 
hunden, men ett rent h-e för 
föraren.”

För att förgylla allas vår dag 
så fick Tiger gå samma spår efter 
Duxa. Nu höll jag i linan och 
Johan gick med och tittade. Det 
var helt klart att Tiger spårade 
efter Duxa och inte efter spårläg-
garen. Vart än Duxa hade tittat ut 
ur spårkärnan så gick Tiger till 
exakt samma ställe och kollade 

av. ”Hmmmmm, vad har hon hittat på 
den där lilla schäferungen?” I andra 
änden av skogen gick Humla och spå-
rade med matte Sofia och spårläggare 
Sverker som kontrollant. Det gick 
lika bra för Humla! Bra, nu visste vi 
att spåren ”funkade” och vi började 
känna oss riktigt hemma i terrängen.

Tävlingsdags…
…var det en fredag, lördag, söndag 
i september och spåren skulle gås ut 
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de två första dagarna! Samling för 
spårläggarna vid Ing 1:s gamla vakt-
kur vid en tidpunkt då inga hederliga 
människor är vakna. Vi fick våra påsar 
med de numrerade föremålen som 
skulle läggas ut i en bestämd ordning. 
Kul, tyckte vi eftersom man då vet 
exakt vilken apport som eventuellt 
missats. Föremålen var en klädnypa, 
snöre med nyckelring, en Ford-nyck-
elring, en minimal träapport, smal 
plastslang, läderbit, samt slutapporten 
en dricka till föraren och en tuggpinne 
till hunden.

Det skall inte vara lätt
Det visade sig att spåren var nog så 
tuffa då endast en av ”våra” fyra hun-
dar lyckades ta sig runt och inte ens 
den hade alla apporter med sig hem. 
Min ”fredagshund” hade ett perfekt 
upptag och spårade utmärkt ända tills 
det var ca 150 m kvar då hunden tap-
pade spåret. Efteråt gick jag igenom 
spåret på kartan med en besviken 
förare. När vi var klara så sträckte han 
fram näven och sa. ”Tack för allt jobb 
du lagt ned på spåret!”

Om arrangörerna hade delat ut ett 

pris för gott sportsmannaskap så vet 
jag vem jag hade röstat på. Strongt 
gjort i nederlagets stund! Tråkigt att 
inte alla våra hundar kom runt. Men 
lite stolta var vi trots allt att våra egna 
LBK-hundar klarat av Polis-SM spå-
ren. Om inte annat så bevisar det att 
vi tränar bra och håller våra hundar 
i gott trim. Tack till arrangörerna för 
att vi fick vara med om detta speciella 
evenemang.

Gamla Tiger träningsspårar ett av Polishunds-SM spåren med matte Anna. Här på väg uppför över sista hygget 
efter 1500 riktigt tuffa meters spår.
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Tacka
husse
Ronny
för det

Jebas Erax 
årets polishund

Han är envis, på gränsen till tjurskallig.

Han är träningsvillig, på gränsen till manisk. 

Han är påhittig, på gränsen till tokig. 

Nej, jag menar inte årets polishund,

Jebas Erax från Blekinge.

Jag menar hans husse, 

Ronny Holmberg.

Läs om Jebas Erax



En reporter förväntas skriva neutralt 
och objektivt. Egna personliga reflek-
tioner och tankar ska lämnas därhän. 
Om man händelsevis råkar känna den 
man berättar om, så ska detta döljas 
väl. Jag kommer här och nu att bryta 
mot alla journalistiska regler. Jag lär 

helt enkelt inte kunna skriva det här 
reportaget, om jag ska låtsas som om 
jag inte känner Ronny och Erax. Det 
här är en fullständigt vinklad och 
partisk berättelse om en hund som 
jag haft förmånen att lägga spår till, 
figga för och mata med jordnötter i 

förtältet. Jag har sett honom utveck-
las från en sprallig unghund till årets 
bästa polishund. Ronnys vädjan om 
att ”inte bre på för mycket’, tänker jag 
strunta i. Ärligt talat har jag inte ens 
intervjuat honom.

Jag vet inte så mycket om vilka 

6
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kvaliteter en bra tjänstehund förväntas 
ha. Jag funderar inte så mycket på re-
surser och attityder, aggressioner och 
mentaliteter. För mig är det ganska 
klart vad som skiljer en bra hund från 
en fantastisk hund, det är den som 
håller i andra ändan av kopplet.

Jag kan alltså inte sätta fingret på 
de egenskaper som har gjort att Erax 
blivit till en erkänt duktig polishund, 
den bedömningen lämnar jag till 

andra. Men jag vet vilka egenskaper 
som Ronny har.

På gränsen till tjurskallig
För det första är han grymt envis. Och 
då pratar vi envis med stort E. Har 
han fått något för sig så driver han ge-
nom det. Vad det gäller hundträning, 
och för all del en hel del annat också, 
så jobbar han efter mottot. ”Det 

möjliga löser jag genast, det omöjliga 
tar lite tid”. Och lite tid har en del 
träningspass onekligen tagit. Som när 
han och Erax inte varit riktigt överens 
om vilken riktning som är rakt ut från 
sökstigen. Utan att tappa humöret, 
utan att bära hand, utan att knappt 
ens höja rösten, till sist blir det ändå 
(nästan) alltid som Ronny vill.

