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Förhoppning
inför
framtiden

Snön dröjer sig kvar vilket gör att hundträning utomhus inte lockar precis. 
Skidåkning är omöjligt och då det bara är fläckvis snö och spårning skulle 
man nästan behöva spikskor för att hålla sig på benen mellan isfläckarna.

Tiden mellan vinter och vår är väl annars tiden då man känner förhoppning 
inför framtiden. Precis så känner jag också efter att vi haft senaste styrel-
semötet. Arbetet med föreningen löper på och vi har kontroll på det mes-
ta. En del nya frågor uppkommer som vi måste ta ställning till och bland 
annat gäller det frågor angående medlemskap. Inom hundföraryrket har 
det tillkommit civilanställda hundförare på specialsökssidan, medlemskap 
för dessa är en fråga. Från de nordiska länderna har frågan om att ta med 
sprängämneshundarna till nordiska mästerskapen ställts, vilket är en annan 
fråga. Styrelsen har påbörjat processerna kring båda frågorna. Det har 
även kommit påpekande angående reglerna vid vinter-SM, förhoppningsvis 
inkommer en motion så vi kan anpassa reglerna efter önskemålen. Vi har 
beslutat att ta fram ett litet informationshäfte för blivande medlemmar 
som vi kan dela ut vid grundkurser. Den ska innehålla vad man får som 
medlem i förbundet och klargöra vad förbundet står för.

Draghund-SM är precis avverkat med fler deltagare än på länge, anmäl-
ningar till sommar-SM fortsätter att trilla in, 13 st i skrivande stund, och 
många positiva signaler kommer utifrån landet. Vi har arrangörer för flera 
av de kommande mästerskapen men saknar någon som tar narkotika-SM 
som kommer i höst.

Till hösten planerar vi för ett förbundsråd. Det kommer att genomföras i 
den nya formen med en representant från varje region. Vi förstår att det är 
krångligt med den nya organisationen inom förbundet men nu behöver vi 
få in namn på de sista två representanterna. Vi söker en från region Berg   s-
lagen samt en från region Nord.

Jag har från mars månad bytt tjänst och finns numera i Karlsborg. Det är 
en provanställning som kommer att pågå fram till årets slut. Många av er 
kommer jag att träffa vid kurser, så är det några frågor ni har angående 
förbundet kan ni hitta mig på polishundtjänsten.

 Johan Petersson
 Ordförande
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Mitt liv som hundförare

ROBERT LINDSTRÖM

Innan jag lämnade 
fick jag en allvarlig 
tillsägelse att inte 

komma tillbaka till 
del 2 med något

annat än en klassisk 
schäfer.

Jag blev tämligen förvånad när jag fick 
förfrågan av Magnus Söderberg att skri-
va en artikel för Polishunden om mitt liv 
som hundförare. Tidigare har jag alltid 
levt i den villfarelsen att detta är en för-
frågan som normalt endast ställs till lite 
äldre hundförare…

Nåväl, jag gör ändå ett försök.

Polisbanan startade våren 1991 på PHS 
Sörentorp, och efter att ha klarat av ut-
bildningen gjordes första riktiga passet 
på IGV Västra Frölunda, under julaftons 
natt.

Där blev jag kvar i två år innan jag re-
kryterades till de då nyligen uppstartade 
gatulangningsgrupperna.

I mars 1997 påbörjade jag min utbild-
ning till hundförare ute på Tullinge som 
var den dåvarande utbildningsplatsen. 
När jag tittar på laguppställningen från 
kursen kan jag konstatera att många av 
deltagarna på ett eller annat sätt fort-
farande är engagerade i verksamheten 
vilket torde vara ett gott betyg åt rekry-
teringen.

Med mig upp till utbildningen hade 
jag min egen hund, boxern Tyson som 
hade genomfört ett relativt bra L-test i 
GBG.

Tyvärr konstaterades ganska snabbt 
att hans förmåga att spåra inte riktigt låg 
i samma nivå som hans vilja att fightas 
med sina artfränder. Han levde dock ut-
an tvekan upp till sitt namn.

Så det beslutades hastigt och lite 
mindre lustigt att ett hundbyte skulle 
ske under uppehållet i kursen. Innan jag 
lämnade fick jag en allvarlig tillsägelse 
att inte komma tillbaka till del 2 med nå-
got annat än en klassisk schäfer.

Väl hemkommen fick jag nästan om-

gående ett erbjudande att prova en ny 
boxer.

Självklart högg jag på detta erbjudan-
de som en kobra, för ingen kommer ihåg 
en fegis.
Play som han kallades hade bott hos en 
före detta hundförarkollega som inte 
längre kunde behålla honom. Han var 
nästan 5 år och kunde lite enklare lydnad 
och hade genomfört dåtidens korning 
med extremt höga poäng, så vad kunde 
gå fel…

Play gjorde ett L-test som var lite 
utöver det vanliga inför mängder av in-
struktörer, samt spårprovades både högt 
och lågt med Tysons spårprestationer i 
färskt minne.

När det så blev dags för del 2 av utbild-
ningen, blev det med en ny trubbnos bak 
i bilen.

Min instruktör på kursen var väl inte 
helt nöjd med mitt val av ras, och vi kan 
väl nöja oss med att konstatera att vår 
relation i sina bästa stunder kunde be-
skrivas som frostig.
Efter avklarad kurs blev jag tämligen 
omgående uppkallad till min dåvarande 

chef Sven-Olof Sundberg för ett utveck-
lingssamtal, då ryktet om ”rekryterings-
missen från GBG” givetvis även nått 
hemmamyndigheten.

Samtalet slutade på bästa sätt med att 
Svenne, som själv var fd. polishundföra-
re samt mycket aktiv inom brukshunds-
rörelsen bjöd in mig, att prova på att 
träna med hans träningsgäng i Sjövik.

För mig blev detta ett lyft med en helt 
annan syn på individanpassad träning, 
och inom denna grupp finns fortfarande 
idag, över tjugo år senare, några av mina 
bästa vänner och träningskamrater.

Fylld av revanschlust började sedan en 
fantastisk tid i mitt hundförarliv.

Play blev min läromästare och tog mina 
taffliga dressyrförsök och heta humör 
med en klackspark.

Ganska omgående efter vi gjort vår 
första uppkörning hamnade vi en regnig 
natt ute på Orust spårandes biltjuvar. Vi 
fick med oss en helt ny kollega från IGV 
som visade ett mycket stort hjärta och 
sprang med i det 5–6 km långa spåret 
trots att han var så trött att han kräktes 
under vägen.

Play utvecklades snabbt till en driven 
”busjägare” och jag fick äran att följa 
med på resan för att se och lära.

Tack vare Plays fina arbetsinsatser 
gick vi från att vara det svarta fåret till 
att bli ”Robban med boxern”.

Men allt har ett slut och i nioårsåldern 
började fysiken sätta stopp för hans kar-
riär som tjänstehund.

In på banan kom istället Acke som varit 
hos mig från det han var valp. Acke var 
naturligtvis även han en boxer.

Acke var lite sen i sin utveckling och 

Polishunden 2-2018  |  Mitt liv som hundförare

3



jag hann knappt ta honom i tjänst innan 
vi stod mitt i kriget under EU toppmötet 
i Göteborg.

Det var verkligen ingen optimal start 
men Acke presterade över förväntan och 
växte verkligen med uppgiften.

När dammet slutligen lade sig, stod 
jag kvar med en betydligt starkare hund 
som hade legat på så under hela kom-
menderingen att både klor och tramp-
dynor var helt nerslitna.

Själv åkte jag på en grandios över-
an strängning i armen efter att under en 
veckas tid försökt hålla tillbaka min 
hund.

Med Acke vaknade även mitt intresse 
att tävla och vi blev 2:a i spårhundsgrup-
pen vid Polis SM i Ronneby samt tävla-
de även elitspår civilt.

Hundintresset växte och utvecklades, 
och allt mer tid lades på hundträning 
i alla dess former. Med min bakgrund 
inom kampsporten blev det ganska na-
turligt att jag fick prova på att figurera 
ganska mycket.

Jag var även tillbaka på Tullinge och 
gick en polisiär skyddsfigurantutbildning 

som Fredde Steen höll i. 2001 utbildade 
jag mig även till civil tävlingsfigurant.

Under denna tid följde även en polisiär 
instruktörsutbildning och senare även en 
besiktningsmannautbildning.

Ganska naturligt blev över tid instruk-
törsuppgifterna en allt större del som jag 
under många år kombinerade med den 
yttre tjänsten.

Hundens mentalitet började alltmer in-
tressera mig, och jag hade förmånen att 
få delta på en mycket stor mängd tester 

ihop med min vän och hundmentor Leif 
Carlsson.

Under en lång period figurerade jag på 
mängder av tävlingar och bland annat 
har jag haft äran att bli uttagen till 3 
civila SM, 7 Polis SM, 1 NM för polis-
hundar m.m.

Instruktörsrollen tog allt mer tid i an-
språk och under en period var jag även 
på NPHT i Karlsborg och höll i diverse 
skyddsutbildningar, besiktningsmanna-
utbildningar samt väktarinstruktörsut-
bildningar.

Jag hann även med en vända till 
Kongsvinger, Norge där jag utbildade de 
norska instruktörerna i munkorgsarbete.

2008 blev jag uppmanad att söka en hel-
tidstjänst på Råhult som instruktör och 
besiktningsman ihop med Leif Carlsson 
och Magnus Söderberg och en ny era 
startade i mitt polisliv.

Under denna tiden hade en ny liten 
boxerkille flyttat in hos familjen Lind-
ström och Playkopian Nitro alias ”Pytte” 
tog över stafettpinnen.

