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Senaste nytt
på hund-
fronten

Planeringen med Sommar-SM flyter på och enligt de rapporter jag fått 
kommer det att bli ett stort gäng som gör upp om titeln Svensk Mästare 
för polishundar. Arrangören kommer hur som helst att se till att de som 
kommer blir omhändertagna på bästa sätt.

Dessvärre har vi ännu inte hittat någon arrangör till Mästerskapet för nar-
kotikahundarna. Det är inte utan att vi i styrelsen blir bekymrade över det 
vikande intresset för denna tävling. Styrelsens ambition är att arrangera 
en uttagningstävling så vi kan ställa upp med ett helt lag till NM nästa år i 
Norge. Vi får återkomma både på hemsidan och här i tidningen med mer 
information angående detta.

Till skyddslägret i Karlsborg trillar det in anmälningar och instruktörerna är 
laddade inför uppdraget. Vi ser fram mot en härlig vecka där ni får umgås 
och träna era hundar.

I Karlsborg har sex nya hundförare och sju instruktörer avslutat sin ut-
bildning och de är på väg ut i verksamheten för att bidra med lyckade 
jobb. Framför allt hoppas jag att deras entusiasm smittar av sig och att vi 
alla minns varför vi en gång blev hundförare. För hur tungt det än är med 
omorganisation och tokiga beslut så finns det inget som slår lyckan efter 
ett lyckat hunduppdrag.

När ni har denna tidning i brevlådan har några av oss i styrelsen varit på 
möte med de andra nordiska länderna. Mötet är istället för det inställda 
Nordiska Mästerskapet där vi normalt brukar avhandla saker som gäller 
NM. Danmark har kommit med ett förslag att bombhundförarna ska bli en 
del av laget och att det blir en gren precis som narkotikasöket.

Till sist har styrelsen varit Polisförbundet behjälplig gällande det nya foder-
värdsavtalet. Vi har fått komma in med synpunkter utifrån vår verksamhet. 
Det sista vi fick besked om var att facket har utformat ett förslag beståen-
de av tre punkter: 1/ Kostnadsersättning (foderlega). 2/ Skötselersättning 
(ersättning för den tid ni lägger ner på hunden utanför arbetstiden) och 3/ 
Fodervärdsavtalen blir kollektivavtal.

Några summor är inte angivna utan den förhandlingen pågår mellan 
arbetsgivaren och Polisförbundet. Ersättningen är dock baserad på de skat-
terättsliga reglerna som gäller vid kostnadsersättning. Kliver man över de 
summor som skatteverket har fastslagit så räknas det som lön och ni får 
skatta för denna ersättning.

Vill passa på att önskar er alla en god sommar med väl förtjänad ledighet.

 Ordförande
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I skrivande stund är det exakt två år sedan som jag och min 
kollega Jonas Schånberg (fd hundförare) landade i Chicago 
USA, därifrån bilade vi upp till Green Bay som ligger i delsta-
ten Wisconsin för att deltaga på en utbildningskonferens med 
inriktning på polisiär taktik. Konferensen anordnades genom 
IPA:s (International police association) regi.

Det var ca ett halvår innan avresan som jag satt hemma i soffan 
en kväll och fick ett sms av Jonas där han frågade mig om jag 
var intresserad av att åka över till USA för att deltaga på detta 
seminarium, han bifogade inbjudan från IPA som han fått via 
mail. Detta lät väldigt intressant och efter ”godkännande” av 
våra respektive bestämde vi oss för att åka.

Vi tog kontakt med arrangören Joe Jonsson för att anmäla vårat 
intresse, vi fick reda på att Joe var en fd hundförare och vi tog 
tillfället i akt och fråga om det fanns tid och möjlighet att besö-
ka hundenheten i Green Bay under veckan. Vi fick till svar att 
det inte var några bekymmer, han fixade så att vi kunde få vara 
med på en kvällshundträning.

Under halvåret innan resan var det en massa fix med semes-
teransökan, bokning av flyg och hyrbil. Vi fick även tips på 
att söka stipendium på olika ställen och vi lyckades nästan att 
finansiera hela resan.

Tactical training conference
Så var dagen kommen, första dagen på konferensen. Vi klev in 
i en föreläsningssal på ett college som låg precis utanför Green 
Bay, det var flaggor på ena väggen från varje land som var 
representerad under veckan. Det var deltagare från tio länder; 
Sri Lanka, Turkiet, Kenya, Storbritannien, Tyskland, Island, 
Trinidad-Tobago, Kanada, USA och vi från Sverige. Det var 
många olika uniformer på samma ställe, svenska uniformen 
blev väldigt uppskattad.