Eller som när jag ansett att det är 
fullständigt omöjligt att ta sig runt ett 



flera kilometer långt spår som legat 
i ösregn i fem, sex timmar. Omöjligt 
har det som sagt aldrig varit, lite tid 
har det allt tagit, men till slutet har vi 
med något litet undantag alltid tagit 
oss. För att inte tala om de uppletan-
deövningar där de största föremålen 
varit i storlek med gem. Oräkneliga 
skick har det blivit, många minuter 
har det kunnat gå och mörkt har det 
ibland hunnit bli. Men jag lovar att 
det inte är många föremål som ligger 
kvar i våra träningsmarker.

Jag vet att samma envishet, på 
gränsen till tjurskallighet har kommit 
väl till pass vid mer än ett tillfälle på 
jobbet. Som ganska nyligen då Ronny 
och Erax hittade en död man i en 
kartong i en länga. Ronny struntade i 
uppgiften om att längan redan var ge-
nomsökt. När Erax passerade på utsi-
dan och gjorde en klockren markering 
mot väggen, litade han som tur var på 
sin hund. Eller som den gången när 
de hittade över 200 000 kronor 
i ett stengärde. Eller som den 
gången när de spårade upp en 
man som hamnat i diabetes-
koma på en ö i skärgården. 
Eller som den gången…

På gränsen till manisk
För det andra tränar han 
och tränar och tränar. 
Jag vet inte hur många 
hundra och åter hundra 
spår som han gått efter 
Erax. Det har varit spår i 
bokskog, spår i granskog, 
spår på stubb, vall, grus och 
på asfalt. Jag har till och 
med lagt spår till honom 
mitt i en å-fåra. Ibland 
har spåren legat i många 
långa timmar, ibland har 
vi kört jaktspår där jag fått 
en kvarts försprång. När 
jag för sex, sju år sedan 
började träna regelbun-
det med Ronny och Erax 
hade jag en klar upp-
fattning om hur ett spår 
skulle se ut och hur lång 
liggtid det skulle ha. Det skulle 
vara runt 1000 meter och ha ett 
antal vinklar, varav en skulle 
vara spetsig. Det skulle också 
finnas åtta trä-apporter, varav 
den sista skulle vara dub-

belt så stor och ligga på slutet. Spåret 
skulle ligga mellan en och en halv 
timme. Punkt. Jag skulle kunna skriva 
en hel uppsats om alla de varianter 
av spår som jag sedan dess både lagt 
ut och fått utlagt. Men vi kan nöja 
oss med att konstatera att jag ändrat 
uppfattning om vad som är ett spår 
och vad som är en bra spårhund.

Sen har vi söket. Även där hade 
jag klart för mig hur ett sök skulle 
genomföras. Området skulle vara ett 
par, max trehundra meter långt och 
exakt hundra meter brett. Mitt i mitten 
skulle det finnas en rak och fin stig. 
Rutan skulle vara väl av-vallad och 
det skulle ligga tre figuranter ute. 
Första gången jag 

såg Ronny och Erax köra sök var det 
längs en lång grusväg. Han skickade 
och han skickade och  han… På slutet 
hängde det en gammal jacka. Ett så-
dant sök kör man inte genom att träna 
på lördagar klockan nio.

På gränsen till tokig
För det tredje och sista tror jag att 
Ronnys framgångar som hunddressör 
delvis beror på hans påhittighet, som 
ibland gränsar sig till tokighet. Med 
tokig menar jag då inte tokig som i 
galen. Jag menar tokig som att klättra 
upp fyra meter i en gran när han är 
sökfigurant. Eller tokig som att lägga 
ut ett par löständer, dock inte sina 
egna, som spårapport. Eller tokig som 
att gå och skaffa sig en malle. Inom 
parentes sagt så spårar den där mallen 
redan riktigt trevligt. Oss emellan tror 
jag numera därför att Ronny kan få en 
chinchilla att spåra.

Det här kom inte så mycket att 
handla om Jebas Erax och hans 
nyblivna titel som Årets Polishund. 
Vill man läsa mer om det kan man 
gå in på Kennelklubbens hemsida, 
eller titta efter artiklar i någon av våra 
kvällstidningar. Jag valde med med-
vetet att lägga fokus på hans husse, 
en föredömlig hundtränare, efter vad 
jag förstått en duktig polishundförare 
och sist men inte minst en riktigt bra 
träningskamrat.
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TRÄNINGSLÄGER – DRAG
2008-01-13 – 2008-01-18

Långberget

Anmälan till Lars Bergström, Group Wise
senast 08-01-05

Hundförarförbundet och jag hälsar alla hjärtligt välkomna
till ett läger utöver det vanliga med snö,

förhoppningsvis en del sol samt
en massa skidmil på Långberget.