MyDog-mässan. Foto: Ulrika Evenås

In på banan kom
istället Acke som
varit hos mig från

det han var valp. Acke 
var naturligtvis även 

han en boxer.
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Han kördes först upp som patrullhund 
men skolades sedan om till en renodlad 
sökhund, då detta var mer förenligt med 
min dagtidstjänst som instruktör.

Vid sidan av detta tävlade vi även elit-
spår civilt.

På ålderns höst drabbades Pytte av en 
stroke och fick till en början svårt med 
balansen. Under en period direkt efter 
kunde han inte ens gå rakt fram, utan 
gick till stor del i sidled, lite som en 
krabba. Balanssinnet kom dock tillbaka 
över tid.

Bara någon dag efter stroken fick vi 
i uppgift att medverka vid en insats i 
ett av våra problemområden. Uppgiften 
gick huvudsakligen ut på att bara visa 
upp oss i ett rent preventivt syfte.

På grund av stroken ville jag inte läm-
na kvar Pytte ensam utan han fick följa 
med ut till förorten.

Då han var lika pigg och glad som 
vanligt fick han följa med ut i terränglå-
dan så jag kunde ha lite koll på honom.

Hans krabbliknande gång väckte en 
viss uppmärksamhet bland de närvaran-
de kollegorna.

Jag tog ett snabbt beslut och drog 
en nödlögn om att han alltid sökte i 
sidled för att öka noggrannheten. Detta 
väckte givetvis stor beundran bland 
kollegorna.

Därefter irrade jag och ”krabban” 
planlöst ut i vårt söksegment. Efter ca 20 
minuters strosande stannar han plötsligt 
upp och spontanmarkerar mycket be-
stämt ner i en gammal gärdsgård.

Jag och kollegan började lyfta undan 
stenblocken och i ett djupt hål i marken 
ligger ett drygt kilo amfetamin gömt.

När jag tittar upp för att berömma min 
lille hund, hittar jag honom 50 meter 
bort, frysmarkerandes in under en stor 
sten inne i terrängen. På den platsen hit-
tar vi ytterligare ett kilo amfetamin.

Utan att tänka mig för i glädjen, boll-
belönar jag Pytte, vilket resulterade i att 
han med sin dåliga balans utförde ett fri-
stående program som innehöll alla volter 
och kullerbyttor som finns. Favoritbollen 
släppte han dock aldrig.

På vägen tillbaka ringer Leif och med-
delar att även han hittat minst lika myck-
et amfetamin gömt i samma gärdsgård 
fast 500 meter längre bort.

Preventivare än så här blir det inte.
Min nuvarande roll i Region Väst är hu-
vudsakligen att ansvara för anskaffning 
av polishundar och material. Detta inne-
bär att det blir mycket externa kontakter 
samt ett antal L-tester av blivande polis 
och väktarhundar.

Även tester utav omhändertagna så 
kallade ”farliga hundar” landar här.

Vi deltar även i kvalitetssäkringen av 
polishundar samt bevakningsbranschens 
årliga uppkörningar.

Blir det tid över hoppar jag ofta in och 

Schäfern Ängsbackens Garry, KM 2017. Fotograf: Mikael Maxe

Med min bakgrund
inom kampsporten 

blev det ganska
naturligt att jag fick 
prova på att figurera 

ganska mycket.

Polishunden 2-2018  | Mitt liv som hundförare

5



hjälper till med polishundar som fått 
något dressyrproblem eller vid t.ex. upp-
starter i munkorg o.s.v.

För att hålla uppe en god kontakt med 
den civila hundvärlden, engagerar jag 
mig även en del där, t.ex. genom att 
hjälpa till och figurera samt även tävla 
lite själv.

Jag tycker det är viktigt att ta till sig 
kunskap och nya intryck för att fortsätta 
utvecklas. Därför har jag valt att aktivt 
fortsätta träna med alla mina hundar, 
även då jag inte längre är i någon yttre 
tjänst att tala om.

Med på jobbet har jag idag Asta som 
börjar bli en gammal dam, men som ti-
digare tävlat elitspår, elitsök samt högre 
skydd och IPO II.

Med följer även i högsta grad hennes 
dotter Dundra som precis startat en liten 
IPO karriär parallellt med att jag utbildar 
henne mot specialsök.

Ödmjuk som jag är, vill jag bara avsluta 
med några ord på vägen till alla nya 
unga ambitiösa kollegor som är på väg 
ut i verkligheten, som så småningom 

kommer göra en stor skillnad i samhället 
genom sin hundförarroll.
• Hundträning är ett lagspel, så försök 

hjälpa varandra och glöm inte bort att 
det ska vara roligt att träna hund.

• Var öppen för nya dressyrmetoder och 
arbetssätt, men glöm inte bort att det 
finns en enorm kunskap och erfaren-
het hos många av de äldre hundförar-
na.

• Fastna inte i momentträning, utan 
bygg starka grunder i dressyren och 
skapa på så sätt förutsättningar för en 
god relation och samarbete med din 
hund.

• Det är viktigt att kunna skilja på fost-
ran och dressyr/inlärning.

• Våld är väldigt sällan vägen till fram-
gång inom dressyr. (Våld kan dock 
fungera utmärkt i en del andra sam-
manhang.)

Slutligen vill jag bara säga att det finns 
ingen bättre reklam för Svensk Polis-
hundsverksamhet än alla dessa fantastis-
ka hundjobb som utförs dygnet runt, året 
runt och många gånger under riktigt usla 
förhållanden.

Med detta sagt önskar jag Er alla en god 
jakt och en fantastisk sommar. Det är vi 
alla väl värda.

l Text: Robert Lindström

Jag tycker det är 
viktigt att ta till sig 

kunskap och nya in-
tryck för att fortsätta 

utvecklas. 

Figurant under SM i Kungälv 2015. Foto: Arne Alfredsson

Figurant under SM i Kungälv 2015. Foto: Marcus Beckler
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EFTERLYSNING
TILL ALLA SOM ÄR 

HUNDFÖRARE!

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 

Det är inte bara ”gamla gubbar”, som kan sammanfatta sitt arbetsliv som 
hundförare, som vi efterlyser till denna artikelserien, utan detta är en efter-
lysning som är riktad till ALLA som jobbar som hundförare. Du kan till och 
med vara med i denna artikelserien mer än en gång under yrkesliv.

Vi ser fram emot att fler anmäler sitt intresse för att berätta om sig själv 
och sina kära fyrbenta arbetskollegor.

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

Polishunden 2-2018  |  Efterlysning: Mitt liv som hundförare
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Närvarande:
Johan Petersson, Ordf.
Kenneth Eriksson, Vice ordf.
Magnus Söderberg, Kassör
Merit (Mimmi) Lindgren, Sekr.
Peter Matthijs, Ledamot
Lars Lindgren, Suppl.
Johanna Christansson, Suppl.

§1 Mötet öppnas
Johan Petersson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2 Dagordning
Johan Petersson gick igenom dagordningen.

§3 Föregående protokoll
• Styrelsen gick igenom föregående styrelsemötesprotokoll 

vilket godkändes.
• Johan Petersson och Magnus Söderberg har kommenterat 

den paragraf i förslaget på det nya hundavtalet som berör 
tävling m.m., till centrala facket.

• Mimmi Lindgren har ännu inte inhandlat en extern hårddisk 
vilket måste göras innan nästa möte.

§4 Ekonomi
Magnus Söderberg informerade om förbundets ekonomi som 
får anses vara i balans.

§5 Hemsidan samt tidningen polishunden
• Johan Petersson och Magnus Söderberg har varit på möte 

med Mediahuset.
• I kommande tidning kommer ett reportage från Draghunds-

lägret.
• Johanna Christiansson har kontakt med Elin Janson angåen-

de artikel från Draghunds-SM.
• Kenneth Eriksson kommer inkomma med en artikel om Kri-

minalvårdens hundverksamhet.
• Lars Lindgren kollar upp vem som kan skriva nästa artikel 

om ”Mitt liv som hundförare”.
• Mediahuset har gett Johan Petersson och Magnus Söderberg 

ett utkast på hur hemsidan kommer se ut och den kommer 
tas i bruk så snart som möjligt.

• Information om nya datalagen (GDPR), se bilaga 1 (sid 35 
i denna tidningen).

§6 Stipendier
Två inkomna stipendieansökningar.
Dessa behandlas vid nästa styrelsemöte.

§7 Narkotika-SM
• Magnus Söderberg färdigställer arrangörspärmen med 

checklista, lik den som finns till Sommar-SM och till arran-
gören av Narkotika-SM.

• Vi har fortfarande ingen arrangör till Narkotika-SM 2018. 
Peter Matthijs efterforskar tänkbara arrangörer.

• Styrelsen diskuterade bombhundars delaktighet vid SM. 
Frågan kommer lyftas till ansvariga inom bombgruppen om 
det finns intresse för detta samt hur tävlingen i så fall skulle 
utformas.

§8 Draghunds-SM 2018
• Draghunds-SM kommer genomfördes i Sundsvall 28/2 till 

den 2/3.
• Linkörningen vanns av Rolf Blomberg, Stockholm, med sin 

malenois Ozzy på tid 27:14.
 Tvåa kom Bengt Ljunglöv, Stockholm, med sin forster Sigge 

på tid 29:11.
 Trea kom Karin Gäredal, Gävleborg, med sin schäfer Jyx på 

tid 29:14.
• Stafetten vanns av lag ”Jansson frestelse” med Rolf Blom-

berg, Karin Gäredal och Mark Angeria Machado.
 Tvåa kom lag ”Jämtland” med Lena Martinell, Hanna Vik-

berg och Martin Larsson.
 Trea kom lag ”Lars Angels” med Elin Jansson, Lars Krantz 

och Jenny Danielsson.

