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I skrivande stund har föreningen precis haft årets första aktivitet. Det årli-
ga draghundslägret i Långberget, detta med fler deltagare än på flera år. 
Enligt de rapporter jag har fått så har de nya ansvariga tagit över och skött 
arrangemanget lika bra som deras företrädare. Ett längre reportage kan du 
läsa på sidan 6 i detta numret.

I november månad var representanter från styrelsen på möte i nordisk po-
lishundsunion, ett trevligt och konstruktivt möte där en del nya saker togs 
upp. Detta avhandlas i ett reportage i tidnignen på sidan 16.

Vi jobbar på att få fram en ny hemsida, detta genom Mediahuset som 
trycker tidningen åt oss. Där kan ni välja vilken adress som ni vill få er 
tidning utsänd till. En ny dataskyddsförordning, gällande bl.a. adresshante-
ring, träder i kraft den 25 maj, och om den kan ni läsa mer på sidan 31.

Som alla märker händer det mycket saker som påverkar oss hela tiden. 
Tyvärr beslut som kommer med kort varsel vilket bland annat tvingade oss 
att ställa in förra årets narkotika-SM. Vi tog omtag och styrelsen åtog sig 
uppdraget att anordna en uttagningstävling i mars. Jag har precis nåtts 
av beskedet att NM som skulle gått i Stavanger, Norge också blir inställt. 
Det är Danmarks lag som inte får ledigt för att åka på tävlingen, detta på 
grund av flera olika kommenderingar. De föreslog att senarelägga tävling-
arna till hösten, detta är inte genomförbart då både Sverige och Norge har 
sina mästerskap på hösten samt att Sverige står inför valupptakten. Så det 
är med sorg i hjärtat vi beslutade att ställa in tävlingarna. Detta innebär 
även att vi kommer att ställa in uttagningstävlingen för narkotikahundarna 
som vi skulle haft i mars då den inte fyller någon funktion längre.

Vi tar nya tag och ser fram mot kommande tävlingar som vi har framför 
oss i år. Håll utkik i tidningen när annonserna kommer och se till att anmä-
la er.

Vi har även planer för ändringar av föreningens lokaler i Karlsborg. Inkom 
gärna med synpunkter vad ni vill förändra eller vad vi ska köpa in.

När man läser på sociala medier så brister det inte i engagemang bland 
oss hundförare vilket jag tycker är positivt. I avvaktan på att den nya hemsi-
dan ska bli färdig så får ni gärna skriva där om det är något ni vill ta upp.

 Johan Petersson
 Ordförande
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Årets MyDOG

TWO INTERNAT IONAL DOG  SH OWS
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My Dog genomfördes som vanligt trettonhelgen på Mässan 
i Göteborg. Mässan pågick i 4 dagar och det var 9 000 
hundar som ställdes ut dessa dagar. Antalet besökare be-
räknade mässan uppgick till 33 700 st.

För Polisens del var mässan en succé. Klas Friberg hade en 
önskan inför årets hundmässa att polisens monter, förutom 
polishundar, även skulle ha en tydlig information som handla-
de om rekrytering till polisyrket. I år delade Anders Månsson 
och jag upp ansvaret för polisens deltagande till att Anders 
hade ansvaret för montern och jag att uppvisningen fungerade. 
Anders ordnade också att det fanns personal till uppvisningen 
vilket underlättade mitt arbete mycket.

Montern var 1/3-del större än tidigare år och vi fick också hjälp 
av Gith från kommunikation med att utforma den på ett bra 
sätt. Det fanns ett bord med klippdockor, ”tatueringar”, kritor, 
pappersbilder där barnen kunde färglägga hundar, m m. Att 
montern blev mer barnvänlig med dessa saker samt att dom fick 
klappa riktiga polishundar visade sig vara mycket populärt. Det 
var mycket folk som besökte montern alla fyra dagarna. Barnen 
drog med sig föräldrarna till montern och det blev automatiskt 
många frågor kring polisyrket och polishundar. 1 000 klipp-
dockor och annat material tog i stort sett slut dessa dagar.

Uppvisningen i Finalringen hade vi tre av dagarna. Det var en 
uppvisning som i år var lite annorlunda mot tidigare år. Temat 

Polishunden 1-2018  |  MyDog-mässan 2018

3



var att ”Busligan” hade rånat Lisebergs kiosk på godis och 
leksaker. Petter, Anna, Camilla, Johanna, Paulina och Hannah 
gjorde ett fantastiskt bra jobb och bjöd verkligen på sig själva. 
Förra årets ”Polisrullator” ersattes av en ”Poliscykel” med till-
hörande ”Polishundvagn”. Det blev många skratt och applåder 
under uppvisningen. Och gensvaret från barnen i publiken var 
fantastisk.

Uppvisningen startade lite allvarligare och riktade sig mer till 
de vuxna i publiken. Jag presenterades först för att nästan di-
rekt presentera Hasse N med sin hund Wiking Chidob Cross. 
Cross hade, i jobbet som kriminalsökhund, markerat kvarle-
vorna i havet utanför Danmark efter Kim Wall i det uppmärk-
sammade fallet med ubåten och dess uppfinnare. Hasse inter-
vjuades av Mässans konferencier Bosse och det blev en mycket 
intressant och spännande berättelse om hur svåra förhållande 
hundarna med sina förare arbetat under denna händelse.

Efter dessa spännande minuter följde en gruppappell med po-
lishundarna. In kom Petter med sin hund Senquellen Herman, 
Anna med Krokasmedens Vilda, Camilla med Gråmans Nox 
Rio, Johanna med Entrés Quax , Paulina med Rixdivans Ami-

go och Hannah med Arnold. De genomförde en uppskattad 
grupplydnad som därefter följdes av ett räddningssök med flera 
skratt och applåder. Busligan bestod av Petter och Hannah. De 
gjorde succé med sitt sätt att bjuda på sig själva och det var lätt 
att, som konferencier, berätta vad som hela tiden hände. Efter 
uppvisningen gick hundförarna med sina hundar till montern 
och mötte upp besökare som ville ställa frågor och klappa hun-
darna.

På mässan fanns även en Café-scen där det dagligen pågick oli-
ka föredrag. Moderator var Bo Edoff som såg till att föreläsar-
na presenterades och höll tiden. Jag föreläste alla mässdagarna 
om polishunden och vilka mentala egenskaper vi kräver för att 
prova en hund mot polistjänst.

Sammantaget kan jag bara konstatera att årets My Dog blev 
en succé för oss. Många besök i montern, fullsatta läktare vid 
uppvisningarna, trots att det pågick andra uppskattade engage-
mang samtidigt på andra håll.

l Text: Magnus Söderberg
l Foto: Marcus Beckler, Lis Söderberg

och Anders Månsson
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Reportage från
draghundslägret 2018
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Så var det dags för årets upplaga av draghundslägret 
2018. Lars Bergström som med säker hand hållit lägret i 
över 20 år la över stafettpinnen i år till oss, Elin Jansson, 
Johanna Christiansson och jag Hannah Bergelin.