Lars Bergström Lop/H, Göteborg
Tel. 0703-87 31 58

Anmälan

Träningsläger
Draghund



Inbjudan till

DRAGHUNDS-SM
FÖR POLISHUNDAR 2008

Tjänstehundklubben i Jämtland hälsar Er välkomna till vinter-SM för polis-
hundar i Bruksvallarna, Härjedalen under vecka 16, 14–16 april.

GRUPPINDELNING: Pulka Seniorer, 10 km
 Pulka Oldboys, 10 km
 Linkörning, 10 km
 Stafett 3 x 5 km

DELTAGARE: Polishundförare med egen tjänstehund.
 Polis med egen hund (utom tävlan).

ANMÄLAN: Görs på nedanstående anmälningslapp.

AVGIFT: Anmälningsavgift 100 kr samt bankettavgift 250 kr, betalas senast
 080314 på bankgiro 5792-5455. Jämtlands Läns Tjänstehundklubb.
 Anmälningsavgifter återbetalas ej om återbud sker senare än 
 080404.

FÖRLÄGGNING: Bruksvallslidens Hotell & Stugby, 0684-201 80, Ulla Myhr.
 6-bäddsstugor, 1000:-/dygn, hotellrum 650:-/dygn.

INFORMATION: Eva Roos 070-619 84 76 eller 070-678 53 30.

ETT UNIKT TILLFÄLLE ERBJUDES ER!
Ni erbjuds en halv dags skotersafari i Härjedalsfjällen, den 14/4, till en kostnad av 595 kr.

Anmälan görs till Fredrik eller Niklas, 0684-201 05.
I priset ingår förutom skoter – hjälm och skoteroverall.

Ulf Wedin kommer att guida er i Härjedalens fina fjällnatur. Ni är hjärtligt välkomna!

Anmälan skickas senast 2008-03-14 till:  Eva Roos, via GW eller Polismyndigheten i Jämtlands Län,
Box 707, 831 28 Östersund. 070-619 84 76, 070-678 53 30.

Boendet beställes vid Bruksvallslidens Hotell & Stugby, 0684-201 80.

JAG VILL DELTAGA I:

 Seniorer pulka, 10 km

 Oldboys pulka, 10 km

 Linkörning, 10 km

 Polis utan tj.hund

Förare: ...........................................................................................

Adress: ...........................................................................................

Postnr.: .........................  Postadress: .............................................

Tjänstehundklubb: .......................................................................

Hundens namn: .....................................  Ras: ...............................

Ålder: ..................
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Ett tack…
När jag sökte in till polisen och skulle 
på intervju fick jag naurligtvis frågan 
”varför vill du bli polis?” Jag antar 
de trodde att jag skulle säga att jag i 
stort sett ville förändra världen men 
svaret blev ”jag vill bli hundförare”. 
Intervjun fortsatte men det blev mest 
snack om hundar och vilken typ av 
hund de olika personerna som höll i 
intervjun hade.

Jag kom in på polisskolan 1979 
men det tog ca tio år innan jag så 
småningom kom till Halmstad och 
fick hundförartjänst. Jag gick grund-
kursen i Sollefteå 1988. Det var 
fantastiskt roligt. Det som kanske 
var mest inspirerande var att alla var 
intresserade och det blev även en del 
träning efter den ordinära utbildning-
en. Någon enstaka gång var det även 

möjlighet till fysisk träning i form av 
dans på Hallstaberget.

1990 fick jag sedan möjlighet att gå 
instruktörskurs, även den i Sollefteå. 
Detta var precis lika roligt och intres-
sant. Sedan var det utbildning till 
besiktningsman. Svårt. Det kan bara 
konstateras att man aldrig blir perfekt.

Själva jobbet som hundförare att 
alltid få vara med ”där framme” och 
även att få feedback från kollegor 
som talar om att det är skönt att ha en 
hund till hjälp är fantastiskt.

Det kan även konstateras att har 
man hundintresset som hobby kom-
mer man aldrig att ångra valet att bli 
hundförare.

Utvecklingen har naturligtvis gått 
framåt med olika dressyrmetoder där 
man försöka ”lura” hunden att utföra 

olika moment. Det kan dock bara 
konstateras att utan träning kommer 
man ingenstans.

Nu är dessa fina år slut och det är 
bara att se tillbaka på alla händelser 
man har haft förmånen att få vara med 
om, EM i fotboll i Malmö, kraval-
lerna i Göteborg samt alla hundjobb 
genom åren tillsammans med Nick, 
Kahn, Isak och Eddy.

Jag vill passa på att tacka alla 
i hundgruppen i Hallands län för 
alla dessa roliga år som vi har haft 
tillsammans och som jag alltid vill 
minnas.

Det finns även många ute i landet 
som jag vill tacka men det är svårt att 
nämna alla.

Johnny Bruun, ex hundförare
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Delad glädje är
En söndagseftermiddag i september 
månad ringde en före detta hundfö-
rare, Mats Lövkvist, till mig när jag 
tjänstgjorde.