Veckan fortgick med olika föreläsningar, vi hade även praktis-
ka moment såsom självskydd, skytte, skytte från bil och sjuk-
vård. Vi besökte kustbevakningen och sista dagen på veckan 
var vi på en high school och övade skolskjutningsscenarion. 
Dessa övningar leddes av de lokala swat-instruktörerna.

På kvällarna var det gemensamma aktiviteter som stod på sche-
mat, rundvandring inne på fotbollsstadion som tillhörde det 
framgångsrika fotbollslaget Green Bay Packers, grillkväll och 
bowling. Under hela vistelsen i Green Bay bodde vi alla på ett 
college.

Den mest efterlängtade kvällen var på onsdagen, då skulle vi 
få följa med på ride-along. De flesta deltagarna ville följa med 
så vi skjutsades ut till olika polisstationer. Jonas och jag blev 
avsläppta på Green Bays polisstation.

Joe meddelade oss tidigt under veckan att det hade uppstått 
förhinder med att åka och besöka hundenheten på deras kvälls-
hundträning, de skulle nämligen ha en uppvisning för allmän-
heten istället för hundträning. Joe ordnade istället så att jag 
kunde åka med en hundförare på onsdagskvällen.

Ride-along
När jag kom in på polisstationen i Green Bay presenterades 
jag för hundföraren Derek Wicklund. En ung polis som hade 
varit hundförare i två år. Det första som vi gjorde när vi hade 
presenterats för varandra var att vi gick och hämtade en t-shirt 
åt mig. På t-shirten var det ett tryck på bröstet där det stod 
”GBPD (Green Bay Police Department) K9-unit” och på ryg-
gen var det en större hundbild med texten ”First in last out”. 
Han lämnade över den med en viss stolthet. Jag passade på att 
ge honom våran polispatch samt hundförarmärket, vilket han 
senare satte upp i bilen. Vi gick sedan ut och hälsade på hans 
tjänstehund, en sexårig schäferhane som hette George.

Det var tyvärr inte så mycket hundjobb under passet, vi täckte 
en baksida till en bostad där en annan patrull skulle in och 

Ride-along med hundpatrull i Green Bay, 
Wisconsin USA 2016

En minnesstaty på bortgångna hundar utanför Brown County Sheriff’s 
Department

Ride-along i USA  |  Polishunden 3-2018

2



hämta en efterlyst men han var inte hemma. Vi var på två nar-
kotikasök. Varav det ena söket var en polispatrull som hade 
stannat ett fordon och ville ha hjälp med ett narkotikasök. De-
rek förklarade för mig att de får söka utanpå ett fordon men de 
får inte ta sig in i bilen utan beslut, om det inte är så att hunden 
vill in i bilen för då kan de misstänka att det finns narkotika 
i bilen. George började söka runt bilen i fullt skall tills han 
kom till förardörren, där började han gnaga på dörrhandtaget 
så dörren lyckades öppna sig. Derek sa att ”nu har vi en hus-
rannsakan” och skickade in George i bilen. Efter en liten stund 
markerade George en liten haschbit i baksätet.

I övrigt hade vi en liten kortare biljakt, föraren av den flyende 
bilen var kraftigt alkoholpåverkad och stannade till slut.

Green Bay K9-unit
Under kvällen hann vi prata en hel del. Derek berättade för 
mig att i staden Green Bay har de sex polishundar varav fyra är 
patrullhundar, en är kombinerad patrullhund/bombhund och en 
är narkotikahund. Green Bay har ett invånarantal på ca 105.000 
invånare. Sen har Sheriff’s Department också hundar och de 
jobbar i områdena runtom Green Bay, alltså på landsbygden 

och i de ännu mindre städerna. I hela Brown County finns det 
totalt 16 polishundar och Brown County har ett invånarantal på 
ca 256.000 invånare.

I Green Bay betalar inte polisen för hundarna utan polisen får 
hundarna genom donationer från samhället och företag. Den 
hund som arbetar som kombinerad bomb-/patrullhund har 
skänkts från fotbollslaget Green Bay Packers. Även all hund-
förarutrustning, hundträningsutrustning, bilburar och speciella 
klimatanläggningar till fordonen måste de samla in pengar till. 
Derek berättade att så är det inte i de större städerna utan där 
betalar polisen själva för allt.