Det var med spänd förväntan som vi alla åkte mot Långberget 
från olika håll i Sverige, sammanlagt 18 hundförare. Elin som 
har en stabil erfarenhet av draghund och vunnit många fina tit-
lar, höll i träningen med hund. Måndagen börjades med inter-
vallträning med många belöningar i spåret. Hundarna gick som 
tåget och det var full fart. Med viss kaos och hög skallvolym 
i starterna, men det är det som är en del av charmen i denna 
träning med hund.

Eftermiddagen fortsatte sedan med distans med hundarna och 
skidskola med Johan Jungmark som lärde oss att åka stort och 
hur man underlättar för hunden. Man kan tro att hunden skall 
dra runt en (draghund…), men sanningen kom fram att linan 
helst skulle vara slapp. Många kom fram till att både kondition 
och teknik från hundföraren kunde bara bli bättre.

Kvällen gick i spelets tecken, där både quiz och en kamp mel-
lan könen utspelade sig. Där visade sig många dolda kunskaper 
till allas glädje. Dock tar det emot att skriva att killarna vann 
på grund utav en införingshylsa.

På tisdagsmorgonen vaknade vi upp till väldigt mycket snö och 
mer skulle komma. Spåren var mjuka och hundarna fick det 
tungt att köra. Så på eftermiddagen blev det en spontanföreläs-
ning av Jungmark om vallning. Då lärde vi oss nya glosor som 
stenslipning, roterande borstar, sicklar, flour, tagel, belag och 
att rugga. Helt klart en vetenskap för att få ett bra glid.

Onsdagen blev en fullspäckad dag med omkörningsträning, 
skidskola och distans med hundarna. Det hela avslutades med 
Bergströms slalombackstävling, där vi alla skulle ta oss upp för 
slalombacken och sen på valfritt sätt ta oss med slalom mellan 
pinnarna ner. Lite med skräckblandad förtjusning man går fram 
till startlinjen på denna tävling. Men alla kom ner hela och 
den som kom först ner var Johan Jungmark. Dagen avslutades 
med god mat, skratt och en och annan historia. Även lottningen 
inför torsdagens stora tävling gjordes och det märktes att stäm-
ningen blev en aning tävlingsinriktad.

Klockan 09.30 gick startskottet med Hampus Eriksson som en-
väldig domare och tidtagare med sin högra hand Roy och Ville.
Alla kämpade väl på femkilometersslingan och pulsen var hög 
både på hundar och förare. Jag själv hann med en stabil vurpa 
och ett litet lätt hundslagsmål. Men alla kom i mål hela men 
lite trötta. Vinnare blev Anna Gustafsson med sin Försvars-
maktens Lando, med tiden 15.54. Tätt följt av Mark Angeria 
Machado, 16.01 och Johan Jungmark, 16.07.

Vilken härlig vecka det blev med glada kämpande hundar, goa 
garv och fin kamratskap.

På återseende!

l vid pennan, Hannah Bergelin

Catrin och Byling

Årets vinnare Anna Gustafsson
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Vallalära med Jungmark

Mark, David och Jingle

Spelkväll

På återseende
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Polishundens redaktör 2004 – 2017

En Rottweiler på utsidan, en Weimaraner i mitten och en Labrador på insidan

Att vara redaktör för vår tidskrift, Polishunden, är verkli-
gen ett uppdrag som kräver ett ideellt engagemang såväl 
för polishundverksamheten som för de kolleger (både två- 
och fyrbenta) som kämpar på där ute i Rikets tjänst.

Någon gång, strax efter ”Hedenhös tid”, blev Lars Nordgren 
redaktör för vår tidskrift. Detta hade föregåtts av att Skåne-
polisens hundförare (Malmö) hade tagit över uppdraget med 
att producera vår tidning. Då var det Tommy Blomqvist som 
blev redaktör, med Lars-Göran Mårtensson, Christer Jansson 
och Lars Nordgren i redaktionen. Tillsammans stred de på bra 
under ett antal år till gagn för oss andra hundförare. Med tiden 
blev dock Tommy sjuk, Christer gick i pension och Lars-Göran 
fick andra arbetsuppgifter.

Lars Nordgren tog över som redaktör för tidningen och har 
kämpat med detta ända fram till december 2017. När övriga i 
redaktionen inte längre bidrog fick Lars ta ett allt större ansvar 
för utgivning av tidningen (Christer bidrog några år genom att 
åka med på våra sommar-SM). Under ett antal år fick Lars en 
värdefull hjälp av Catarina Håkansson. Deras samarbete ledde 
till ett uppsving för tidningen men tiden har sin gång och Ca-
tarina blev tvungen att sluta med tidningen. Lars var återigen 
ensam (lite hjälp av mig men…) och inte gav han upp för det 
utan han ”spottade i nävarna” och jagade artiklar.

Jag minns inte (i skrivande stund) vilket år vårt sommar-SM 
var i Borås, kanske 2001. Nåväl oaktat årtal var det i Borås 
som Lars fick in bakterier i ett pyttelitet sår i armen. Det skulle 
visa sig att den bakterien inte var ”snäll” och gjorde Lars arm 
mer eller mindre obrukbar. Vid denna tid arbetade Lars på 
Revinge Nygård. Han fick allt mer en administrativ roll vilket 
inte alltid var så lätt eller för den delen inspirerande. Nya tider 
hade kommit och jag kan än i dag höra hur han svor över det 
där med Data.

Lars arbetade 25% men i sanningens namn var han snarare när-
varande 75%. Detta medgav att Lars kunde lägga ”lite” tid på 
tidningen under tjänstetid (eller snarare fritid på Revinge). Han 
la ner ett imponerande arbete på att få ihop varje nummer av 
tidningen. <här kan jag lägga in, för sjuttielfte gången, en pas-
sus med att det inte är lätt att producera en tidning om bara ett 
fåtal vill skriva något till denna>. Nu lät jag väl som en grinig 
gammal gubbe, eller?

LARS NORDGREN
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Åter till Lars Nordgren och lite personliga reflektioner:
Jag hade, som ni säkert vet, blivit ordförande i hundförarför-
bundet 1999. Jag bidrog till tidningen genom ordförandes 
kommentar och lite sporadiska genomgångar med redak-
tionen men mer var det inte. En tid efter att Lars hade blivit 
ensam med att producera tidningen erbjöd jag mig att hjälpa 
till. Jag visste inte vilken slavdrivare jag hade förbundit mig 
till, men kan nog konstatera att utan Lars pådrivning så hade 
det varit många nummer som inte hade blivit utgivna. Tack 
(och pust) Lars.