§9 Nordiska Mästerskapen
• Nordiska Mästerskapen blir inställt 2018 då Danmark är 

tvungna att dra sig ur tävlingen. Därvid kommer Norge stå 
som arrangör även under 2019. Tävlingen kommer då att gå 
av stapeln i Stavanger.

• För att behålla sin status som mästerskap anser vi att det inte 
går att flytta mästerskapet hur som helst eller genomföra en 
nationstävling om ett land väljer att dra sig ur.

• Johan Petersson och Magnus Söderberg kommer att försöka 
få till ett möte med AG för att diskutera förutsättningarna för 
de Nordiska mästerskapen.

• Nästa år är det 50-års jubileum för de Nordiska mästerska-
pen vilket kommer innebära särskilda åtgärder, till exempel 
inbjudandet av hedersmedlemmar.

• Styrelsen beslöt att fundera över jubileumsgåvor till arrangör 
och land vid jubileet.

Styrelsemöte
Polishundförarförbundet
8 mars 2018
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§10 Sommar-SM
• Det är viktigt att tävlande vid SM får med sig sina protokoll/

bedömningar vid avslutningen av tävlingen så att instruktö-
rer vid hemmamyndigheten får del av bedömningen.

• Diskussion angående BPU-hundarnas medverkan vid som-
mar-SM. Styrelsen är inte negativ i frågan.

• När polishundens hemsida blir i ordning kommer uppdatera-
de tävlingsregler finnas där.

• Framtida arrangörer, se bilaga 2 (sid. 35 i denna tidning-
en).

§11 Förbundsråd 2018
• Magnus Söderberg saknar fortfarande namn på regionsan-

svariga från Region Bergslagen samt Region Norr.
• Det kommer att bli ett förbundsråd under november 2018.
• Lars Lindgren och Kenneth Eriksson kollar på resor till Kra-

kow i Polen med flygavgångar från tex Skavsta och Landvet-
ter.

• Johan Petersson och Magnus Söderberg tar fram ett diskus-
sionsunderlag som vi kan arbeta med vid förbundsrådet.

§12 Profileringsartiklar
• Lars Lindgren kollar priset på inköp av crafttröjor.

• Förrådet i Karlsborg har inventerats av Magnus Söderberg.

§13 Övrigt
• Medlemskap för civila hundförare/instruktörer
 Enligt stadgarna får du ej bli medlem i Polisens Hundförar-

förbund om du inte har genomgått grundutbildning för hund-
förare inom polisen. Styrelsen kommer se över stadgarna 
angående villkor för medlemskap i föreningen.

• Valberedningen
 Lars Lindgren kontaktar valberedning inför kommande års-

möte.
• Information till nya hundförare
 Styrelsen har ett förslag om att framställa en broschyr om 

hundförarförbundets arbete, tävlingar, läger m.m. som delas 
ut till blivande hundförare vid grundkurs.

§14 Nästa möte
Nästa möte blir den 14–15 juni i Karlsborg.

§15 Mötet avslutat

l Sekreterare
Merit (Mimmi) Lindgren
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Nordisk Polishundsunion har fått en ny hemsida.
Det är samma adress som innan, vilket innebär att du hittar den 
på: www.nphu.se.

Är det något du saknar på sidan hör av dig till Lars Lindgren 
som är hemsidans administratör.
lars-ake.lindgren@polisen.se

NPHU har en ny hemsida:
SAMMA adress – NYTT utseende

NPHU: Ny hemsida  |  Polishunden 2-2018
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Bästa medlem!
Nu har vi lanserat vår nya hemsida, polishunden.se. Sidan är 
kopplad till ett medlemsregister som kommer att ligga till grund 
för åtkomst till skyddade medlemssidor och på sikt vara under-
lag för distri bution av tidningen till alla medlemmar.

Eftersom det idag inte finns ett register som innehåller med-
lemmars e-postadresser behöver vi därför hjälp med att skapa 
ett nytt uppdaterat register. För att göra detta behöver ALLA 

nuvarande medlemmar gå in och registera sig via länken ”Bli 
medlem” på den nya hemsidan. Till hjälp finns där en lathund 
som visar hur registreringen går till.

Alla som registrerar sig blir kontrollerade att de redan är 
medlemmar eller nya att de kan accepteras som medlemmar, 
innan registreringen räknas som godkänd.

Tack för att ni tar er tid att göra denna registrering och berät-
ta gärna för andra medlemmar, så de inte missar detta.

 /Styrelsen

Polisens hundförarförbund
har en ny hemsida:
NY adress och NYTT utseende

polishunden.se
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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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15



I år hölls draghunds-SM för polishundar i Sundsvall. Tävlingen 
ägde rum på Södra Bergets fina skidanläggning. Västernorr-
lands hundförarförening stod som arrangör och tog med glädje 
emot hela 22 ekipage från Skåne i söder till Luleå i norr. Extra 
eloge till deltagarna söder om huvudstaden som trots trafikkaos 
lyckades ta sig fram och få några timmars sömn innan första 
tävlingsdagen påbörjades.

De tappra skåningarna Martin Haglund och Joakim Hansson 
fick ett brutalt uppvaknande när de dagen innan start ringde 
SM-generalskan Elin Jansson för att fråga var de kunde hyra 
skidutrustningen. Arrangörerna fick gräva djupt i sina förråd 
för att skramla ihop till två uppsättningar skidor, stavar och 
pjäxor. Till skåningarnas stora glädje kunde utrustningsfrågan 
lösas och i år lyckades till och med Joakim få på sig nummer-
lappen till starten.

Onsdagen
SM-dagarna började på onsdagskvällen med att de deltagare 
som ville fick provköra banan. Då temperaturen under flera 
dagar i sträck hade hållit sig närmare -20 var snön kärvare än 

Västernorrlands områdesansvarig ”Tengan”, varpå deltagarnas 
vallningskunskaper fick sättas på prov. Med insiderhjälp från 
de lokala fick norrbottningarna hjälp med sina skidor som gled 
lika lätt som ett par nytjärade Vita Blixten (träskidor).

Torsdagen
Dagen började med en genomgång av banan så att även de del-
tagare som på grund av trafikläget anlände efter onsdagkväl-
lens infomöte kunde hitta rätt i spåren. Klockan 10:00 i strålan-
de sol och bitande -15 grader gick första start i den individuella 
tävlingen i linkörning. 22 tappra ekipage, varav 4 medverkade 
utom tävlan då hundarna inte var i tjänst, hade ställt sig på 
startlinjen för att göra upp om den mycket prestigefyllda titeln. 
Alla var spända på att se om Jönköpings Simon Mainwaring 
skulle kunna försvara sitt SM-guld från fjolåret.

Trots att vissa ekipage med nöd och näppe hann till start-
linjen innan deras start, kunde alla 22 skickas iväg utan några 
större bekymmer. 10 kilometer skulle avverkas och även fast 
arrangörerna med noggrann eftertanke hade valt den flackaste 
milen i Södra Bergets skidsystem tyckte många av deltagarna 

Draghunds-SM
för polishundar i Sundsvall

Masstart stafett.
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Martin Haglund med Hansajäveln. (En av alla snötuggare i bakgrunden.)

att det var en krävande bana. Till skåningarnas stora förtret 
fanns mer höjdkurvor än vad de har på hela sin landskapskarta. 
Kanske var just detta anledningen till att så många av de star-
tande sågs ligga och tugga snö utmed spåret.

Allra snabbast av de 22 ekipagen var Stockholms ödmjuka 
stolthet, Rolf Blomberg med mallen Ozzy, som vann med den 
förkrossande marginalen 1:57 min ner till tvåan, den rutinerade 
klubbkamraten Bengt Ljunglöf med vorstehn Sigge.

Bengt imponerade stort då han har kommit tillbaka efter en 
lång tids sjukdom och ändå visar ungdomarna vart skåpet ska 
stå. Bengt har dessutom hela 8 guldmedaljer och flertalet silver 
och brons från draget sedan tidigare i bagaget.

På en ärande bronsplats visade Gävleborgs Karin Gäredal 
med Försvarsmaktens Jyx att man kommer långt med en schä-
fer som har viljan framåt.

Efter väl genomförd tävling bjöds alla deltagare på lunch ute 
i det fina vädret av köksan Daniel Vesterlund som trots en del 
dragträning inte vågade mäta sig med de bästa.

Segraren Rolf Blomberg med Ozzy.
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Pallen stafetten.

Placering Lagnamn Lagmedlemmar Tid

1 Janzons Frestelse Mark Angeria Machado, Karin Gäredal, Rolf Blomberg 41:17

2 Jämtland Hanna Vikberg, Lena Martinell, Martin Larsson 41:45

3 Lars Angels Elin Jansson, Lars Krantz, Jenny Danielsson 41:47

4 Lag Öst Simon Mainwaring, Mathias Danielsson, Manne Johansson 44:00

5 Vi gör skillnad Hanna Berglin, Bengt Ljunglöf, Pernilla Nilsson 44:30

6 Norrlands guld Roger Markaberg, Annika Säfström, Maude Stenström 45:00

7 Västerbotten Ulrika Norlin, Ulf Dahlberg, Erika Groth 47:46

8 Lag barmark Joakim Hansson, Martin Haglund, Patrik Nordström 48:40S
ta

fe
tt

en

På kvällen samlades alla kring långbord på hotell Södra 
Berget för dagarnas viktigaste händelse – banketten. Trots ute-
bliven trubadur slöt samtliga upp och det blev en riktigt trevlig 
afton med trerätters middag. Här gavs också möjlighet att i sis-
ta sekund toppa lagen inför stafetten. Både lagmedlemmar och 
hundar värvades efter några glas vin.