En jaktkamrat till honom hade varit 
ute på jakt dagen innan. Vid detta 
tillfälle hade han tappat slutstycket till 
sitt vapen.

Slutstycket hade förvarats i ett 
läderhölster som var fastsatt i livrem-
men.

När jägaren saknade slutstycket 
började han direkt att leta efter det. 
Han hade även letat efter det under 
söndagen.

Han hade gett upp hoppet att hitta 
det och anmält det som borttappat.

Jag frågade Mats, hur stort sökom-
rådet var. Han trodde, att det var ett 
fält på ca 500 x 500 m. Ingen liten 
sökruta precis, men det är bra PR för 
polisen, tyckte Mats.

Jag stämde träff med jaktkamraten 
på Häckeberga gods, där jakten bedri-
vits. Vi körde ut till fältet som var en 
lerig stubbåker.

Han visste i stora drag vilken runda, 
han hade gått på åkern. Denna runda 
hade han gått två gånger tidigare för 
att leta efter vapendelen.

Jag tog ut Tretjaks Isak ur bilen och 
satte honom vid åkerkanten och kom-
menderade ”leta”. Därefter gick vi ut 
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…dubbel glädje
på åkern i den riktning som jägaren 
visade oss. Han följde själv med och 
visade var han troligtvis rört sig.

Viltet som fanns i området, var 
hjort och vildsvin. Detta kan säkert 
distrahera en känslig hundnos.

När jag märkte, att hunden tap-
pade koncentrationen, ”startade” jag 
om honom. Efter ca 30 minuter hade 
jag nästan gett upp hoppet att hitta 
slutstycket. Då såg vi båda, hur Isak 

”slog” på något ett trettiotal meter 
framför oss. Därefter ställde han sig 
och luktade på något och krafsade på 
det.

”Där har hunden något” sade jag 
och vi gick fram till Isak. På marken 
låg ett silverglänsande slutstycke, som 
jägaren tog upp med ett stort leende.

Vi klappade båda om Isak och 
berömde honom, varpå han fick sin 
slangbit, vilken han sprang iväg med.

Jägaren kände sig lättad och ut-
tryckte sin tacksamhet och öste beröm 
över polishunden. Jag kände mig både 
stolt och glad.

Vid datorn
Ronny Johansson

polisområde Södra Skåne
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Artros är en vanlig åkomma hos hund. 
Det finns sedan en tid ett special-
foder, med bland annat höga doser 
med omega-3 fettsyror, som har visat 
sig kunna förbättra livskvaliteten för 
många hundar med artros.

Artros är en sjukdom som inte bara 
drabbar människor, utan även hundar 
och katter. Mer än 20 procent av alla 
hundar i Sverige drabbas. Symptom 
som kan ses kan vara smärta, stela 
leder och begränsad rörelseförmåga, 
men även mer otydliga symtom som 
beteendeförändringar kan förekom-
ma. Vid stigande ålder ökar risken, 
50 procent av de hundar som har 
artros är över 10 år. Det kan finnas ett 
visst mörkertal bland artrosdrabbade 
hundar då en del hundägare kan tolka 
exempelvis stela leder som ett natur-
ligt ålderstecken och söker därför inte 
hjälp. Ibland kan artros upptäckas i 
samband med att man röntgar hunden 
av andra skäl. 

Vid artros förskriver ofta veterinä-
ren NSAID-preparat (smärtlindrande 
medicin) och rekommenderar vikt-
minskning vid behov. Ibland ges även 
glukosamin och andra tillskott. I vissa 
fall kan det bli aktuellt att åtgärda or-
saken med operation; kanske med en 
artificiell protes eller en steloperation. 
Tyvärr måste en del hundar avlivas på 
grund av artros. 

Smärtlindrande medicin som 
NSAID har bara en smärtstillande 
och antiinflammatorisk effekt, medan 
specialfoder dessutom kan begränsa 
nedbrytningen av brosket i leden.

Hill’s Prescription Diet Canine j/d, 
bygger på vad som kallas nutrige-
nomics, d v s att vissa näringsämnen 
kan påverka våra gener. Man brukar 
exempelvis nämna att grönt te kan 
minska risken för viss typ av cancer, 
att gurkmeja kan ha en antiinflamma-
torisk effekt och att omega-3 fettsyror 
kan påverka hjärnans utveckling.

Fodret, som är ett helfoder för vux-
na hundar, innehåller bland annat en 
stor mängd omega-3-fettsyror och en 

låg kvot omega-6 fettsyror till omega-
3, vilket lugnar vävnaderna kring 
lederna. EPA, eikosapentaensyra, är 
en omega-3 fettsyra som specifikt kan 
dämpa effekten av brosknedbrytande 
enzymer och den fettsyran finns det 
en hög halt av i fodret. Tillskott av 
L-karnitin effektiviserar fettförbrän-
ningen och hjälper därmed till att 
förhindra viktökning och istället 
bygga upp den stödjande muskelmas-
san. Hill’s Prescription Diet Canine 
j/d innehåller även glukosamin och 
kondroitinsulfat från naturliga källor 
samt en särskild antioxidantblandning 
som tillsammans också bidrar till den 
goda effekten.