För Lars Nordgren var, allas vår, Sven Nyberg den store 
chefen. När Sven lämnade hundverksamheten i Skåne, till 
förmån för verksamheten i Karlsborg, fick jag äran att bli 
platschef på Revinge Nygård och tillika länshundbefäl i Skå-
ne. Detta medförde att jag blev Lars direkta chef.

Vad har prickig korv, chefskap och hjärtat
på rätta stället gemensamt?
I mitten av 90-talet fixade personalen på Revinge (läs Ken-
neth Andersson och Lars) frukost till sig själva, oss andra 
på Revinge samt till ankommande tränande. En ingrediens i 
pålägget var ofta prickig korv (medvurst). Denna blev efter-
hand lite dyr och ersattas allt oftare med ost. Själv älskade 
jag prickig korv och tyckte det var, ”så där”, när den uteblev 
vilket jag nog hade oförskämdheten att påpeka.

Lars hade ett behov av att ha ständig tillgång till chefen eller 
åtminstone ha full koll på var denne var (jag tror att detta var 
för att Lars i grunden har en social ådra vilket han aldrig skul-
le erkänna). Jag minns så väl en morgon, en tid efter att jag 
tagit över som chef, när jag kom in på Revinge Nygård. Lars 
satt vid fikabordet ”och undrade vad jag skulle med dagen”. 
Jag meddelade att jag skulle vara borta hela dagen. Lars påta-
lade skarpt vikten av att chefen var på plats. Något övertydligt 
påpekade jag att jag även hade andra åtaganden än att bara 
vara på Revinge Nygård. Lars blev förnärmad och utbrast, 
”du är väl inte min … chef”? Det tog några sekunder innan 
Lars tittade mig i ögonen och sa ”men det är du ju”. Nästa 
morgon var det åter prickig korv på menyn.

Sammanfattning:
Som inledningsfrasen anger delar jag in Lasse i tre hundkroppar:
Rottweiler: Butter och långsam
Weimaraner: Egen och svårdresserad
Labrador: Vänlig och godhjärtad

Som redaktör Lars Nordgren den bästa var
Vaken, arbetsvillig, uthållig, orädd och inte minst ständigt en-
gagerad. Trofast och lojal – engagerad för kamraternas bästa.
Så känner vi redaktören för - POLISHUNDEN.

l Lars Lindgren

för att tävla på Polishunds-SM
i Spår och Skydd 13-16 september 2018

Ett samarbete mellan Polisens Hundföraförbund
och Värnamo Brukshundklubb.

Löpande infomation kommer att läggas ut på

www.varnamobrukshundklubb.com/polis-sm-2018/
där även anmälningsblanketten ligger.

VÄRNAMO
VÄ L K O M M E N  T I L L
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Efter ett antal år på Nationella Bombskyddet valde jag att 
söka en narkotikahundtjänst som lystes ut och jag fick tjäns-
ten. 1:a januari skulle jag börja men jakten på blivande 
sökhund startades under hösten. Jag fick ett samtal från 
gruppchefen på dressyrplatsen som sa att det stod en flatcoa-
ted retriver och väntade på mig och innan jag hann öppna 
munnen fick jag höra att det var en hane, cirka 18 måna-
der, testad och godkänd i Karlsborg, inte riktigt rastypisk 
utan mycket mera hund än flattarna brukar vara och att 
han gjort ett riktigt bra test. Mitt svar kom spontant: ”Driver 
du med mig? Seriöst – en flatt? De e den enda hundrasen jag 
verkligen ogillar! Det måste väl finnas nåt annat än en sån!”

Jag möttes av ett hjärtligt skratt i andra änden av luren (grupp-
chefen visste nämligen vad jag skulle säga) vilket inte gjorde 
mig mer övertygad så jag hasplade ur mig något halvsurt om 
vad namnet kunde tänkas vara på denna långhåriga sak. Svaret 
kom mellan de hjärtliga skrattsalvorna: ”han heter STRAIGTH 
FLUSH RISE LIKE A FENIX”. Seriöst? Ridå ner!

Torsdagen 30:e november körde jag 35 mil för att hämta den 
där hårbollen med tättsittande ögon fast besluten om att göra 
det bästa jag kan oavsett ras på tilldelad hund, dock kraftigt 
skeptisk. Hem till ägaren där ett par timmar spenderades för att 
träffa hårbollen och familjen innan hemfärd påbörjades, ännu 
inte övertygad om att annan ras än malle eller labbe skulle leta 
sig in i mitt hjärta.

Väl hemma fick han följa med till ”bomb” och träffa de andra 
hundarna (Prinsessan va tämligen likgiltig till sin nya kavaljer 
hemma) och de första dagarna bestod i att lära känna varandra. 
Efter cirka 1 vecka påbörjades burkbaneträning och jag börja-
de förstå att hårbollen som redan fått namnet Prinsen verkli-
gen gillade att använda nosen! Utvecklingen gick i en rasande 
fart. Kunde jag haft fel? Kunde de vara så tokigt att denne 
unge herr Prinsen var ett litet guldkorn? Jag började leta fel 
för nåt måste det ju finnas. Veterinärbesiktningen gick också 
bra och han fick idel lovord av djurdoktorn och sjukgymnasten 
på SLU.

Döm inte hunden efter håren
– och våga vara lite mindre fördomsfull!
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Efter nyår började vi på vår nya arbetsplats och första veckorna 
ägnades åt sökträning. Ett extra söktest gjordes innan själva 
narkotikahundkursen skulle starta. Prinsen klarade testet ga-
lant. Instruktörerna och testledaren berättade efter testet att det 
eventuellt fanns en Malletik som verkade lovande och undrade 
om jag ville byta hund.

Mitt svar kom lika spontant som då jag fick veta att det stod en 
flatte o väntade på mig. ”Byta hund? Eller hur? Över min döda 
kropp det skulle ju vara hål i skallen på mig om jag byter bort 
den här! Jag är ju inte dummare än att jag fattar att en hund 
som denna får jag förmodligen aldrig mer under min karriär!”

Prinsen har avverkat sina första 2 veckor på narkotikakursen 
som pågår och varje dag har gjort mig lite mer förvånad. Han 
är så himla duktig och man verkligen ser på honom hur roligt 
han tycker det är att jobba. Att ha en provhund som ska utvär-
deras och granskas gör ju att man hela tiden går omkring med 
en viss anspänning, speciellt när man verkligen gillar hunden, 
men idag kom beskedet jag egentligen inte tvivlat på men man 
vet ju aldrig… Prinsen skall köpas in! Han är min (eller skatte-
betalarnas)!

Jag har gått från schäfer med vissa speciella sidor (Polishunden 
HUND) till en Malle som gav mig många leenden och ännu 
fler gråa hår och en o annan flaska whisky som tvingades kö-
pas in (Phaspen) och sen blev det en stor och ståtlig Malle som 
jag jobbade med innan jag hamnade på Bomb och Prinsessan 
den lilla söta labben blev min kollega och nu har jag ett lång-
hårigt yrväder med tättsittande ögon, glatt viftande svans och 
med en otrolig kapacitet. Ballhetsfaktorn har för länge sen för-
svunnit men jag är glad att ”öppenheten” för en annan ras inte 
saknats (trots att man kan vara skeptisk).