Fredagen
Stafetterna skulle avgöras och även denna dag sken solen över 
klarblå himmel. Åtta lag kom till start, där varje lag bestod av 
tre medlemmar som körde 5 km var. Då ingen av sträckorna 
kördes med pulka fick stafetten tyvärr ingen SM-status.

Temperaturen hade glädjande nog ökat något och man kunde 
känna spänningen i luften trots att speakern Tengan hållit sitt 
peppande tal för sig själv, då han glömt sätta igång mikrofo-
nen.

Starten var även denna dag förvånansvärt problemfri då det 

var masstart och SM-generalskan Elin Jansson drog iväg som 
ett spjut och tog snabbt ledningen. Kampen om pallplatserna 
var stenhård, precis som det vinnande laget ”Janssons frestel-
ser” som bestod av Rolf Blomberg, Karin Gäredal och Mark 
Angeria Machado. Inte långt därefter blev det till publikens 
förtjusning en spurtstrid om silvret, laget som kom vinnande ur 
striden var lag ”Jämtland” med Lena Martinell, Hanna Vikberg 
och Martin Larsson. På en hedrande tredjeplats kom lag ”Lars 
Angels” med Elin Jansson, Lars Krantz och Jenny Danielsson.

Avslutningsvis vill Västernorrlands hundförarförening tacka 
alla deltagare för två fantastiskt roliga och minnesvärda dagar. 
Vi ser fram emot nästa års arrangemang som går av stapeln i 
Dalarna där vi hoppas på minst lika stort antal deltagande.

l Text: Lars Krantz och Jenny Danielsson
l Foto: Lena Martinell
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Plac. Hundförare Hund Hundförarförening Sluttid

1 Hanna Vikberg Kovax (Schäfer) Jämtlands tjänstehundklubb 28:25

2 Jenny Danielsson Kåsa (Schäfer) Västernorrlands hundförarförening 30:08

3 Martin Larsson Like (Schäfer) Jämtlands tjänstehundklubb 35:13

4 Lars Krantz Lemmy (Schäfer) Västernorrlands hundförarförening 36:38

Pallen individuell linkörning.

Placering Hundförare Hund Hundförarförening Sluttid

1 Rolf Blomberg Ozzy (Malinois) Stockholms tjänstehundsklubb 27:14

2 Bengt Ljunglöf Sigge (Vorsteh) Stockholms tjänstehundsklubb 29:11

3 Karin Gäredal Jyx (Schäfer) Gävleborgs tjänstehundsklubb 29:14

4 Maude Stenström Kårry (Schäfer) Norrbottens hundförarförening 29:44

5 Patrik Nordström Haffa (Malinois) Skånes tjänstehundsklubb 30:14

6 Simon Mainwaring Dulme (Malinois) Jönköpings polishundförarförening 30:23

7 Elin Jansson Boriz (Schäfer) Västernorrlands hundförarförening 30:37

8 Mark Angeria Machado Nero (Malinois) Uppsala polishundförarförening 31:03

9 Erika Groth Lajjne (Schäfer) Västerbottens tjänstehundklubb 33:43

10 Ulf Dahlberg Ingo (Schäfer) Västerbottens tjänstehundklubb 34:30

11 Annika Säfström Kummin (Schäfer) Norrbottens hundförarförening 37:57

12 Mathias Danielsson Lejon (Schäfer) Jönköpings polishundförarförening 37:37

13 Joakim Hansson Arrax (Malinois) Skånes tjänstehundsklubb 41:13

14 Roger Markaberg Panzar (Schäfer) Norrbottens hundförarförening 42:11

15 Pernilla Nilsson Harry (Malinois) Göteborgs tjänstehundklubb 42:27

16 Manne Johansson Emmet (Labrador) Sörmlands tjänstehundklubb 42:49

17 Hanna Berglin Arnold (Malinois) Göteborgs tjänstehundklubb 43:18

18 Martin Haglund Hansajävlen (Malinois) Skånes tjänstehundsklubb 47:38
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Pollenallergi hos hund – finns det?

När våren kommer drabbas många män ni
skor av hösnuva, astma och andra besvär på 
grund av pollenallergi.

Hundar kan också bli allergiska. Oftast är 
de inte allergiska mot just pollen utan det van
ligaste är kvalsterallergier. Detta är egentligen 
allvarligare för då får hundarna besvär hela 
året och inte bara vår och sommar. I varmare 
länder där man har en längre pollensäsong är 
pollenallergi vanligare även hos hundar.

Hur yttrar sig allergi på hund?
Hundar får huvudsakligen klåda när de är allergiska. Vanligast 
är klåda mot öron, ansikte, tassar och ibland även ljumskar, 
armhålor och runt ändtarmsmynningen. Hundarna kliar och 
skakar öron, gnider ansiktet, biter och slickar tassar, undersida 
och rumpan. De kan även ta sats och åka på baken på samma 
sätt som vid analsäcksinflammation. Många djurägare jämför 
med katter och säger att hunden ”slickar sig ren”, så gör dock 
inte hundar utan upprepat slickande brukar vara tecken på klå-
da eller smärta.

Dessvärre kan man inte med hjälp av symtomen skilja ut en 
hund med pollenallergi från en hund med kvalsterallergi och 
inte heller från en hund med foderallergi. Symtomen är lika för 
dessa olika allergier.

Vad ska man göra som djurägare om man misstänker att hun-
den har drabbats av pollenallergi?

Man bör söka veterinär för att få bra hjälp och utreda att 
det verkligen är en pollenallergi och inte någon annan kliande 
hudsjukdom.

Vad händer hos veterinären?
En korrekt utredning av en hund med misstänkt allergi börjar 
alltid med att man tar en omfattande anamnes (sjukdomshisto-
ria) och gör en noggrann undersökning av hunden.

En hund med en luftburen allergi (atopi), dit pollenallergi 
räknas får ofta sina första besvär någon gång mellan sex måna-
der och tre år. Hundens ålder är därför en viktig ledtråd för ve-
terinären. Är det en äldre hund som får klåda för första gången 
i sitt liv misstänks i första hand andra hudsjukdomar.

Hundens ras kan också ha betydelse för hur troligt det är att 
hunden är allergisk. Allergi är en sjukdom med ärftliga anlag 
och vissa raser drabbas oftare. I Sverige är boxer, bullterrier 
och west highland white terrier några av de raser som har hög 
frekvens allergi. Det är viktigt att förstå att vilka raser som 
drabbas värst varierar mellan olika länder och över tid så därför 
kan man se olika uppgifter. Alla raser och även blandraser kan 
dock drabbas.

Vid undersökningen av hunden hittar veterinären ofta röda 
varma öronlappar och kanske även en inflammation i hörsel-
gången. Många hundar har rodnad inuti tassar och kanske även 
i armhålor, ljumskar och runt ändtarmsmynning. Ibland finns 
riv- eller slicksår. Har besvären pågått en längre tid blir huden 
ofta förtjockad och kan bli mörkpigmenterad. Ibland ses dock 
inget alls på huden utan det är bara klådan som är symtom.

Om veterinären efter sjukdomshistoria och undersökning be-
dömer att det är troligt att hunden är allergisk följer en speciell 
utredningsgång som inte innebär att man direkt börjar testa för 
allergi och behandla allergi.

Tre av de raser som har hög frekvens allergi i Sverige, boxer,
bullterrier och west higland white terrier

Denna artikel är tidigare publicerad i Polishunden nr 3-2016.
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Istället gäller att man ska utesluta andra klådande hudpro-
blem som parasiter, bakterie- och svampinfektioner. Därför tas 
prover för att leta efter rävskabb och andra parasiter. Ibland får 
hunden även en parasitbehandling för att vara helt säker på att 
inga parasiter är inblandade.

Eventuella infektioner med bakterier eller svamp behöver 
behandlas. Först när detta är klart kan man gå vidare med en 
allergiutredning.

Allergiutredning
En allergiutredning består av två delar; en utredning av foder-
allergi och tester för luftburen allergi (atopi).

Det vore enkelt om det fanns bra tester för foderallergier 
men tyvärr finns inga sådana utan man rekommenderar än så 
länge foderförsök.

Ett foderförsök går till så här: man ger hunden en hemkokt 
diet med en ny kolhydratkälla och en ny proteinkälla som hun-
den aldrig har ätit tidigare, alternativt ger man ett färdigköpt 
allergifoder. De allergifoder som används mest idag är olika 
typer av hydrolyserade allergifoder, det innebär att proteinet 
är nedbrutet i så små beståndsdelar som möjligt för att hindra 
en allergisk reaktion i tarmen. Man bör ge allergifodret i åtta 
veckor för att kunna utvärdera foderförsöket och därefter ”pro-
vocerar” man med hundens gamla foder för att se om klådan 
återkommer. Först därefter har man ställt diagnosen foderaller-
gi.

Att bara byta från ett foder till ett annat eller ge färskfoder 
eller så kallat spannmålsfritt foder innebär inte att man gör en 

test för foderallergi. Hundar med foderallergi är oftast aller-
giska mot animaliskt protein som nötkött, kyckling, ägg eller 
fläskkött.
Först efter allt detta har vi kommit så långt att det är dags att 
utreda om hundens besvär kan bero på en pollenallergi!

Det finns tester för luftburen allergi som pollen. Man kan 
använda sig av blodprover eller en ”hudpricktest”. Tidigare an-
sågs hudtesterna som överlägsna men blodproverna har blivit 
alltmer tillförlitliga. Allra säkrast är att göra både hudtest och 
blodprov men det blir väldigt dyrt.

Om man vill testa för just pollen så är det lämpligast att göra 
det direkt efter pollensäsongen på sensommaren eller hösten. 
Då finns det störst chans att få ett positivt svar på testet.

Pollenallergi på hund kan vara mot olika träd-, gräs- eller 
ogräspollen. Man kan om man har en pollenallergisk hund 
följa pollenrapporten för människa och brukar då ofta se en 
överensstämmelse med hundens symtom.