Kliniska tester med Hill’s speci-
alfoder har visat att av 14 tecken 
på artros hade 13 förbättrats redan 
efter 21 dagars utfodring. Fodret 
marknadsförs inte som en ersättning 
för NSAID, däremot kan utfodring 
minska behovet av NSAID med upp 
till 25 procent, vilket då bör ske i 
samråd med veterinär. 

Ett flertal olika raser drabbas oftare 
än andra av artros, t.ex. schäfer, rott-
weiler, labrador retriever och golden 
retriever, men även blandraser och 
mindre raser kan drabbas. Övervikt är 
ofta en stor bov i sammanhanget. 

Det gäller att förhindra övervikt och 
ge sin hund ett bra helfoder redan från 
början. Valpar ska äta ett anpassat 
valpfoder och vid ungefär ett års ålder 
bör man byta till vuxenfoder. Vid 
cirka sju års ålder bör man gå över 
till ett bra seniorfoder. Kakor, godis 
och matrester kan inverka negativt på 
hundens hälsa och vikt.

Förutom specialfoder och medicin 
rekommenderas att hundar med artros 
får en anpassad och kontinuerlig 
motion och gärna möjlighet att röra 
sig i vatten.

–  Dose titration effects of omega-3 
fatty acids fed to osteoarthritic dogs: 
3 month feeding study. Data on file. 
Hill’s Pet Nutrition Inc, 2003.

Fakta
Hur reducerar omega-3-fettsyror 
inflammation och smärta?
Vissa fettsyror, i både omega-3- 
och omega-6-gruppen, producerar 
hormonlika substanser som kallas 
eikosanoider. Dessa är viktiga regu-
latorer av vitala kroppsfunktioner, 
t.ex. blodtryck, blodets koagulering, 
temperaturreglering, immunförsvar 
och inflammation. Eikosanoider som 
produceras av omega-3-fettsyror och 
omega-6-fettsyror kan ha motstridiga 
effekter, vilket innebär en kritisk 
balans vid kroppens svar på skada.

De eikosanoider som reglerar 
inflammation kallas ”inflammatoriska 
mediatorer”. En utmärkande egenskap 
hos de som produceras av omega-3-
fettsyror är att de är mindre potenta 
stimulatorer för inflammation än de 
som härrör från omega-6-fettsyror, 
dvs. vid en jämförelse kan de betrak-
tas som relativt icke-inflammatoriska 
eller rentav antiinflammatoriska. 
Dessutom hämmar omega-3-fettsyror-
na omega-6-fettsyrornas produktion 
av pro-inflammatoriska eikosanoider.

I exempelvis Hill’s Prescription Diet 
Canine j/d ger
• den höga halten av omega-3-fettsy-
ror en ökning av de icke-inflammato-
riska eikosanoiderna (anti-inflamma-
toriska mediatorerna) och
• den låga kvoten av omega-6- och 
omega-3-fettsyror en sänkning av de 
pro-inflammatoriska eikosanoiderna 
(pro-inflammatoriska media-
torerna) som härrör från omega-6-
fettsyror. 

Dessa effekter gör att fodret kan 
reducera inflammation i och kring 
artrosdrabbade leder och, efter-
som smärta är ett av de huvud-
sakliga tecknen på inflammation, 
reducera smärtan och lugna ledväv-
naderna.

SPECIALFODER
kan hjälpa hundar med artros



Definitioner av inlärningstermer
för nyttjande
inom polishundtjänsten

Inlärning – process som leder till att hunden skaffar sig 
minnen vilket i sin tur oftast leder till att hunden ändrar sitt 
beteende.

Associativ inlärning – hunden förknippar två händelser 
med varandra därför att de inträffar nära efter varandra i tid 
eller rum; klassisk och operant inlärning är två varianter av 
associativ inlärning.

Klassisk inlärning (betingning) – hunden lär sig förhål-
landet mellan yttre händelser, vilket vanligtvis skapar 
förväntningar hos hunden.

Ex.: Hunden har lärt sig att den snart skall få gå ut när 
hundföraren tar fram kopplet och sätter på sig ytterkläder-
na, hunden har lärt sig att den snart få mat när hundföra-
ren tar fram matskålen.

Operant inlärning (betingning) – hunden lär sig förhål-
landet mellan sitt eget beteende och yttre händelser (kon-
sekvensen av sitt handlande).

Ex.: Hunden lär sig att om den skäller på kommando får 
den en belöning (i inågon form), hunden lär sig att hoppa 
upp mot och öppna dörrar.

Habituering – hunden upphör att reagera på en retning 
därför att den är vanlig och betydelselös.

Ex.: Hunden vänjs vid skottlossning för att det emellanåt 
smäller och det inte betyder något särskilt, hunden slutar 
lyssna på sin förare för att denne alltid tjatar.