Prinsen tar plats, hårar ner, badar i allt vatten han kommer åt, 
snor mat från diskbänken, hoppar rakt upp ibland bara för att 
trycka sin nos mot ansiktet, han sitter utanför toadörren och 
gnäller, han är som ett plåster och han är inte stilla många 
minuter hemma. Han är söt glad och krävande, han älskar folk 
och andra hundar men det viktigaste av allt: Han älskar att job-
ba och verkar aldrig bli trött. Jag har letat fel och till slut hittat 
hans akilleshäl; sin förare.

Om det inte blir bra i slutänden med Prinsen så tror jag ärligt 
talat det beror på mig, för hittills har jag inte hittat några fel 
att tala om hos honom. Rise Like a Fenix hette låten som 
vann Eurovision 2016 och nu har en hund med samma namn 
vunnit mitt hjärta. Jag har fått ”den” hunden man alltid öns-
kat sig och förhoppningsvis fortsätter utvecklingen i positiv 
riktning. Nästa nummer avläggs rapport om hur kursen har 
avlöpt.

l Text och foto: Petra

Blivande polishunden Prinsen

Prinsessan lämnar över tjänstehundskopplet till Prinsen

Träning på hotell

"Han älskar att jobba

och verkar aldrig bli trött."

Polishunden 1-2018  |  Prinsen
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Karlsborg, månadsrapport från Pelle Karlsson

Januari 2018
Polismyndigheten 1 februari 2018

Här kommer lite övergripande informa-
tion om vad som har hänt i Karlsborg 
under januari månad.

Utbildning
Sedan en tid tillbaka ska regionerna själ-
va anmäla deltagare till KC3 gällande 
våra nationella utbildningar.

I 2018 års planerade utbildningar har vi 
tvingats ställa in följande utbildningar 
eftersom inga eller få anmälningar har 
skett till dessa utbildningar:
fortbildning instruktör patrullhund, 
2018-02-12--15

fortbildning räddningssök,
2018-03-05--16

fortbildning instruktör sökhund,
2018-04-04--06

grundkurs besiktningsman,
2018-09-10--14 och 2018-10-08--12

Vårens grund- och instruktörskurs startar 
2018-02-19 och genomförs i 4 block. 
Kurserna avslutas 2018-05-25.

FM-hundar
Två hundförare med nya Försvarsmakts-
hundar har varit hos oss för utvärdering 
av hundarnas status. För tillfället har vå-

ra dressörer 1 hund för utvärdering innan 
den eventuellt ska ut till verksamheten.

Under 2017 har vi tagit 22 hundar i 
tjänst från Försvarsmakten.

Frontex
Inget känt behov under vintern/våren. 
Däremot finns behov av 2 hundar från 
Sverige till Kroatien under sensomma-
ren. Önskad kompetens förutom per-
sonsök är narkotika- och vapensökande 
hund.

Förläggningen
Under förra året utnyttjades vår för-
läggning av fler personer än tidigare, 
sammanlagt genomfördes drygt 4 000 
övernattningar. Vissa möbler är utbytta 
och ytterligare möbler planeras att utby-
tas under 2018.

Region Väst har gästat vår förläggning 
i samband med rekrytering av nya hund-
förare under 3-4 dagar.

Region Öst har gästat vår förläggning, 
en arbetsgrupp som arbetar med bland 
annat fordonsfrågor har haft ett lunch-
lunch möte.

Besiktningar farlig hund
Under årets första månad har 5 besikt-
ningar av farliga hundar genomförts runt 
om i landet. Arbetet med att Länssty-
relsen ska ta över Polisens djurärenden 

fortskrider, mer information finns att 
hitta på intrapolis, Förvaltningsrätt, 
Djurärenden.

Arbetsmöten
Ett första möte med en arbetsgrupp som 
arbetar med frågor gällande narkoti-
kasök/vapensök har genomförts med 
representanter från de flesta regionerna. 
Fortsättning följer…

Räddningstjänst
Nationella Polishundtjänsten har fått 
i uppdrag att se över om det går att 
utveckla polishunden ytterligare med 
inriktning mot att rädda liv. En arbets-
grupp är tillsatt och ett första möte har 
genomförts i Karlsborg.

Personal
Från och med 1 mars så återgår Janne till 
region Syd (Skåne) och dess hundverk-
samhet. I stället får vi förstärkning av 
Johan från region Öst (Östergötland).

Nya hundar i tjänst
Under januari månad har följande hund-
patruller genomfört dressyr- och tjänst-
barhetsprov med godkänt resultat:
• Uruq-Hai Bea "Bella", belgisk vall-

hund malinois, tik, förare Tobias, regi-
on Syd (Skåne), patrullhund.

• Försvarsmaktens Kozmo, tysk schäfer-

Rapport från Karlsborg  |  Polishunden 1-2018
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Karlsborg, månadsrapport från Pelle Karlsson

hund, hane, förare Mats, region Nord 
(Jämtland), patrullhund.

• Mallekrafts K`Ester, belgisk vallhund 
malinois, tik, förare Anna, region Syd 
(Skåne), patrullhund

• Rapports Cuta, tysk schäferhund, tik, 
förare Roger, region Öst (Jönköping), 
narkotikasökhund.

• Krokasmedens Nox, belgisk vallhund 
malinois, hane, förare Peter, region 
Syd (Skåne), patrullhund.

• Jenos Pjokken, belgisk vallhund ma-
linois, hane, förare Peter, region Väst 
(Skaraborg), patrullhund.

• Försvarsmaktens Lingo, tysk schä-
ferhund, hane, förare Göran, region 
Stockholm, patrullhund.

• Molars Higgs Boson, tysk schäfer-
hund, hane, förare Mikael, region 
Stockholm, patrullhund.

• Skogsstugans Huligan "Qloss", tysk 
schäferhund, hane, förare Miguel, re-

gion Syd (Skåne), patrullhund.
• Försvarsmaktens Kendor "Simba", 

tysk schäferhund, hane, förare Måns, 
region Syd (Skåne), patrullhund.

• Rixdivans Faxe, tysk schäferhund, 
hane, förare Christian, region Syd 
(Skåne), patrullhund.

• Försvarsmaktens Kyrax, tysk schä-
ferhund, hane, förare Tommy, region 
Mitt (Gävleborg), patrullhund.