Hur ska hunden behandlas?
Precis som för människa är det svårt undvika pollen, man kan 
undvika att vädra rum där hunden vistas och inte hänga liggun-
derlag på tork utomhus under pollensäsong. Promenera hellre 
med en gräspollenallergisk hund i skogen istället för på ängen. 
Men dessa åtgärder brukar tyvärr ha liten effekt på hundens 
symtom.

Om man har en lindrigt drabbad hund som bara är allergisk 
mot pollen kanske man kan klara sig med enbart utvärtes be-
handlingar.
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Detta innebär schamponeringar och lokalbehandlingar med 
t.ex. cortison eller andra immundämpande receptbelagda läke-
medel.

En pollenallergisk hund bör schamponeras ofta då man 
schamponerar bort en del av de pollen som samlas i pälsen. 
Hur ofta den ska schamponeras varierar från hund till hund 
men alla allergiska hundar brukar schamponeras med special-
schampo minst en gång i veckan. Det är bra att prova ut vilket 
schampo som fungerar bäst för varje enskild hund. En del hun-
dar får lätt infektioner och behandlas med klorhexidinschampo 
eller andra desinficerande schampo. En hund med klåda kan ha 
hjälp av klådstillande schampo som innehåller t.ex. havremjöl. 
En hund med torr hud behöver använda balsam efter schampo-
neringen eller fuktåterställande spray.

Cortisonlösningar eller spray kan appliceras på de områden 
som är värst drabbade ex insidan öronlappar, inuti tassar.

Med en svårt drabbad allergisk hund som kanske har symtom 
hela året krävs kraftfullare åtgärder. Det anses bäst att kombine-
ra flera olika åtgärder för att få bäst behandlingsresultat.

En ofta använd behandling är allergivaccinering. Då till-
för man små mängder av de allergiframkallande ämnen som 
hunden är allergisk mot. Man försöker då få immunförsvaret 
att sluta överreagera och fungera mer normalt. Ofta hör jag 
att djurägare säger att min hund har dåligt immunförsvar men 
det är inte fallet vid allergi utan tvärtom så är immunförsvaret 
hyperaktivt. De flesta behandlingar syftar därför till att dämpa 
immunförsvaret.

Allergivaccin ges oftast som en spruta i nackskinnet och det 
ges under lång tid, ofta hela hundens liv. Veterinären brukar 
lära djurägaren att ge sprutor till sin egen hund så man slipper 
gå så ofta till veterinären. I början ger man täta doser men på 
sikt brukar hunden få en spruta var fjärde vecka. Det kan ta ett 
halvår eller mer innan man ser om denna behandling har effekt 
mot allergin. Man räknar med att 60–70 % av hundarna har 
god effekt av behandling med allergivaccin. Numera finns även 
allergivaccin som ges i hundens mun, detta är dock dyrare och 
kräver att man hela tiden medicinerar hunden morgon och kväll.

Om man inte vill allergivaccinera hunden eller om allergivacci-
net fungerar dåligt blir man beroende av andra läkemedel.

Det vanligaste är att hunden får cortisontabletter. Ofta fung-
erar dessa bra i början men kan med tiden få sämre effekt. Om 
man ska ge cortisontabletter är det mycket viktigt att man efter 
en kortare tid med högre dos börjar ge hunden tabletter varan-
nan dag. Ger man tabletter varje dag brukar hunden få besvär-
liga biverkningar efter en tid. Akuta biverkningar av cortisonta-
bletter är ökad törst och urinering. Många hundar blir hungriga 
och flåsiga. På längre sikt kan hunden drabbas av leverskada, 

diabetes, urinvägsinfektioner och andra tråkiga biverkningar. 
Om det räcker med att ge en låg dos varannan dag går det dock 
ofta bra även vid längre behandlingar. Ibland sägs det att corti-
son förkortar hundens liv, detta är en myt. Många hundar som 
behandlas med cortison får ett långt liv och dör av helt andra 
orsaker. Förr användes ofta långtidsverkande cortisonsprutor 
för att behandla allergi hos hund. Detta avråder man helt ifrån 
idag då det anses alldeles för riskfullt.

Till hundar som fungerar dåligt på cortison eller får biverk-
ningar av cortison används ofta ciklosporin (Atopica). Precis 
som cortison dämpar detta läkemedel immunförsvaret men det 
slår inte lika brett som cortison utan dämpar mer specifikt de 
delar av immunförsvaret som ger allergi.

Ciklosporin är dyrare än cortison och har andra biverkningar.
De vanligaste biverkningarna är kräkningar och diarré 

men som för alla verkningsfulla läkemedel kan vissa hundar 
få ovanliga allvarligare biverkningar. Det tar längre tid för 
ciklosporin att ha effekt jämfört med cortison så man får ha lite 
tålamod innan man ser om det fungerar eller inte.

Det allra senaste läkemedlet för allergi som nyss har blivit 
godkänt i Sverige är oclacitinib (Apoquel). Även detta är dy-
rare än cortison och har magtarmrubbningar som vanligaste 
biverkning.

Ytterligare behandlingar som kan provas
• Foder eller fodertillskott med t.ex. fettsyror. Dessa kan utvär-

deras tidigast efter sex till åtta veckors giva
• Spot-on-preparat som stärker hudbarriären
• Antihistaminer. Tyvärr fungerar dessa inte lika bra till hun-

dar som de gör till människa men de kan provas. I olika 
undersökningar har de dock bara effekt hos 20–30 % av hun-
darna. En kombination med både antihistamin och cortison 
kan ibland göra att man kan sänka cortisondosen.

Verkar allt detta besvärligt?
Ja, det är inte helt enkelt att ha en allergisk hund. Ofta kan man 
dock hitta en bra behandlingskombination som fungerar för 
den enskilda hunden och ger den ett bra liv. Man måste dock 
som djurägare vara beredd att lägga ner en hel del möda och 
pengar för att det ska fungera.

l Text: Annika Henschen
Leg veterinär

Specialist i hundens och kattens sjukdomar
Evidensia Djurkliniken Eskilstuna
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Fästingperioden har börjat. Våra hundar och 
andra sällskapsdjur är extra utsatta för de 
smittor fästingar bär på. Sveland Djurförsäk
ringar tipsar om hur du förebygger fästing
smittorna.

När temperaturerna kryper upp på några plusgrader vaknar 
fästingarna till liv. Fästingar är en farlig smittobärare i naturen 
och finns ofta där våra hundar rör sig. Även andra varmblodiga 
djur, som katter och hästar, kan drabbas av fästingsmitta. De 
är vanligast mellan maj och augusti men kan förekomma året 
om i södra Sverige. Fästingen kan smitta med flera allvarliga 
infektioner, exempelvis borrelia, anaplasma och i värsta fall 
TBE. Feber, smärtor, kräkningar och avmagring är några av de 
vanligaste symptomen.

– Fästingbett kan ge diffusa symptom som gör det svårt att 
ställa diagnos, och det räcker med en enda fästing för att djuret 
ska bli smittat. Ett smittat djur kan ibland behandlas med anti-
biotika. Det bästa man som djurägare kan göra är att förebygga 

smittan, säger Per Josefsson, veterinär på Sveland Djurförsäk-
ringar.

Så undviker du fästingarna
Fästingburna smittor kan bland annat förebyggas genom 
preparat i tablettform, droppar i nacken eller olika sorters fäs-
tinghalsband som gör att fästingen inte sätter sig i pälsen. Det 
är också bra att kontrollera pälsen och avlägsna eventuella fäs-
tingar så fort som möjligt.

Fästingsmittor kan orsaka exempelvis:
• Feber
• Trötthet
• Smärtor
• Kräkningar
• Avmagring
• Stela leder
• Neurologiska symptom som vinglighet och koordinerings-

svårigheter.

Hundar är extra utsatta för fästingar och deras smittor, men även katter och hästar kan drabbas.
Foto: Håkan Wänlund / Sveland Djurförsäkringar

Fästingsäsongen är här
– hundar mest utsatta

l Text: Sveland Djurförsäkringar

Denna artikel är tidigare publicerad i Polishunden nr 3-2016.
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251:an kallas i folkmun (där vi jobbar) grundkurs narkotika-
hundförare. Matte har gått den en gång för många år sen och 
eftersom hon har teflonhjärna får hon gå igen. Nä, men när vi 
är ett nytt ekipage på en ny tjänst så är det ju superbra att få 
möjlighet att gå en kurs tillsammans. 2+2 veckor med en veck-
as uppehåll.

Vi började med vapen och vapendelar de första 2 veckor-
na. Stor vikt har lagts på markeringarna och för att vi skulle 
komma väl förberedda till kursstart har vi haft lite hemläxa att 
göra innan. De gick ut på att träna markeringar framför allt. Vi 
var flera ekipage som startade kursen, några kombihundar och 
några renodlade blivande narkotikahundar. Som många kurser 
så föll tyvärr några ifrån. En vovve visade sig inte trivas riktigt 
bra i vissa miljöer så hon kunde inte fortsätta och några av 
patrullhundarna som ska bli kombihundar fick bara vara med 
de första 2 veckorna för deras förare var tvungna att utbilda sig 

inom SPT’n så dom ska få göra resten av kursen vid ett senare 
tillfälle.

Vi har tränat mycket på burkbana i olika former, kört mycket 
bilsök, väsksök och utesök. Vi har också gått igenom avrap-
portering. Bra avrapportering är viktigt för att det ska bli bra 
i slutänden och det bästa med den delen är att där är de Matte 
som får slita. Jag gör det roliga och praktiska och Matte får gö-
ra det tråkiga. Perfekt blandning.