Det hundarna ska kunna är i stora drag likt det som våra svens-
ka polishundar ska kunna, det vill säga spåra, söka, hitta före-
mål och skydd. Alla patrullhundar kan söka efter narkotika.
På våren certifieras dom i patrullhundsmomenten och på hös-
ten certifieras de på narkotikan.

Derek sa att det är två av hundarna som jobbar tillsammans 
med swat, anledningen till att dessa två hundar gör det är för 
att dess förare tillhör swat. Men så länge dessa ekipage inte har 
något speciellt uppdrag jobbar de som vanliga patrullhundar.
Derek sa att alla patrullhundar är SKIDZ-CATS tränade, vilket 
innebär att de är extra tränade för taktiska situationer.

Derek Wicklund, TjH George, Johan Nordqvist.

Jonas Schånberg. George.
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När de ska utbilda en polis till hundförare så köper de genom 
donerade pengar en hundförarutbildning och en hund från ett 
civilt företag. När Derek gick sin hundförarutbildning fick 
han resa ner till Albuquerque, New Mexico och genomföra sin 
utbildning under sex veckors tid. Första dagen på utbildningen 
får de sin nya hund och de börjar med spårträning och narko-
tikasök och i slutet av utbildningen ägnar de mer tid åt patrull-
träning och sök i byggnad.

Alla hundförarna i Green Bay hade sin egna ”målade” polisbil 
som de även fick ta med sig hem, den fick stå på garageuppfar-
ten när de var lediga. Det var sedanmodell på bilen och de hade 
hundburen i baksätet med evakueringslucka mellan framsätena. 
I bagageutrymmet hade de all sin hundutrustning, förstärk-
ningsvapen, tungväst och en liten väska med narkotiska prepa-
rat så de kunde träna när de ville. Både förstärkningsvapen och 
narkotikaväskan var fastlåst.

Uppvisningen
Den uppvisning som hundenheten skulle ha för allmänheten 
som avstyrde vårat besök på kvällshundträningen skulle ske 
på torsdagkvällen inne i centrala Green Bay. Vi blev ditbjudna 
och åkte dit och tittade. Alla hundförare hade uppvisning för 
allmänheten i hopp om att få in pengar till nya hundburar, de 
skulle snart få nya fordon och behövde därför andra burar. De 
sålde små hundgosedjur som var designade som de riktiga 
hundarna. Uppvisningen innehöll skyddsmoment och narko-
tikasök och den höll till utanför en irländsk pub och all dricks 
som kom in under kvällen på denna pub gick till hundenhet-
en.

Chicago
Efter en intensiv, rolig och givande vecka i Green Bay var det 
dags att börja resan hemåt till Sverige. Men innan vi skulle ta 
flyget hem hade vi planerat in tre ”turistdagar” i Chicago. Un-
der vistelsen i Green Bay hade vi lärt känna en av deltagarna, 
Arcee Kean, som jobbade som polis i Chicago. Vi kollade med 
honom om det fanns en möjlighet för en ride-along i Chicago. 
Efter mycket intensivt arbete från Arcees sida fick han godkänt 
från sina chefer att ta med sig oss.

Vi skulle få följa med Arcees och hans kollega på ett 17–02 
pass på lördagskvällen. Arcee jobbar på en sektion som kallas 
”TAC” och de arbetar riktat mot gängkriminaliteten i ett myck-
et brottsbelastat område.

Bagageutrymmet på en hundbil.

De små hundgosedjur, som såldes under uppvisningen, var designade som 
de riktiga hundarna.

Alla intäckter för de sålda gosedjuren går till Brown Countys polisstation, 
K9-enheten till deras framtida utrustning och utbildning.
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Chicago behöver en förklaring, för att man ska förstå vilken typ 
av stad det är att jobba i som polis. Chicago hade under 2015 he-
la 468 stycken mord och närmare 3.000 skottskadade offer, vilket 
är fler än New York och Los Angeles tillsammans. Det största 
gänget har över 10.000 medlemmar. Samma helg som vi anlände 
till USA hade 69 bekräftade personer blivit skjutna i staden.

Vi blev upphämtade på hotellet av Arcee och hans kollega i de-
ras civila SUV. Vi hann inte mer än att åka till polisstationen för 
att få låna skyddsvästar innan första larmet kom om skottloss-
ning. När vi kom till platsen hade de redan hunnit spärra av, två 
personer hade skottskadats varav den ena var ett spädbarn.