Polishunden 1-2018  |  Rapport från Karlsborg
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Rapport från NPHU:s styrelsemöte
Tromsö 16 november 2017

Tromsø (nordsamiska: Romsa, kvenska: Tromssa) är en stad i 
norra Norge. På svenska kan ortens namn även skrivas Trom-
sö. Tromsø är centralort i Tromsø kommun, residensstad i 
Troms fylke samt säte för biskopen i Nord-Hålogalands stift. 
Sedan 1968, då Universitetet i Tromsø öppnades är Tromsø 
också universitetsstad.

Tromsø är huvudsäte för Arktiska rådet. Tromsø är också 
ett kommersiellt centrum med en rad affärsbanker och spar-
banker. Tromsø hör till Troms politidistrikt, Nord-Troms ting-
rett och Hålogaland Lagmannsrett.

Tromsø kallas ofta ”Nordens Paris” och ”Porten till Isha-
vet”. Namnen kommer av stadens internationella historia som 
handelsstad, nöjesstad och startplats för expeditioner av olika 
slag. På flera områden är också forskningsmiljön nationellt 
ledande.

Tromsø ligger vid Norges nordkust omkring 300 km norr 
om norra polcirkeln och cirka 2 100 km söder om geografiska 
Nordpolen. ”Værvarslinga” för Nord-Norge ligger på toppen 
av Tromsøya och strax utanför Tromsdalen ligger EISCAT:s 
radaranläggningar.

Staden ligger till större delen på ön Tromsøya. Tromsøya 
är en avlång, låg ö, i nord/sydlig riktning, med högsta delen 
av ön liggande på cirka 160 meter bara. Till staden brukar 
förutom själva tätorten Tromsø på ön, även inräknas tätorten 

Tromsdalen, mittemot på fastlandet (som också omfattar 
stadsdelarna Kroken, Lunheim, Tomasjord och Solligården) 
och tätorten Kvaløysletta som ligger på ön Kvaløya, väster 
om Tromsø. I dessa tätorter fanns 1 januari 2017 cirka 64 400 
invånare vilka utgör huvuddelen av kommunens invånare som 
samma tidpunkt var cirka 74 500.

Stadens centrum ligger på östsidan av ön Tromsøya. Från 
början var bebyggelsen koncentrerad till detta område. De 
andra delarna av ön användes då bland annat till sommarstugor 
(hytter) till stadens invånare. Staden har sedan expanderat och 
2017 var i stort sett hela ön bebyggd med hus, bostadsområden 
och handels- och industriområden. Några kilometer norr om 
centrum ligger Universitetet i Tromsø och Universitetssjukhu-
set Nord-Norge.

Västra sidan av ön består av bostadsområden, flygplatsen 
och Tromsøs stora område för handel av olika slag. Området, 
som heter Langnes Handelspark, innehåller bland annat två 
stora köpcentrum, K1 och Jekta.

Den äldsta bosättningen i området runt Tromsø dateras till 
cirka 11 000 år sedan. Den första kyrkan byggdes kring 1250 
av Håkon Håkonsson. 1609 var det häxprocesser i Tromsø. 
3 personer blev brända. En ny kyrka byggdes 1708–1710. 
Tromsø var från 1700-talet ett viktigt centrum för Pomorhan-
deln och blev stad år 1794.

Information om Tromsö (Wikipedia)

Polishunden 1-2018  |  NPHU:s styrelsemöte
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Till årets andra styrelsemöte var det Norge som stod för värd-
skapet i och med att de har ordförandeskapet i NPHU. John 
Tetlie bjöd in oss till Tromsö för två dagars möte. Magnus 
Söderberg och undertecknad representerade Sverige.

Mötet hade vi på Tromsös nybyggda polishus, ett fantastiskt 
välbyggt polishus som efter två års drift och utvärdering är så 
uppskattat att det kommer vara modell för framtida polishus i 
Norge, något för svensk polis att ta efter.

Norsk polis har precis påbörjat en liknande omorganisation av 
myndigheten som svensk polis är mitt uppe i, de går upp i stör-
re regioner och centraliserar delar av verksamheten. Uppfatt-
ningen vi fick var att de låter medarbetarna på lokalnivå vara 
med och påverka i mycket större utsträckning än vad som blev 
fallet i den svenska omorganisationen.

Vi fick en rundvandring i polishuset där John berättade hur po-
lishuset hade utvecklats från tanke till verklighet. Stationen var 
uppbyggd som ett samverkanshus med polis, andra rättsväsen 
och kommunal stödverksamhet. I mitten av huset fanns det en 
restaurang som var en naturlig mötesplats för alla aktörer.

Hundenheten hade en egen avdelning med parkering för hund-
bilarna, hundstallar med både inne- och uteboxar fanns vägg i 
vägg med garaget. De hade utrymme för träning av specialsök 
och förvaring av förarnas utrustning. Till dessa lokaler hade 
bara hundförarna acess med sina passerkort.

Biltvätten var en automattvätt så att de skulle spara tid, så ef-
ter avslutat pass kunde de bara köra in bilen i tvätten som på 
vilken mack som helst. De hade en gymnastikhall stor som en 
tennisbana, denna hall kunde förvandlas till en aula med 150 

platser. Detta genom att det fanns en utskjutbar läktare.
En speciell detalj i hundförarnas uppdrag är att även jobba 

uppe på Svalbard en och en halv timmes flygtur bort, inte för 
att det finns någon direkt brottslighet där uppe men vid för-
svinnande får de åka upp och hjälpa till med. En annorlunda 
arbetsmiljö då isbjörnarna finns precis utanför byar och sam-
hälle. Det gör att de behöver vara beväpnade vilket norsk polis 
inte är annars.

Under styrelsemötet avhandlade vi reglerna kring de nordiska 
mästerskapen. Det är inte helt lätt att tillse allas önskemål då vi 
har olika synsätt på vissa detaljer. De synpunkter som inkom-
mit vid de två sista mästerskapen hade vi tagit med oss, i vissa 
fall blev det ändringar och i andra kommer det förtydligande.

En förfrågan om att anordna tävlingar för andra specialsöks-
hundar än narkotika hade inkommit, styrelsen bereder frågan 
och varje land får se över hur det skulle kunna arrangeras.

Ett beslut om att anskaffa en ny hemsida för NPHU togs och 
förhoppningvis ska denna komma igång under 2018. Det un-
derlättar för kommande arrangörer av NM samt att de tävlande 
kan få aktuella regler mer tillgängliga.

Ekonomin i NPHU är i balans och med hjälp av de norska 
kollegorna hoppas vi att det kommer välkommet tillskott med 
några nya sponsorer då den nya hemsidan tas i drift.

Nästa möte är planerat att hållas i samband med NM i Stavang-
er.

l Text: Johan Petersson
l Foto: Lis Söderberg och Jenny Petersson
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EFTERLYSNING!
Redaktionen till Polishunden söker hela tiden nya 
personer som kan tänka sig att skriva till artikelserien 
”Mitt liv som hundförare”. Man, kvinna, ålder spelar 
ingen roll.