Det där med att lära sig alla olika preparat tycker jag har va-
rit ganska enkelt. Söka är också ganska enkelt OM jag får göra 
som jag vill, men det får jag ju inte alltid. Matte ska vara med 
och styra och ställa och bestämma i vilken ordning och hur fort 
jag får söka. Hon påstår att jag har nosen och hon har hjärnan 
och därför kan avgöra taktiken för hur vi ska söka ett rum eller 
en bil. Den diskussionen är ju så befängd så vi behöver inte ens 
ta den för ni alla vet ju, precis som jag, att det inte förhåller sig 

Tvåfemettan!

Markering av en hylsa i en trädstam Ja, vaddå ligga stilla? Rulla o tram-
sa kan man väl få göra?

Kolla jag ligger still med dom
riktiga Polishundarna

Glad o nöjd efter spår i vårsolen En Burkbana kan se ut på olika vis.
É man trött så é man och vad é bättre än att sova 

med sin snuttekompis?
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riktigt så. Matte har ett kontrollbehov som hon måste släppa 
ibland och lita på mig. Märkligt de här med sök ändå. Ibland 
kan det vara så busenkelt att känna det man letar efter, men så 
himla svårt att hitta själva källan. Mysko, men jag tränar på att 
knäcka dom nötterna och bli bättre på det. Matte och jag blir 
för varje dag bättre på att förstå varandra och det bästa som 
finns är när jag känner hur glad och nöjd hon är med mitt jobb. 
Hon brukar försöka träna att bära mig för att jag ska kunna nå 
högre när vi letar och då kan jag inte hålla mig… Först dansar 
jag lite undan just när hon ska lyfta mig… bara för att retas 
lite. Sen när hon väl lyft mig brukar ja va hyfsat stilla tills jag 
når väggen eller en hylla med framtassarna. Då tar jag spjärn 
och trycker ifrån ordentligt FRÅN VÄGGEN… bara för att hon 
då har svårt med balansen. Tant Matte måste ju få lite styrke-
träning också, så det bjuder jag på. Sen muttrar hon något om 
att en labbetik hade varit önskvärd och då brukar jag skärpa till 
mig för man vill ju inte bli utbytt!

Kursen har varit himla rolig och lärorik och en underbar 
stämning tack vare våra instruktörer och kurskamrater. Snön 
har nu försvunnit och vi har börjat träna spår också för det 
måste jag visst kunna. Så roligt MEN just när jag får på mig 
selen blir jag helt stel. Matte säger att en sån frysning på en 
markering i söket vore önskvärt. Vet inte varför men jag avskyr 
att få på mig selen, men märkligt nog glömmer jag bort den 
så fort jag rör mig. Sen har vi de där med lydnad. Asså va é 
det för trams? Visst, gå bredvid är ju enkelt men varför ska jag 
sätta mig varje gång Matte stannar? Hon går ju sen igen och 
då kan jag väl lika gärna stå bredvid och vänta? Hopp é roligt. 
Inkallning är ju larvigt. Ska jag sitta kvar när hon går och sen 
springa hela vägen? Jag tycker jag kan gå bakom henne för då 
har jag ju tjänat ett par meter eller hur? Ligga stilla! Men vem 
har hittat på det? Jag hatar att ligga stilla! Räcker att jag gör 
det då jag sover ju. Ja, det där ni kallar lydnad é trams, men 
Matte hävdar att vi måste kunna det så jag spelar ännu mer 
dum och får på så vis äta massor av FROLIC! Uppkörnings-
veckan är redan bestämd och Matte har ångest redan, men jag 
tror vi fixar det till dess – OM vi får ordning på lydnaden.

l Text: Prinsen   l Foto: Petra

Vilopaus.

Snart kan jag väl få ta Kongen?

Inne i bilen går det bra. Krångligt då man é stor men det funkar trots allt.

Min kurspolare Labbas hittar nåt gömt i skåpet.
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Det pågår ett forskningsprojekt som 
ser över metoderna vid Polisens Ltes
ter i de nordiska länderna Sverige, 
Norge och Danmark. Ett syfte med 
forskningen är att klargöra vid vilken 
ålder en Ltest är som mest pålitlig av 
unga hundar.

Bakgrund
Norsk polis har efterfrågat forskning 
gällande L-tester av unga hundar och 
hur unga hundarna kan vara vid en test. 
Vid vilken ålder är en L-test som mest 
tillförlitlig och speglar hundens framtida 
mentalitet? Hundens ålder vid L-tester 
ser idag olika ut i de nordiska länderna. 
Danmark L-testar sina unga hundar vid 
6 månaders ålder, norsk polis vid 12 må-
nader och svensk polis vid 18 månader. 
Respektive lands polis har varit nöjda 
med den testålder de har genomfört sina 
tester vid.

Ett forskarlag med säte i Norge har 
fått i uppdrag att utvärdera 120 unga 

hundar i Norden av rasen schäfer. Hun-
darna som testas ska vara hanhundar och 
minst 2 stycken från samma kull. Hun-
darnas ålder vid de olika testtillfällena är 
6, 12 och 18 månader.

Genomförande
60 av hundarna som testas delas upp 
mellan Sverige och Norge. Danmark 
bistår med upplägg och genomförande. 
Svenska polisen (NPHT) ska testa cirka 
30 hundar när dessa är 6 och 12 må-
nader gamla. Det är samma hundar som 
testas vid de bägge tillfällena.

Vi kommer att testa hundarna enligt 
danska polisens modell. Danskarna 
L-testar sina hundar idag vid 6–7 måna-
ders ålder och är vana och har erfarenhet 
att testa så unga hundar. Försvarsmakten 
testar 60 av de totalt 120 hundar. De 
testar hundarna från den egna uppföd-
ningen när dessa är i åldern 12 och 18 
månader. NPHT valde att lägga testerna 
i Karlsborg för att få samma plats och 

upplägg för alla hundar vi testade. Själva 
L-testen är i stort sett identisk med den 
L-test vi gör med 18-månaders och äldre 
hundar idag. Det som skiljer är turord-
ningen på vissa moment och att passivi-
tetsmomentet inte finns med. Testproto-
kollen från L-testerna skickas vidare till 
forskarlaget i Norge som sammanställer 
samtliga tester. I sommar 2018 har vi 
uppfyllt vår del (NPHT) av testerna. 
Då har vi genomfört ca 75 tester i detta 
projekt.

När forskarna är klara med sitt resultat 
kommer vi att presentera vad de kommit 
fram till i Polishunden. Under de år vi 
testat unga hundar har vi överraskats av 
de resultat vi fick fram i denna forsk-
ning. Vi beslutade därför att fortsätta 
testerna med hundar av andra raser och 
kön. Vi har nu genomfört ett par tester 
av malinois, både tikar och hanar som 
var 6 månader gamla. I sommar kommer 
vi att testa dessa även vid 12 månaders 
ålder. Hittills har vi inte sett någon skill-
nad i resultatet mellan raser eller kön.

Framtiden
Under den tid vi testat unga hundar kon-
staterar vi att hundarna utvecklas mycket 
mellan 6 och 12 månaders ålder men att 
de inte förändras så mycket mellan 12 
och 18 månader. Mot bakgrund av det 
så ser vi stora fördelar att testa hundarna 
i yngre ålder än idag. Vi kan tidigare 
ta till oss hundar och utbilda dem mot 
polistjänst. Hundarna kommer dock inte 
att tas i tjänst före 18 månaders ålder. En 
stor fördel är att hunden då kan komma 
ut i tjänst tidigare än idag. Vi har beslu-
tat att under en provperiod testa unga 
individer i hela landet. Nationella Polis-
hundtjänsten kommer att utbilda en (1) 
besiktningsman från varje Polisregion 
i att besiktiga unga hundar, dock inte 
yngre än 12 månader. Testen ska proto-
kolleras och hanteras likadant som vid 
test av äldre hundar.

Anledningen till att vi utbildar max 9 
besiktningsmän i landet är att vid tester 
av yngre hundar måste besiktningsman-
nen värdera reaktionerna hos hunden 
på något annorlunda sätt än hos vuxna 
individer. Man får oftast stora reaktioner 
på yngre individer men de har en fan-

Forskning L-test av unga hundar
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tastisk förmåga att ”skaka av sig” och 
gå in i nästa moment med ny förväntan. 
Vi vill inte heller att man ska börja leta 
efter ”brådmogna” individer utan det är 
viktigt att förstå att det är unga hundar 
vi testar. Farhågorna att unga individer 
skulle ta illa vid sig eller inte vara ”mog-

na” för L-test kan vi avfärda. Visst finns 
det individer som har varit lite väl unga 
till sättet, men dessa har vi då avbrutit 
testen på och bett dem komma tillbaka 
vid ett senare tillfälle.

När vi nu kommer att testa yngre 
hundar i hela landet så är förhoppningen 

att vi kan ta till oss flera hundar som 
vi annars hade tackat nej till pga ung 
ålder. Jag hoppas och tror att vi kommer 
få hundar som är bättre förberedda för 
tjänst när de fyller 18 månader.

l Text & foto: Magnus Söderberg
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Sett och läst på Facebook

Sigges första
gripande

Still going strong

Polisen Stockholm – 21 mars 2018

Polisen Väst – 1 mars 2018

Den brottsplatsundersökande hunden Sigges första gripande på 
spår.

Sigge som är "känd från TV" har visat sig effektiv i jakten 
på brottsligheten, men då först och främst genom att söka på 
brottsplatser.

För några dagar sedan kom, av en händelse, ekipaget att en-
gageras i en rymning i norra Stockholm.

Sigge som till vardags inte utför den sortens polisarbete hade 
inga problem med att jaga ikapp en rymlig som tagit sig en bra 
bit ifrån utgångsplatsen.