Utsläckning – hundens intresse avtar för att beteendet inte 
förstärks (kräver historia av inlärning).

Ex.: Hunden som har lärt sig att tigga vid bordet och som 
sedan inte får något längre upphör med tiggandet.

Smittsamt beteende – omedveten kopiering av en annan 
individs beteende.

Ex.: hundföraren tittar stint in i skogen, efter en stund 
börjar även hunden titta in i skogen; föraren blir skrämd 

av en plötslig händelse, och den känslan smittar av sig på 
hunden.

Förstärkning – något som ökar chansen för att hundens 
beteende skall upprepas i framtiden.

Positiv förstärkning – något som hunden uppfattar trev-
ligt tillförs, exempelvis belöning vid träning.

Ex.: När hunden sätter sig får den en godisbit (sättandet 
förstärks); när hunden söker finner den det den eftersöker 
(sökbeteendet förstärks).

Negativ förstärkning – något som hunden uppfattar trev-
ligt tillförs, exempelvis belöning vid träning.

Ex.: När hunden sätter sig får den en godisbit (sättandet 
förstärks); när hunden söker finner den det den eftersöker 
(sökbeteendet förstärks).

Positiv bestraffning – något som hunden uppfattar som 
otrevligt tillförs.

Ex.: Koppelkorrigering.

Negativ bestraffning – något som hunden uppfattar trev-
ligt tas bort.

Ex.: Hundföraren har en boll i  handen och kommenderar 
”Sitt”. Hunden lägger sig då istället. Hundföraren stoppar 
då bollen i fickan.

Primär förstärkare – en händelse hunden utan någon 
större tidigare erfarenhet uppfattar som trevligt och som 
kan fungera förstärkande på beteenden.

Ex.: boll, godis, lek.

Sekundär förstärkare (belöningssignal) – en händelse 
som efter association med primär förstärkare kan användas 
som förstärkare; er möjlighet att vid träning kunna signa-
lera till hunden att ”exakt nu gjorde du rätt”.

Ex.: ”bra”,  klick från klicker.

Av Lasse Eriksson
Rikskriminalpolisen, Polishundtjänsten
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Språket kring hunddressyr är under ständig förändring. 
Inom hunderiet sker också generationsväxlingen i snabb 
takt. Det kan ibland innebära att gamla invanda begrepp 
försvinner och nya tillkommer. Vi inom Polisen måste 
emellertid se upp så att vi inte bara okritiskt ”hakar” på 
nya trender utan de begrepp vi nyttjar bör givetvis förstås 
av både nyare och äldre hundförare.

Sedan en tid har det i hundklubbarna blivit mer och mer 
vanligt att nyttja gängse vetenskapliga termer runt inlär-
ning. Tyvärr kan det som vanligt uppstå en del missför-

stånd och ibland nyttjas termerna utan att den som yttrar 
dem egentligen satt sig in i definitionerna.

Polishundtjänsten lämnar här en liten ”ordlista” över 
vanliga begrepp som kan höras vid hundträning. Definitio-
nerna är de gängse som nyttjas av forskare etc. Polishund-
tjänsten har också fått hjälp med granskningen av fil. dr. 
Kenth Svartberg.

Om ni hör dessa termer och funderar över betydelsen 
kan ni alltså gå till denna lista och ”slå upp dem”.

God Jul
och

Gott Nytt År!

Polishundens redaktion önskar alla läsare
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Pristagarna i Narkotika-SM 2007, 
från vänster: Lars Ekström – Kenzo,
Uppsala, Per Lockner – Åbba, 
Västernorrland, Thomas Jörkander 
– Nubbe, Västra Götaland.

Text: Tobias Stenström
Foto: C-G Häljebo
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Västra Götaland och göteborgspo-
lisens tjänstehundklubb, GPTK;  
stod i år för arrangemanget av SM 
i narkotikasök för polisens tjäns-
tehundar. Tävlingarna utfomades 
och planerades av hundförarna 
placerade i gamla Skaraborgs län 
med SM-general C-G Häljebo i 
spetsen och med god hjälp av del-
tagare från GPTK i Göteborg.
Tävlingarna genomfördes på Ska-
ra Sommarlands marker. Deltagare 
och domare droppade in under 
måndagskvällen, dagen innan täv-
lingsstart. De fick sina camping-
stugor, en bit mat och information 
från tävlingsledningen. De delades 
in i grupper inför morgondagens 
tävlingsstart. 

Efter tidig frukost på tisdags-
morgonen startade tävlingen. 
Halva gruppen genomförde spår-
delen allt medan den andra halvan 

genomförde lagersök. Efter lunch 
skiftade de bägge grupperna.  Jens 
Ohlsson och Per-Anders Johans-
son, hundförare i Lidköping,  hade 
gjort ett gediget jobb med att 
lägga ut tio spår till de tävlande. 
Det blev mycket skogspromenader 
för deras del, men också ett flertal 
kantarellmackor. Resultatet från 
spåret blev blandat. Några nol-
lade i spåret och det märktes att 
tävlingsnerverna dallrade denna 
första dag. 