Vi vet att det är många som tycker det är roligt att läsa 
om andra hundförare och vi vill gärna tro att det finns 
fler som har liknande eller andra berättelser / erfaren-
heter som ni vill dela med er av.

Några tips om vad man kan skriva om:
Berätta vem du är och varför du ville bli hundförare, 
vad som lett till yrket, hur du gjort för att kunna jobba 
som hundförare. Vilka hundar har du haft, varför har 
du behövt byta hund? Kanske finns det någon speciell 
händelse som du minns särskilt, av en eller annan 
anledning? Hur upplever du ditt jobb nu, jämfört med 
tidigare? Påverkas familjelivet av ditt jobbval?

Ja, när man börjar räkna upp tänkbara vinklar finns 
det en hel del att berätta om trots allt.

Inledningsbild:
En högupplöst bild på dig och din hund som kan 

pryda första sidan i artikeln är det ”krav” vi har. Har 
man en eller ett par andra bilder som man tycker är 
representativa för ens berättelse går det också bra att 
skicka med.

Se bara till att bilden/bilderna skickas in i verklig 
storlek, så inte mailprogrammet krymper ner dem. 
Bilderna bör vara tagna med en ”riktig” kamera och 
inte med mobilen.

Anmäl ditt intresse för att komma in med material till 
redaktör Lars Lindgren: lars-ake.lindgren@polisen.se

Styrelsen i NPHU har efter förhandlingar tvingats att ta ett 
beslut om att ställa in NM 2018. Det hela började med att Dan-
marks lag meddelade att de inte kunde delta på utsatt datum 
29-31/5.

Det visade sig senare att de inte kunde under hela maj månad 
detta på grund av hockey-VM som Danmark är värd för. Riks-
politiet i Danmark ger inga poliser ledigt under dessa dagar, 
till detta kom det ett EU-toppmöte vilket kräver ännu mer 
resurser.

Deras förslag var att senarelägga NM till hösten vilket både 
Norge och Sverige meddelade att det inte var aktuellt. Sverige 
har val till Riksdagen och utan att ens ställa frågan till de som 
beslutar om ledigheter så tackade vi nej till att flytta NM. Vi 
har även vårt SM direkt efter valet vilket hade ställt till det 
ytterligare.

Ett annat alternativ var att vi skulle genomfört mästerskapet 
som en landskamp mellan Norge och Sverige. Även detta alter-
nativ fick vi avslå då det inte går att få det ekonomiska att gå 
ihop med färre intäkter samt sponsorer.

Vad vi kan konstatera är att samtliga Polisorganisationer i de 
deltagande länderna anser att det nordiska samarbetet är viktigt 
och prioriterad verksamhet. Samtidigt så får vi ställa in mäs-
terskap vilket gör att frågan måste lyftas på nytt så att vi får 
klarhet i hur vi ska prioritera i fortsättningen. Det krävs mycket 
arbete för att anordna ett mästerskap och att sedan ställa in det 
kommer göra att vi tappar intresse för arrangemanget.

Nästa år är det 50-års jubileum för de nordiska mästerskapen, 
planen är att Norge tar hand om mästerskapet. Så vi ser fram 
mot nästa år och att få fira jubileet.

l Johan Petersson

NM 2018 Stavanger – Inställt
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Sett och läst på Facebook

Det här var polishunden Öhman, en belgisk vallhund av rasen 
malinois. Redan som liten valp köpte Polismyndigheten in ho-
nom och fostrade honom i hopp om att han skulle bli en riktigt 
duktig patrullhund. Och det blev han. Blott 1,5 år gammal pas-
serade han nålsögat och klarade alla lämplighetstester.

I ett decennium har han arbetat hos Värmlandspolisen med att 
skydda, hjälpa och ställa till rätta. Till exempel lyckades Öh-
man söka upp och markera en över tre år gammal spermafläck 
och bidra till att en våldtäktsman hamnade bakom lås och bom.

Polishundarna hjälper inte bara till att fånga gärningspersoner, 
de skyddar också sin hundförare. Öhman var stor, trygg och 
väldigt mycket hund. En trygghet på fyra ben. Samtidigt var 
Öhman, eller Lei-Anns Öhman som var hans kennelnamn, 
klassens clown. Busig och full av upptåg, som att bita sönder 

sätet i polisbilen. Det var alltid roligt att jobba ihop med Öh-
man.

2010 fångades han på den här bilden tillsammans med sin 
hundförare och blev något av en kändis. Den actionfyllda bild-
en är en av de mest använda inom polisen och har bland annat 
använts i rekryteringsfilmer. För två år sedan slutade Öhman att 
jobba och drog sig tillbaka till ett behagligt pensionärsliv hem-
ma hos sin hundförare i Karlstad. Kroppen ville inte längre, 
den blev stel och Öhman fick svårt att resa på sig.

Idag var det dags att ta adjö, efter en lång och trogen tjänst 
inom polisen. Naturligtvis fick Öhman åka polisbil på sin sista 
resa till veterinären. Det blev ett värdigt avslut där han fick gö-
ra det som han älskade mest av allt i livet – att vara på jobbet.

l Polisen Karlstad

Han föddes som polishund
– och slutade som polishund
Polisen Karlstad – 2 februari 2018
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Den man född 1954 som igår anmäldes försvunnen (ej misstänkt 
för brott) hittades vid liv av polisens hundpatrull vid 22:30 på 
måndagskvällen. Stort tack för all hjälp med att hitta mannen!
 l Polisen Uppsala

Lyckat eftersök 1

Polisen Uppsala – 13 februari 2018

Strax innan 21:00 på lördagskvällen får polisen i Halmstad ett 
larm efter att en alert väktare fattat misstanke då en bil lämnat 
en skrot i Halmstad i hög hastighet.
Väktaren åker efter och på en grusväg strax öster om E6 norra 
infarten dumpas bilen och tre misstänkta gärningsmän springer 
från platsen, i bilen ligger stora mängder kabel som misstänks 
vara tillgripet från skroten.

Flera patruller åker till platsen däribland Helena med sin polis-
hund Hardstyles Balto. Helena och Balto söker spår vid bilen 
och det bär av ut över åkrarna. Balto som är en rejäl schäferha-
ne släpar med Helena över stock och sten, de snubblar omkring 
på frusna plöjda åkrar och vadar över ett flertal djupa diken. 
Dyngblöt, lerig och med blodsmak i munnen kämpar Helena 
och Balto på då de känner att de är nära. Det är tre minusgrader 
ute och det blåser och snöar. Spåret snirklar sig genom blandad 
terräng i över 5 kilometer innan Balto börjar skälla vid strand-
kanten till Nissan, där hittas och grips en av de tre misstänkta 
gärningsmännen. Andra patruller är snabbt på plats och hjälper 
till att ta hand om honom.