Bra jobbat, Sigge!
l Hundenheten Stockholm

Ett starkt hundhjärta i en gammal kropp. Polishunden Ullhe-
dens Qast imponerar starkt med sina 10 år och är fortfarande 
tillsammans med sin förare ett ekipage som få undkommer. 
Qast är en mycket levnadsglad malinois-hane som arbetar som 
patrullhund inom polisen, storgöteborg. Trots sin ålder ger han 
inte vika i någon form.

För en tid tillbaka går det ut larm via radion. Ett ärende som 
utspelar sig i Göteborg. En person rånas på sina värdesaker och 
misshandlas därtill. Tillhörigheter som går förlorat och en upp-
levelse ingen vill vara med om.

Polishunden Qast tillsammans med sin förare och ytterligare 
hundförarkollega svarar och beger sig omedelbart mot platsen. 
Uppgifter går ut att gärningsman flytt från brottsplatsen med 
bil. Hundpatrull möter ett fordon som stämmer in, patrullen 
vänder och kör efter. Strax därpå stannar aktuell bil och en per-
son flyr med snabba steg.

Polishunden Qast med förare sätter efter den flyende gär-
ningsmannen, medans kollegan kontrollerar fordonet som 
dessutom upptäcker att det sitter personer kvar i bilen. Qast 
driver nu på i spårlinan och för hundföraren är det bara att för-
söka hinna med att läsa både hund och omgivning. Efter ett tag 
meddelas det över radion, samtidigt som hundskall bryter in 
i radiofrekvensen. En person säkrad ropas från hundekipaget. 

Samtliga personer grips och misstänks för mycket allvarliga 
brott och ärendet kan även knytas upp med diverse gods i både 
fordon och på gärningsmän.

Ett slut som ändå är av karaktären upprättelse för målsägan-
den genom att få tillbaka sina ägodelar. Men kvar finns san-
nolikt ett djupare sår från händelsen som tar tid att läka. Men 
tillsammans är vi starka, vi och civilsamhället.

l Hundförarna storgöteborg
/genom Kristofer
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Valpar!

Misstänkta rånare gripna!

Polisen Stockholm – 9 mars 2018

Polisen Väst – 1 mars 2018

Hundsektionen i Stockholm har köpt in valpar från svenska 
uppfödare som under valpens första 18 månader bor hos en fo-
dervärd. Fodervärden är utvald utifrån dess hunderfarenhet och 
möjlighet att ta hand om en valp. När valpen är 18 månader 
genomgår den ett L-test och blir den godkänd, placeras den ut 
på en hundförare som är i behov av en hund.

En utav de första valparna som placerades ut var Le Cops 
Dark Wader. Wader är nu dryga 21 månader och genomgår 
slutfasen av sin utbildning till polishund. Till sommaren kom-
mer han vara ute och patrullera med sin förare på Stockholm 
gator.

När Wader flyttade från sin fodervärd flyttade nästa potenti-
ella polishund in: Mi-Jos Qraft! Qraft är en riktigt busig kille 
som nu är ca åtta månader.

I nästa inlägg kommer några fler valpar att presenteras.

l Hundenheten Stockholm

Strax efter 20 tiden igår kväll så rånades en närbutik i stads-
delen Göta Borås. En gärningsman hade beväpnad med pistol 
tilltvingat sig kontanter av butiksbiträdet. Därefter lämnade 
samme gärningsman springandes från platsen. 

En polispatrull får efter ett kort tag i närheten syn på en per-
sonbil som väcker deras misstankar. Föraren i bilen försöker 
direkt köra ifrån polisen och ett efterföljande påbörjas. Färden 
går ut på riksväg 40 i riktning mot Göteborg och flertalet po-
lispatruller inklusive helikopter deltar i jakten på den flyende 
bilen som man sätter i samband med det tidigare rånet. Efter 
ett antal mils körning når man fram till Landvettermotet där det 
blir stopp. 

Två misstänkta gärningsmän säkras men efter kortare in-
spektion så kan man konstatera att ytterligare en misstänkt 
gärningsman har flytt från bilen. Polishunden Dutch med dess 
förare får uppdraget att försöka spåra efter den flyende gär-
ningsmannen. 

Dutch får direkt upp ett bra spår och det bär efter ett kort tag 
över ett älgstaket, spåret leder sedan vidare ut i skogsterrängen. 
Efter ungefär 600 meters målmedveten spårning så börjar Dut-
ch att skälla. Det visar sig att Dutch med förare nått fram till 
den misstänkte gärningsmannen som sitter och trycker vid en 
gran i hopp om att inte bli funnen.

Mannen grips misstänkt för butiksrån. De totalt tre miss-
tänkta gärningsmännen förs sedan till polisstationen i Borås. 

Intressanta fynd gjordes 
i de misstänktas bil och 
vidare utredning gällan-
de rånet pågår. 

Om någon av er i 
allmänheten har någon 
iakttagelse som kan sät-
tas i samband med detta 
butiksrån så är polisen i 
Borås mycket tacksam 
för denna information. 
Informationen lämnas 
enklast via telefonnum-
mer 11414 eller på po-
lisstationen i Borås. 

Ett bra lagarbete 
mellan flertalet olika 
polisenheter var denna 
gången nyckeln till ett 
lyckat resultat. Dutch är en sju år gammal polishund av rasen 
Holländsk Herdehund. Han har tillsammans med sin förare 
många lyckade uppdrag i sitt cv. Helt enkelt en så kallad "rik-
tig busjägare".

l Jonas, hundförarna region Väst

Dark Wader, flyttar ut. Mi-Jos Qraft, flyttar in.
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Sett och läst på Facebook

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

Möt GW,
vår lurvige aspirant!
Polisen Sjuhärad – 12 mars 2018

För ett par veckor sedan fick vi ett nytillskott bland gruppens 
fyrbenta, GW ska påbörja sin resa mot att bli polishund! Till 
att börja med har han och hans husse haft en ”lära känna” 
period med fokus på att bygga en fin relation baserad på tillit 
och vänskap, efter hand kommer träningen börja vävas in och 
då ska han lära sig allt som en polishund ska kunna! Vilket 
roligt liv du har framför dig GW! Nu hoppas vi att allt fungerar 
fint och att han passar bra för uppgiften! GW kommer från 
försvarsmakten och har genomgått ett så kallat lämplighetstest 
för att få prövas som polishund. Han är 18 månader ung och 
charmig som få!

l Hälsningar från hundgruppen Älvsborg
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Inbjudan till
Hundförarförbundets
skyddshundsläger 2018

20–22 augusti 2018 i Karlsborg

Ändamål
Syftet med lägret är inte enbart för ekipage med tävling-
sambition utan även för er som vill utveckla era kunska-
per i skyddsarbete. Deltagarantalet är av praktiska skäl 
begränsat till 16 ekipage. Vi bor och tränar på anlägg-
ningen i Karlsborg.

Avgift
Styrelsen är tvungen att ta en avgift på 800 kr/person 
som betalas senast 2018-06-30 (Swish, inga kontanter) 
för detta får du lunch & logi & instruktör. Transporten 
till och från Karlsborg får du stå för själv.

Datum och logi
Ta vara på möjligheten att utveckla era kunskaper& träf-
fa kollegor från hela landet.

Träningen startar måndagen 20/8 på morgonen och 
avslutas onsdagen 22/8 på eftermiddagen. Logi finns från 
söndag (19/8) kväll.

Frukost och middag
Frukost och middag står man för själv.

Uppges vid anmälan
Först till kvarn gäller!
I anmälan vill jag ha:
namn, telefon nummer, privat mailadress
hundens ålder & namn

Anmälan
Anmälan senast 2018-06-30 till
magnus-b.soderberg@polisen.se

Frågor
Frågor? Ring 0761-41 12 30 alt. maila
Magnus Söderberg: magnus-b.soderberg@polisen.se

P
O

L I

SH U N D T J Ä NSTEN

K A R L S B O R G

KARLSBORG

Hundförarförbundet bjuder härmed in till skyddshundläger i augusti 2018.
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NPHT, Nationella
Polishundtjänsten

Karlsborg, månadsrapport från Pelle Karlsson

Februari 2018
Polismyndigheten – mars 2018

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

Innehållsansvarig:
Magnus Söderberg,
Per Erik Karlsson (Pelle)

Text av Per Erik Karlsson (Pelle)

Utbildning
Vårens grund- och instruktörskurs har 
genomfört sitt första block av utbild-
ningens sammanlagt fyra block. Grund-
kursen har sex deltagare och instruktörs-
kursen har åtta deltagare, kurschef är 
Magnus S, Nationella Polishundtjänsten 
och instruktör för grundkursen är 
Magnus E, region Öst.

Inställd utbildning, fortbildning in-
struktör patrullhund. Inställd med an-
ledning av för få eller inga anmälda till 
utbildningen.

Anmälan till våra utbildningar sker 
numera i PUM-A och handläggs av 
KC3. Nationella Polishundtjänsten är 
endast ansvariga för genomförandet av 
utbildningarna.

Personalförändring
Från och med 1 mars så är Janne B åter-
bördad till region Syd. Ny medarbetare 
från samma datum är Johan P från re-

gion Öst. Vi önskar dem båda lycka till 
med sina nya arbetsuppgifter.

NOFOPS-möte Island
Ett möte gällande NOFOPS (nordisk 
polissamverkan) har genomförts i Reyk-
javik, Island. Mötet innehöll frågor om 
nordisk samverkan inom ämnesområdet 
polishund. Från Sverige medverkade 
Jerker L och Pelle K från Nationella Po-
lishundtjänsten.