Lagersöket genomfördes i affä-
ren på Sommarlands camping. Lo-
kalen var stängd för året och inga 
färskvaror fanns kvar i butiken. 
I övrigt var butiken som vilken 
liten speceriaffär som helst. Det 
som ställde till det för ett par av 
hundarna var att sommarens över-
blivna lager av strandbollar och 
plastleksaker drog till sig ett visst 

intresse. Överlag genomfördes 
dock lagersöket med ett mycket 
gott resultat från alla ekipage och 
ingen gick  tomhänt, poängmäs-
sigt,  från denna del av tävlingen. 

Dag två, onsdag, genomfördes 
lydnadsmomenten för bägge grup-
perna. Lydnaden gick av stapeln 
inne på Sommarlands parkområde, 
bland piratbåtar, sagopooler mm.
Efter detta genomfördes i rask takt 
bilsök och lägenhetssök under da-
gen. Vid bilsöket var traktens Toy-
otahandlare behjälplig med fordon 
som ställdes upp inne på Köpsta-
dens innertorg, där allmänhet fick 
tillträde till genomförandet (dock 
saknade vi allmänheten).

Under onsdagskvällen var det, 
traditionsenligt, bankettmiddag av 
det mindre slaget. Uppträdande 
från lokalt band, 2xWedebrand, i 
Skaraborgsk anda. Stämningen var 

C-G Häljebo och Per Lockner.
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hög och ett flertal av bankettgäs-
terna bidrog med sin ”tveksamma” 
skönsång. Dagen efter kunde ett 
tränat öra förnimma en viss ”rö-
kighet” i rösten hos vissa. Månne 
detta vara efter sången?

Trots trötthet så är det dock så 
att: The Show must go on. Tredje, 
och avslutande dagen erbjöd stor 
spänning med väsksök och fältsök 
som avslutande grenar. Två grenar 
som tidigare år visat sig få stor 
betydelse på utgången av täv-
lingen, detta år var inget undan-
tag. Väsksöket genomfördes på 

dansgolvet till anrika diskoteket 
”Malibu”, samt  fältsöket inne på 
campingområdet. 

Fältsöket visade sig vara mycket 
svårt och utslagsgivande, endast 
fyra av tio tävlande fick med sig 
poäng från denna gren. 

Efter tre dagars hårt tävlande 
stod slutsegraren klar, Per Lockner 
från Västernorrland. En hedrande 
andraplats gick till Lars Ekström, 
Uppsala och trea blev Tomas Jör-
kander, Västra Götaland. 

Under priscermonin gav do-
marna sin syn på tävlingen. Deras 

kommentar var att samtliga hun-
dar genomgående har jobbat bra 
i näsarbetet, men att mer träning 
behöver läggas ned på marke-
ringsdelen i söken. 

SM i narkotikasök genomför-
des med sponsorhjälp från Skara 
Sommarland, Halla Hundfoder, 
Toyota-Motortrend, Metsä-Tis-
sue AB mfl. Arrangörerna  riktar 
ett särskilt stort tack till Skara 
Sommarland och speciellt till Lisa 
med personal som hjäpt till med 
”utfodring” av samtliga deltagare i 
tävlingen. 
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Gubbe på stubbe  Gubbe på stubbe
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Text och foto: Catarina Håkansson

Har ni tänkt på en sak? Ju längre en hund varit död och begraven, ju 
bättre blir den i regel. I takt med att tiden går och historierna berättas, 
gång efter gång, blir spåren längre, sökslagen djupare och betten hårdare. 
Under årens lopp har jag fått ta del av fantastiska och ibland helt otroliga 
berättelser från det verkliga polishundförarlivet. En del har kanske hunnit 
bli mer dikt än verklighet, vad vet jag.

I alla fall så tänkte jag att det kunde vara en rolig idé att dela med mig 
av de episoder som jag fått berättade för mig. Tanken är att det här ska 
kunna bli ett återkommande inslag i Polishunden, under temat ”Gubbe på 
stubbe”, eller för all del gumma också. Säkert har någon av er läsare en 
bra historia att berätta, om er själv eller någon kollega? Slå en signal, så 
kan vi hjälpas åt att ”snickra ihop” något. 0708-94 52 33.

Först ut blir Per-Erik ”Pelle” Eriksson från Blekinge, och just hans 
berättelse är, hur galen den än verkar, fullständigt sann. Det här är hans 
historia, nedtecknad av undertecknad.

Pelle Eriksson är min första 
”Gubbe på stubbe”. Jag hop-
pas på många fler.



23

Det här hände för mer än 
30 år sedan. Året var 1976 
och jag är ganska säker på 

att det var i september, men det 
kan ju kvitta. I alla fall satt jag i 
godan ro hemma vid köksbordet 
i Eringsboda när dåvarande frun 
kom inspringande med andan i 
halsen. Hon hade just kommit 
från byns bankkontor, och hör 
och häpna blivit vittne till ett 
bankrån.