Helena och Balto spårar därifrån vidare och spåret går parallellt 
med Nissan, terrängen är att jämföra med ett mangroveträsk i 
Floridas sumpmarker. Efter ytterligare några hundra meter bör-
jar Balto simma ut i Nissan, Helena känner att hon inte längre 
bottnar utan simmar efter och dras till slut likt en jolle efter en 
båt. Mitt ute i Nissan börjar Balto skälla och där framför dem 
simmar de två misstänkta gärningsmännen. De ger upp och alla 
inblandade tar sig in till strandkanten där snabbt andra patruller 
ansluter och hjälper till med de nygripna.

Lyckat eftersök 2

Polisen Halland – 4 februari 2018

Helena och Balto tar sig sedermera till polisstationen för 
avrapportering, men innan dess blev det en gemensam varm 
dusch och nya torra kläder. Det kommer att krävas en del tim-
mar för materialvård av all blöt, lerig utrustning, men med ett 
sådant resultat är det värt varenda minut.

Bra jobbat av alla inblandade och en stor eloge till Helena och 
Balto.

l Jörgen, hundförare i Halland, region väst.

ÅTERFUNNEN
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Sett och läst på Facebook

Nisse använde nosen för att
hitta det som stals från kranen
Polisen Halland – 21 januari 2018

Strax innan midnatt ropades ut ett larm om att ett väktarbolag 
såg i en övervakningskamera hur en misstänkt gärningsman 
höll på att stjäla kabel från en stor kran på ett företag i Veddi-
ge, strax utanför Varberg. Flera patruller åkte dit och en av dem 
var undertecknad med polishunden Nisse (Polarmarkens Pirat).

När vi kommer till platsen tar vi oss fram till kranen inne på 
företagsområdet. Nisse söker spår från brottsplatsen och vi 
kommer snabbt iväg, vi spårar över en järnväg och längs en 
gång och cykelväg. Efter cirka 500 meter viker spåret av in i 
ett skogsparti och strax därefter går Nisse till anskällning in i 
ett snår, där ligger den misstänkta gärningsmannen som försö-
ker gömma sig. Andra patruller kommer dit och hjälper till att 

säkra mannen som grips för stöld, olaga intrång och brott mot 
knivlagen.

Att stjäla kabel kanske inte är det grövsta brottet i vår lagstift-
ning, men för den drabbade kan det skapa stor oreda och förlo-
rade inkomster. I det här fallet riskerar en stor kran att stå stilla 
innan skadan är åtgärdad och kan generera i stora utgifter och 
förlorad inkomst, betydligt mer än värdet av kabeln.

Polishunden Nisse kommer att belönas med ett stort ben och 
husse kommer att sova gott efter nattpasset.

l Jörgen, hundförare i Halland, region väst
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Hjälp oss!
Men all information som finns på nätet, kan det ibland vara svårt att hitta en bra spridning av era berättelser som ni lägger 
upp på Facebook. Därför skulle vi gärna vilja att ni själva skickar in era texter till tidningen med tillhörande
högupplösta bilder (bilder från nätet blir många gånger små i tidningen pga dålig upplösning).
Alla hundenheten har dessutom inte en egen Facebooksida vilket försvårar det ytterligare att hitta era berättelser.
Eller varför inte skriva en längre berättelse om hur er dag varit tillsammans med er fyrbenta partner?

Ni är välkomna med era berättelser oavsett! l Hälsningar styrelsen

Under ett nattpass i fredags så fick Polisen in ett larm från en 
allmänhet som observerat en äldre man i deras bostadsområde 
mitt i natten. Mannen var dåligt klädd och verkade förvirrad. 
Det var 11 grader kallt ute. Mannen verkade röra sig runt utan 
att veta vart han skulle och vittnet hade tappat mannen ur sikte.
Lajjne med förare samt patrullkollega beordrades till jobbet 
som låg i ett samhälle utanför Umeå.

Då patrullen var på ett annat jobb innan så dröjde det lite innan 
de var på plats. Vittnet hade då varit ute och letat efter mannen 
ett tag utan att finns honom. Efter en stund ringde även en an-
hörig in till Polisen som saknade mannen som hade alzheimer.

Med vittnets hjälp och detektivarbete inom patrullen så hitta-
des en bra plats för hunden att ta upp ett spår där ingen annan 
rört sig. Lajjne fick upp ett spår direkt och spårade intensivt in 
i bostadsområdet och efter ett väldigt kort spår så gick det in på 
en tomt som var helt nedsläckt. Den äldre mannen hittades vid 
utsidan av ett hus där ingen verkade vara hemma.

Mannen var vid fysisk god vigör trots den tunna klädseln och 
att han förmodligen varit ute i kring 3 timmar. Mannen frös 
och tyckte det var kallt men var ändå väldigt glad. Lajjne blev 
väldigt glad när han insåg att det fanns en människa längre 
fram i spåret och drog sig hårt fram.

Tack vare alla inblandade, tvåbenta och fyrbent, så lyckades vi 
med detta jobb!

l Polisen Västerbotten

Försvunnen person

Polisen Västerbotten – 9 februari 2018
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Sett och läst på Facebook

Under natten till tisdagen får vi in ett antal larm på 112 om pågå-
ende inbrott på Stattena Centrum. En gestalt i natten försöker att 
slå sönder skyltfönstren på ett apotek och en frisörsalong. Verk-
samheten är mycket ljudlig och har väckt upp ett antal boende på 
platsen.

Flera patruller anländer till centret varav en hundpatrull. När den 
misstänkte förstår att "Helsingborgs finaste" är på plats lägger han 
benen på ryggen. Detta är dock ingen större match för en polis-
hund som mycket snart påbörjar en spårning från brottsplatsen och 
vidare ut i grannkvarteren. Sökandet går i en farlig fart och efter 
bara någon minut är det några millimeter mellan polishundens nos 
och den misstänkte i en tvärgränd till Stattena Centrum.

Mannen, född 1999, beordras att lägga sig ner och grips under ti-
den som fler polispatruller ansluter. Han är misstänkt för försök till 
stöld i två fall.

Medborgare som bryr sig, poliser som är redo samt en polishund 
med förare som inte ger sig förrän uppdraget är slutfört.
Kan det bli bättre?

l Polisen Helsingborg

Jag heter Bruce och har just blivit an-
ställd på Polisen nordvästra Skåne. Från 
och med i tisdags får jag följa med husse 
(och matte) på jobbet. Min storebror Boss 
var också polishund men gick i pension 
för ett tag sedan. Han har berättat att det 
är det bästa jobb en hund kan ha. Alltså 
inget hundjobb på det sättet.
Tyvärr får jag inte ha med min privata 
PONV*-keps när jag jobbar men den 
gillar jag annars skarpt. Jag är ju en ma-
linois och det är vi som är polishundar...
även om det finns schäfrar och holländsk 
herdehundar också..har jag hört. Nåja, 
ska bli kul att träffa dem också.