Arbetsmöten
Möte med arbetsgrupp som arbetar med 
en översyn av räddningssök. Vår främsta 
uppgift är att rädda liv och arbetsgrup-
pen ser nu över våra rutiner, arbetssätt, 
träning och provtagning för att se om nå-
gonting går att göra bättre och eventuellt 
utveckla vår verksamhet. I gruppen ingår 
Maths R och Christer G från region 
Bergslagen tillsammans med personal 
från Nationella Polishundtjänsten.

Regionernas hundanskaffningsansva-
riga har genomfört ett lunch-lunch möte 
i Karlsborg. Mer information om detta 
kan du få av den som är ansvarig i din 
region.

Farlig hund
Ytterligare ett möte har genomförts i 
arbetsgruppen som ser över arbetet inför 
Länsstyrelsens övertagande av djurären-

den. För polisens besiktningsmän inne-
bär det rent praktisk inte någon större 
skillnad mot hur de genomför besiktning 
av farliga hundar idag. Regeringen har 
beslutat om att Länsstyrelsen ska ta över 
verksamheten med djurärenden från och 
med den 1 juni 2018. Mer information 
om detta hittar du på Intrapolis, Förvalt-
ningsavdelningen, djurärenden.

Boende i vår förläggning
– Försvarsmakten
13 hundförare inklusive instruktörer har 
bott i vår förläggning och de har bedrivit 
hundträning i Karlsborg med omnejd.

Boende i vår förläggning
– Kriminalvården
8 hundförare inklusive instruktörer har 
bott i vår förläggning och de har bedrivit 
hundträning, sök efter narkotika m.m. i 
Karlsborg med omnejd.

Besök
Vi har haft besök av vår närmaste chef 
i region Väst, Morgan O. Han informe-
rades om vår verksamhet och han fick 
även tillfälle att ha enskilda samtal med 
samtlig personal vid Nationella Polis-
hundtjänsten.

Vi har dessutom haft besök av perso-
nal från region Väst för att undersöka 
hur vi enklast förändrar de så kallade 
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"sjukboxarna" så att de efter ombyggna-
tionen uppfyller de regler som gäller.

Biträde region Nord
Jerker L och Bo L har varit i region 
Nord för att biträda med sakkunskap i 
samband med ett internt hundärende.

Nya hundar i tjänst
Under februari månad har följande 
hundar tagits i tjänst enligt regionernas 
inrapportering till oss:
• Krokasmedens Nitro "Håkan", belgisk 

vallhund malinois, förare Johan D, 
region Väst (Göteborg) godkänd pa-
trullhund.

• ABC Drifts Exor "Tass", tysk schä-
ferhund, hane, förare Johan H, region 
Väst (Skaraborg) godkänd för tilläggs-
dressyr narkotika.

• Mixalex Fight, tysk schäferhund, ha-
ne, förare Peter H, region Öst (Öster-
götland), godkänd patullhund.

• Divahedens Mitoz, tysk schäferhund, 
hane, förare Sara W, region Stockholm 
(Stockholm), godkänd patrullhund.

• Ladingens Elgar "Bastian", tysk 
schäferhund, hane, förare Andreas J, 
region Syd (Kalmar), godkänd patrull-
hund.

• Crankings Aros, belgisk vallhund ma-
linois, hane, förare Erik S, region Syd 
(Skåne), godkänd patrullhund.

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

• Mallekrafts Grimm, belgisk vallhund 
malinois, hane, förare Thomas A, regi-
on Syd (Skåne), godkänd patrullhund.

Mars 2018
Polismyndigheten – april 2018

Utbildning
Vårens grund- och instruktörskurs fort-
sätter enligt planerna. Grundkursdelta-
garna har drabbats särskilt tufft eftersom 
vädrets makter inte har varit snälla mot 
vår verksamhet. Vår grundkursinstruktör 
har verkligen fått veta vad det innebär 
att vara flexibel och nyttja dagarna efter 

bästa förmåga med hänsyn till vädret.
Instruktörseleverna har med hjälp av 

Fredrik B, NOA NBS, fått lära sig teori 
och praktik när det gäller polismyndig-
hetens specialsökhundar. Under denna 
vecka var även de två civila spräng-
ämnessökhundförarna Mattias E och 
Mikael M med och tog del av Fredriks 

information. De förevisade också sina 
specialsökhundar med imponerande sök 
inomhus och på fordon. Instruktörse-
leverna har också pratat inlärning vid 
sök och praktiska övningar vid sök med 
hund på brottsplats, instruktör var Hasse 
N, region Mitt.

Vi hade planerat att genomföra utbild-

NOFOPS-möte Reykjavik, Island. Deltagare från vänster Jörgen Christensen, Danmark, Jerker Lawesson, Sverige, Pekka Kokkonen, Finland,
Per Arne Södahl, Norge, Ingrid Eidstumo, Norge, Pelle Karlsson, Sverige, John Jensen, Danmark och Eggert Magnusson, Island
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ningen fortbildning räddningssök men 
eftersom regionerna ej anmält några del-
tagare i PUM-A så tvingades vi att ställa 
in denna utbildning.

En grundkurs för nya BPU-hundar 
(brottsplatsundersökande hundar) 
har genomfört del 1 av 2 i Karlsborg. 
Deltagare från regionerna Stockholm, 
Bergslagen, Nord och Väst har utbildats 
av instruktörerna Benny A och Kjell T 
från region Mitt. Ytterligare en vecka 
kommer att genomföras innan denna 
grundkurs är avklarad.

När BPU-hundpatrullerna (gäller alla 
specialsökhundar) första gången ska prö-
vas för att tas i tjänst så sker prövningen 
nationellt i Karlsborg.

Vi har också biträtt en region med 
instruktörsledd träning i Karlsborg med 
inriktning mot enskilt lydnadsmoment.

Personal
Från och med 1:a mars har vi nu hjälp av 
Johan P, region Öst, som bland annat ska 
jobba med hundanskaffningsfrågor. Har 
ni några frågor som rör hundanskaffning 
så kontakta Johan.

Försvarsmaktshundar
Två blivande hundförare från region 
Bergslagen (Värmland) har med sina 
mentorer Annika M och Anna L varit 

hos oss och hämtat två hundar från För-
svarsmakten.

FM-tester har genomförts i Karlsborg 
och vi fick då fyra hundar till verksam-
heten. FM-tester har också genomförts 
vid Grans Naturbruksgymnasium då vi 
fick 1 hund till verksamheten.

Åtta hundförare/blivande hundförare 
har varit hos oss med nya hundar från 
Försvarsmakten och vår personal har 
haft tre hundar på prov under mars må-
nad.

Länsstyrelsens övertagande
av djurärenden
Den nationella arbetsgruppen från 
Polismyndigheten, där Pelle K repre-
senterar Nationella Polishundtjänsten, 
har haft ett möte under månaden. Ar-
betsgruppen har också haft ett fysiskt 
möte med representanter från flera olika 
länsstyrelser där vi informerade om vad 
de kan förvänta sig efter 31 maj. Re-
geringen har beslutat att Länsstyrelsen 
ska ta över polisens djurärenden och det 
som närmast berör vår verksamhet är 
besiktning av farliga hundar. Våra besikt-
ningsmän kommer även fortsättningsvis 
att besikta farliga hundar men nu på 
uppdrag av Länsstyrelsen. Mer informa-
tion om detta finns på Intrapolis/Förvalt-
ningsavdelningen/Djurärenden.

Samverkan annan myndighet
Kriminalvården har bedrivit träning 
med sina instruktörer i Karlsborg med 
omnejd och nyttjat vårt boende och våra 
lektionssalar.

Ombyggnad
Statens Fortifikationsverk har påbörjat 
ombyggnad av våra så kallade sjukboxar 
för hundar. Utrymmet ska byggas om 
så att de uppfyller kraven som ställs av 
Jordbruksverket.

Nya hundar i tjänst
Under mars månad har nedan hundar ta-
gits i tjänst och inrapporterats till oss:
• Röja, blandras tysk shäferhund/bel-

gisk vallhund malinois, tik, godkänd 
patrullhund, förare Anna S, region 
Mitt (Uppsala).

• Daneskjolds Cheik, belgisk vallhund 
malinois, hane, godkänd patrullhund, 
förare Magnus R, region Väst (Göte-
borg).

• Dundragårdens Dimma, tysk schäfer-
hund, tik, godkänd patrullhund, förare 
Magnus B, region Stockholm (Stock-
holm).

• Försvarsmaktens Listra, tysk schäfer-
hund, tik, godkänd patrullhund, förare 
Per N, region Väst (Halland).

forts. Karlsborg, månadsrapport från Pelle Karlsson
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Officiell kalender

för 2018

Framtida arrangörer till 
Polishundmästerskap
Draghund SM
2018: Västernorrland
2019: Dalarna
2020: Vakant
2021: Vakant

Narkotika SM
2018: Vakant
2019: Vakant
2020: Vakant
2021: Vakant

Sommar SM
2018: Värnamo
2019: Östergötland
2020: V. Götaland
2021: Vakant

Nordiska mästerskapen
2018: Inställt
2019: Norge
2020: Sverige, Vakant
2021: Danmark

2018

Styrelsemöte PHF
Vecka 14–15 juni, Karlsborg

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

Skyddsläger
20–22 augusti, 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 2020.

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

 Hälsningar Polishundförarförbundet

Viktigt!
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförord-
ningen (GDPR) i kraft.

Med anledning av detta vill Polisens Hundförarför-
bund informera om hur vi sköter vår personuppgifts-
behandling.

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

De uppgifter som där behandlas är namn, adress 
och e-post. Syftet med behandlingen är att ha en 
uppdaterad medlemslista, sköta utskick av vår tid-
ning 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 rät-
telse eller borttag, kontakta oss via epost:
magnus-b.soderberg@polisen.se
johan-a.petersson@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.polishunden.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

Polisens Hundförarförbunds styrelse 2018  |  Polishunden 2-2018

36