Passet bjöd på ett brett spektra av arbetsuppgifter och när 
kvällen led mot sitt slut kunde vi räkna ihop att det hade varit 
fyra olika skjutningar med minst 5 skottskadade personer bara 
i det distrikt som Arcee jobbade i. Ett område som gissningsvis 
är lika stort som Södermalm i Stockholm.

De resterande två dagar vi hade kvar i Chicago befann vi oss 
i de mer centrala fina delarna av staden och vi förundrades av 
stadens två helt olika sidor som den visade upp för oss.

Hemma i Sverige
Efter en sådan här resa inser man att mycket som vi har här 
hemma är rätt så bra trots allt, för det är lätt att bli hemma-
blind. Jag tänker på enkla saker såsom uniformer, utrustning 
och fordon. På vissa håll i USA hörde jag att de fick köpa det 
mesta av sin polisiära utrustning själv utan att få ersättning för 
den. Sedan fanns det självklart saker som var bättre där borta 
än här hemma.

Jag kommer ihåg att jag sa till Jonas på flyget hem att jag 
beundrade deras stolthet över att vara poliser. Något som jag 
ibland kan sakna här hemma. Det var riktigt stolta över att vara 
poliser.

l Text och foto: Johan Nordqvist

INBJUDAN
uttagningstävling för narkotikahundar till Nordiska Mästerskapen 2019

Den 26-28 oktober 2018 kommer det arrangeras 
en uttagningstävling för narkotikahundar till 
Nordiska Mästerskapen 2019. Nordiska Mäster-
skapen 2019 arrangeras av Norge i Halden och 
tävlingarna är preliminärbokade till den 21-24 
maj 2019.

Uttagningen kommer att hållas i Karlsborg med PHF’s 
styrelse som arrangör.

Max 10 st deltagare, varav ett ekipage från varje region 
har förtur. Övriga platser lottas.
Vid färre än 5 st anmälda deltagare ställs uttagningen in 
och styrelsen förbehåller sig rätten att ta ut ekipage till 
Nordiska Mästerskapen 2018.

Anmälan sker på mail till Peter Matthijs,
peter.matthijs@polisen.se.
I anmälan skall det stå namn på föraren,
namn på hunden samt region.

Anmälningsavgiften är 500kr och inbetalas på PHF,s 
postgiro 577954-1.
Märk inbetalningen med Nark samt ditt namn. 
Sista dag för anmälan samt inbetalning är 2018-09-30

Boende ordnas på förläggningen i Karlsborg

Program:
Fredag: Lottning kl 19:00 samt Kamratafton
Lördag: Tävling (Tre sökmoment samt lydnad),
 Prisutdelning/Middag
Söndag: Hemresa
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Det var vad vi aspirerande hundförare 
fick med oss från våra hundförarkol-
legor hemifrån. Så det var med höga 
förväntningar sex vilsna själar och sex 
(mer eller mindre) vilda hundar den 19 
februari infann sig på Polishundtjänstens 
förläggning i Karlsborg.

Lite nervöst och trevande inleddes för-
sta dagen. Vi fick träffa vår instruktör, 
Magnus Ehrlin, som räddade vårens 
grundkurs. Under en kort men bedrövad 
tid såg det ut som grundkursen skulle 
behöva ställas in på grund av brist på 
instruktörer, men Magnus kom som en 
räddare i nöden och tog sig an uppgiften. 
Det är vi otroligt glada och tacksamma 
för. Den lite stela och trevande första 
tiden utbyttes snabbt till en hjärtlig, 
familjär och härlig stämning bland oss 
allihop. Vilket gäng vi blev!

På grund av den längsta och hårdaste vintern i mannaminne 
fick vi kasta om i schemat och spåren fick vänta. Med under-
ställ och lager på lager tog vi oss an istiden som rådde ute och 
tränade lydnad, markeringar, anskällningar m.m. Överlevnads-
dygnet genomfördes i -20° och med sovsäck, liggunderlag och 
hundmat i väskan gav vi oss iväg. Tältnatten blev utbytt mot 

bastu, pizza och ölkväll på förläggningen. Så ja, vi överlevde.

Vintern byttes snabbt ut mot sommar. Mellan spårandet och 
övrig träning hann vi med en dag i Göteborg där vi gjorde 
studiebesök hos bombgruppen och hos sjöpolisen. Hundarna 
fick tillfälle att miljötränas på polisbåten och vi förare klagade 

”Det kommer bli den bästa tiden i  ert polisiära liv!”
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inte direkt. Sommarvärme och en eftermiddagstur i Göteborgs 
skärgård var inte fy skam. Veckan fortsatte med besök av polis-
helikoptern, där vi fick en genomgång och varsin flygtur med 
hundarna. Även vi tvåbenta fick samma vecka ”miljötränas” 
och utmana oss själva när vi hoppade från fallskärmsjägarnas 
hopptorn.