Vid den här tiden hade jag bara 
varit hundförare i något år. Min 
hund hette Kasper och även han 
var i dessa sammanhang helt 
grön. Vi hade fått lite 
strul med plasten och 
jag hade därför lånat 
hem ett tjänstevapen 
för att träna skott. När 
frun kom rusande fick 
jag tag i pistolen, slet åt mig min 
polislegitimation och lastade in 
Kasper i passagerarsätet i min 
Saab V4.

Efter bara ett par hundra meter 
fick jag syn på en bil 
som motsvarade 
den beskrivning 
som frugan hunnit 
lämna i hastigheten. 
Bilen var på väg söderut, 
mot Karlskrona, och jag 
hängde efter på behörigt 
avstånd. Till en början gick det 
snabbt runt 120-130 km/h, men  
när de i bilen märkte att de var 
förföljda, så saktade de ner. Efter 
en och en halv mil svängde de in 
på en mindre väg. Jag mötte här 
en annan bilist, stoppade honom, 
förklarade vem jag var, och bad 
honom kontakta polisen. Om han 
sedan gjorde det är oklart.

Efter ytterligare ett par kilome-
ter stannade plötsligen rånarbilen 
och ut stiger föraren. I handen 
håller han ett gevär. Jag visste att 
det använts något slags vapen vid 
banken, men jag trodde att det var 
ett luftgevär. Ja hade fel, det var 
ett hagelgevär.

Nu har även jag tagit mig ut 
ur bilen och sedan händer det 
mycket på en gång. Jag ropar att 

jag är polis och beordrar honom 
att lägga ifrån sig vapnet. Samti-
digt får jag ut Kasper och skickar 
honom på ett stillastående. I 
samma veva ser jag att ytterligare 
en person, om suttit på passa-
gerarplatsen, lämnar bilen och 
springer till skogs.

Det här var i princip Kaspers 
och mitt första riktiga hundjobb 
och när han ser den flyende 
personen tappar han lite av bevak-
ningen. Då passar rånaren på att 
slå ner honom med gevärspipan. 

Kasper blir liggande 
blödande på marken.

Nu såg det onekligen ganska 
mörkt ut och inte blev det bättre 
av att busen nu vänder sig om och 
siktar på mig med geväret. Vid 
en senare teknisk undersökning 
visade det sig att han inte bara 
siktade, han avlossade också ett 
skott, men det brände aldrig av. 
Jag förstod att jag var riktigt illa 
ute och valde i det här läget att 
själv ge eld. Jag sköt först en 
gång mot benet, missade och sköt 
igen. Även det skottet gick vid 
sidan av. Då höjde jag pistolen, 
siktade och sköt mot bröstet. Då 
klickade mitt vapen. Jag hade 
ju skjutit några skott vid platsen 
kvällen innan och magasinet var 
tomt.

Plötsligt tar även denne råna-
ren till flykten och springer iväg 
över en åker. Men nu har Kasper 

kvicknat till och ger sig åter in i 
leken. Han springer ifatt mannen 
som tappar sitt gevär. Själv måste 
jag krypa runt rånarbilen efter-
som jag inte vet om det finns fler 
beväpnade personer i baksätet. 
Långt om länge kommer jag fram 
till Kasper och kan ta loss honom.

Jag använder mannen, som är 
rejält biten, som skydd framför 
mig själv och tar oss tillbaka 
mot tjuvbilen. Väl framme kastar 
jag honom i ett dike och skriker 
samtidigt revir till Kasper som är 

med i matchen igen. Min tanke 
är att få ut personerna ur 

bilen, men en av dem 
har lyckats ta sig 
fram i förarsätet och 

kan köra därifrån. De 
kommer emellertid inte 

så långt utan kör av vägen 
en liten bit bort.

Nu hjälper jag Kasper som har 
fullt upp i diket. Efter en del 
handgemäng kan jag boja den 

påtände rånaren med hjälp 
av ett koppel. Då kommer 

det äntligen en bil 
och jag rusar fram 
för att få hjälp. 
Kvinnan i bilen 

blir skräckslagen och trampar 
gasen i botten. Men nästa bil som 
kommer stannar, lyssnar på vad 
jag har att säga och kör iväg för 
att kontakta kollegor. Efter en 
halvtimme anländer en patrull 
och busen i diket tas om hand.

Både jag och Kasper har pustat 
ut en stund och ger oss nu till-
sammans med en medlöpare ut 
i terrängen för att försöka spåra 
ifatt den personen som tidigare 
försvann. Spåret är kanske tre-
kvart gammalt och Kasper, som 
fortfarande blöder från smäl-
len med geväret, kommer iväg. 
Efter ett par kilometer är jakten 
slut och rånare nummer två kan 
fångas in i den granbuske där han 
gömt sig.

Min fridag slutade till sist på 
veterinärmottagningen där Kasper 
syddes ihop med fem-sex stygn.
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