Nu ska det bli intressant att sätta tänderna 
i arbetet. Vi kanske ses men jag skulle rå-
da dig att vara stilla och inte springa när 
husse och matte uppmanar dig. Dessutom 
kan du sluta gömma dig när jag kommer 
eftersom jag sniffar upp bus på någon se-
kund...och jag gillar det skarpt!

Nu kallar husse på mig och nu drar vi 
iväg i polisbilen. Jag kan faktiskt inte 
vänta..,Vov!

*PONV=Polisområde Nordvästra Skåne

l PONV

Polishund–Misstänkt 1-0

Brev från Bruce

Polisen Nordvästra Skåne – 9 februari 2018

Polisen Nordvästra Skåne – 6 januari 2018
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STADGAR FÖR

POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUNDS

STIPENDIUM
§ 1. Stipendiet är instiftat 1995 och är ägnat att stimulera 

kompetensutveckling och kunnande för förbundets med-
lemmar.

§ 2. Stipendiet kan sökas av enskild medlem eller grupp av 
medlemmar inom förbundet.

§ 3. Ansökan som görs skriftligen skall vara Polisens hundfö-
rarförbunds styrelse tillhanda senast 31 maj. Utdelande av 
stipendiet sker vid ordinarie årsmöte i samband med som-
mar SM.

 Ansökan skall innehålla:
 • Sökandes namn, adress och födelsedatum
 • Polismyndighet
 • Uppgifter för mål för utvecklingsarbetet
 • Begärd stipendiesumma.

§ 4. Den årliga stipendiesumman är 10.000 kronor. Överskju-
ten, ej uttagen summa, accumeleras till kommande år. 
Storleken på den totalt utbetalda summa bestäms för varje 
år av styrelsen i Polisens hundförarförbund dock högst 
10.000 kronor per ansökan.

§ 5. Stipendiat förbinder sig att till styrelsen redovisa vilka 
kostnader stipendiet täckt, senast ett år efter utbetalning. 
Ett skriftligt referat skall publiceras senast i nr 5 av tid-
skriften Polishunden, året efter utbetalningen.

Ansök senast 31 maj 2018
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Ta dig tid och skriv om vad du
och din hund upplever tillsammans.

Allt som är polishundrelaterat är av intresse:
• Har det hänt något speciellt på jobbet?

• Hur ser en helt vanligt dag ut?

• Har ni varit på någon kurs eller deltagit i någon tävling.

• Nya händelser eller gamla, spelar mindre roll.

En rubrik – kanske någon mellanrubrik för att lätta upp det 
hela, och gärna en bild eller två som relaterar till texten.
Ange alltid vem som skrivit texten och vem som fotograferat.

Glöm inte att bilder måste vara högupplösta
 och INTE får krympas ner i mejlprogrammet.

Mejla materialet till Lars Lindgren:

lars-ake.lindgren@polisen.se

Hälsningar Johan Petersson, ansvarig utgivare

Skriv i tidningen
Polishunden!
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Officiell kalender

för 2018

Framtida arrangörer till 
Polishundmästerskap
Draghund SM
2018: Västernorrland
2019: Dalarna
2020: Vakant

Narkotika SM
2018: Vakant
2019: Vakant
2020: Vakant

Sommar SM
2018: Värnamo BK,
 Jönköping
2019: Östergötland
2020: V. Götaland

Nordiska mästerskapen
2018: Norge, Inställt
2019: Norge
2020: Danmark

2018

Draghunds SM / Vinter SM
28 februari–2 mars 2018, Sundsvall

Styrelsemöte PHF
Vecka 10, plats och tid kommer

Narkotika uttagningstävling till NM
23–25 mars, Karlsborg (inställt)

NPHU-möte
april

Styrelsemöte PHF
Vecka 22, plats och tid kommer

Nordiska Mästerskapen
28 maj –1 juni, Stavanger (inställt)

Skyddsläger
Vecka 33, Karlsborg

Patrullhunds SM / Sommar SM
13–16 september, Värnamo

Styrelsemöte PHF och Årsmöte PHF
Vecka 37, under SM-dagarna

Narkotika SM
Vecka 40, arrangör ej klar

Förbundsråd
Vecka 45, Plats och tid kommer

Styrelsen
söker!

Styrelsen söker de regionsföreningar/länsklubbar 
som kan tänka sig att vara arrangörer av kom-
mande SM sommar, vinter och narkotika samt 
Nordiska mästerskapet som går i Sverige 2019.

Hör av er till styrelsen så att vi kan fylla upp de 
vakanser som ses i kalendern till höger.

 Hälsningar Polishundförarförbundet

Viktigt!
Med anledning av den stundande dataskyddsförord-
ningen (GDPR) som träder i kraft 25 maj vill Polisens 
Hundförarförbund informera om hur vi sköter vår 
personuppgiftsbehandling.

Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter 
vi behandlar i vårt medlemsregister.

De uppgifter som där behandlas är namn, adress, 
e-post. Syftet med behandlingen är att ha en upp-
daterad medlemslista, sköta utskick av vår tidning 
samt administrera betalningar såsom utlägg och 
medlemsavgifter.

Uppgifterna lämnas vidare till Mediahuset i Göte-
borg AB genom ett biträdesavtal som sköter utskick 
av tidningen, i övrigt lämnas uppgifterna inte vidare 
till andra parter.

Vill du veta vilka uppgifter Polisens Hundförarför-
bund behandlar om just dig eller vill du begära 
rättelse eller borttag, kontakta oss via:
magnus-b.soderberg@polisen.se

 Hälsningar Polishundförarförbundet
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Valberedning: Ulf Backman, reg. Bergslagen (sammankallande), Peter Hallberg, reg. Syd och Peter Nordgren, reg. Väst

Polisens
Hundförarförbund

Adress:
Flygfältsvägen 22
546 30 Karlsborg

Plusgiro: 577954-1www.polishund.se

Johanna Christiansson
Suppleant

Mobil:
0725-71 70 19

E-post:
johanna.christiansson@polisen.se

Mimmi (Merit) Lindgren
Sekreterare

Mobil:
0702-34 42 10

E-post:
smaangarna25@hotmail.com

Magnus Söderberg
Kassör

Mobil:
0761-41 12 30
E-post:
magnus-b.soderberg@polisen.se
Adress: Flygfältsvägen 22
546 30 Karlsborg

Lars Lindgren
Suppleant/Redaktör

Mobil:
0733-48 31 74

E-post:
lars-ake.lindgren@polisen.se

Kenneth Eriksson
Vice ordförande

Telefon:
010-566 52 68

E-post:
kenneth.eriksson@kriminalvarden.se

Johan Petersson
Ordförande

Mobil:
070-247 02 73

E-post:
andreelund@hotmail.com

Peter Matthijs
Ledamot

Mobil:
072-286 58 68

E-post:
peter.matthijs@bredband.net

Polisens Hundförarförbunds styrelse 2018
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