Och helt plötsligt var den där. Sista veckan på kursen då fin-
slip, slutövningar och avslutningsmiddag avhandlades. Det var 
med blandade känslor av stolthet, lycka och lite separations-
ångest vi på fredagen den 25:e maj mottog våra diplom och 
hundförarmärken. Allt gott har ett slut!

Vi vill tacka instruktörskursen för att de funnits till hands un-
der utbildningstiden och för att de ordnade en grym slutövning 
för oss. En dag som gav oss förberedelser och verktyg nu när 
vi snart ska möta verkligheten tillsammans med våra hundar. 
Även stort tack till Polishundtjänsten som fått oss att känna oss 
så välkomna. Tack till alla föreläsare och framförallt ett stort 
TACK till Magnus Ehrlin som med sin stora kunskap och er-
farenhet gett oss en trygg grund att stå på inför vår kommande 
karriär som hundförare. Vi är otroligt glada och tacksamma för 
att det just blev Magnus som blev vår instruktör.

Och ja, ni hade rätt: Grundutbildningen kommer med allra 
största sannolikhet vara den bästa tiden i vår polisiära tid.

l Text: Karin Kalmo

”Det kommer bli den bästa tiden i  ert polisiära liv!”
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Kallelse till
årsmöte 2018
i samband med SM i Värnamo, fredagen den 14 september.

Dagordning
§  1. Mötets öppnande.

§  2. Val av årsmötesordförande 
(sittande enligt stadgarna).

§  3. Val av årsmötessekreterare.

§  4. Årsmötets behöriga utlysning.

§  5. Fastställande av dagordningen.

§  6. Val av 2 justeringsmän, 
tillika rösträknare.

§  7. Föredragning av årsberättelsen 
efter genomläsning.

§  8. Revisionsberättelsen.

§  9. Fråga om ansvarfrihet för styrel-
sen för den tid revisionen omfat-
tar.

§ 10. Fastställande av den föreslagna 
budgeten

§ 11. Fastställande av medlemsavgift.

§ 12. Stadgeenliga val:
 A/ Ordförande 1 år 
 B/ Kassör 2 år
 C/ Ledamot 2 år
 D/ Suppleant 2 år
 E/ 2 Revisorer 1 år
 F/ 2 Revisorsuppleanter 1 år
 G/ Val av valberedning 2 år
  – inget val i år. (2017 valdes Ulf 

Backman – sammankallande, Peter 
Nordgren, Peter Hallberg på 2 år.)

§ 13. Behandling av motioner.

§ 14. Mötets avlutning.

Polisens Hundförarförbund

Uppräkning av röstlängd.
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Vid frågor ring Lars Ljungqvist tel 0706-44 41 82 eller Roberto Vescovi 0706-56 35 27

Huvudarena:
Värnamo Brukshundklubb (www.varnamobrukshundklubb.com)
Här kommer lydnad och skyddsarbetet gå av stapeln.

Anmälan:
På Värnamo Brukshundklubb hemsida senast 30 juni 2018
http://www.varnamobrukshundklubb.com/anmalan/
Även anmälan till bankett och förslag på boende finns där.

Värnamo Brukshundklubb tackar Polisens hundförar förbund
för förtroendet att få arrangera Sommar-SM 2018 för polishundar.

POLISHUND

SM
2018
VÄRNAMO
13-16
september

Preliminärt program
Torsdag
10.00 Kansli öppnar för anmälan vid Värnamo Brukshunds-

klubbs klubbstuga Sörsjö.
• Domarmöte med lunch
16.00 Samling för invigning i centrala Värnamo
• Platsliggning i Centrala Värnamo
• Kamratafton Värnamo Brukshundklubb Klubbstuga

Fredag
• Tävlingsmoment enligt schema FM
• Tävlingsmoment enligt schema EM
• Årsmöte PHF vid Värnamo Brukshundklubb Klubb-

stuga

Lördag
• Tävlingsmoment enligt schema FM
• Tävlingsmoment enligt schema EM
• Provhund Skyddet
• Bankett på Hotell Tre Liljor

Söndag
• Skydd för Skyddsklassen och platsundersökning för 

spårhundsklassen
• Prisutdelning

Välkommen till
Polishund-SM 2018 i Värnamo

Polishunden 3-2018  |  Polishund-SM 2018, Värnamo
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Två veckor efter att jag fick reda på att jag fått provtjänstgöring 
i hundgruppen Uppsala tog det fart. En kollega ringde mig och 
sade att hon hade en hund till mig. Samma kväll hämtade vi 
hunden. Hunden var 9 månader och jag kunde ha den så länge, 
om ingen äldre hund dök upp.

Några dagar senare frågade en annan kollega om jag kunde föl-
ja med till Märsta och titta på L-tester. Efter dagislämning kon-
taktade jag kollegan och frågade om man kunde slinka in lite 
senare än starttid, vilket gick bra. Jag kom dit och såg ett antal 
tester. Vid lunchtid var planen att åka hem och försöka få lite 
sömn inför nattpasset. Bola frågade då om jag inte kunde stan-
na lite till, det vore nog bra om jag gjorde det. Sagt och gjort, 
en timme senare stod jag med en handskriven lapp i handen där 
det stod ”Lodin”. Jag fick genast gå till hundstallet och hämta 
ut hunden. Kollegan tog med Lodin hem till Uppsala och jag 
löste det så att jag kunde lämna tillbaka 9-månadershunden 
som jag hade i min egen bil.

Väl hemma och på jobbet igen fick jag höra att jag skulle få 
åka till Karlsborg i två veckor för att utvärdera hunden. Planen 
var vecka 10 och 11. Dock flyttades vecka 11, det var spår 
som skulle granskas den veckan och snön låg fortfarande på 
backen.

Det var med spänning och förväntan jag åkte ner mot Karls-
borg inför första veckan. Jag hade inte så stor koll på vad vi 
skulle pyssla med men tänkte att det ger sig. Det var tänkt att 
vi skulle vara fyra stycken som testade hundar, vi blev bara tre 
då en hund dömdes ut redan innan veckan började.

Utöver mig själv var det Martin från region Syd och Jonny 
från region Stockholm. På förläggningen var det lugnt, det var 
ju bara vi tre som bodde där, två av dagarna fylldes några rum 
med folk som kom dit för L-tester, men utöver det så fick Mar-
tin, Jonny och jag goda möjligheter att stifta bekantskap.

Första dagen kommer Bola, Torbjörn och Mia. De presenterar 
sig och jag minns särskilt att Bola sade ”när den här veckan är 
slut kommer ni veta vad ni har i kopplet”.

Provperiod i Karlsborg

FM Lodin.

Gustav och FM Lodin.

Jonny, Gustav, Malin och Ulrika.

Provtjänstgöring  |  Polishunden 3-2018
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Vi får först en rundtur på Polishundtjänstens kontor sedan 
blir vi visade dressyrhallen där vi provar lite byteshantering.

Senare på dagen får hunden söka i en sökruta i skogen och vi 
går även in i en gammal nedlagd radiostation där hundarna får 
springa runt, en hel del mörka rum, de får hoppa upp lite här 
och var och kampa i skinn.

Dagarna rullar sedan på, vi besökte en mängd olika miljöer, en 
av militärens lagerlokaler, en väldigt stor lada innehållandes si-
los och djurstallar (dock inga djur), ett sågverk/industriområde 
och sista dagen så avslutade vi med att gå in i ett värmeverk. 
Genomgående för de olika miljöerna var att våra hundar fick 
springa runt, söka kong och kampa.

En av dagarna var vi in i dressyrhallen och skulle köra något 
som kallades för ”Vargen”. Bola, Torbjörn och Mia hade byggt 
upp förväntningarna på det här momentet så det var med spän-
ning vi körde igång.

En figurant stod dold längst in i hallen och vi gick in med 
hunden. Figuranten smög sedan fram och dolde sig med en 
skjuttavla föreställande en varg. Samtliga hundar gick igång på 
pappfiguren och skällde. Figuranten lät hunden vinna mark när 
den skällde så det blev ett dynamiskt spel. Mot slutet släppte 
figuranten pappfiguren och bjöd in till kamp med hunden.

När första veckan var slut reflekterade jag över det Bola sade 
om att jag skulle veta vad jag hade i kopplet. Jag kan instämma 
i hans påstående, det kändes som att jag verkligen lärt känna 
hunden och dess styrkor och svagheter.

Som nämnts tidigare så senarelades vecka två i Karlsborg på 
grund av snön. Tanken var att vi skulle köra spår. Väl nere i 
Karlsborg var det återigen med stor förväntan på veckan. Jag 
hade inte spårat så mycket innan, snön höll sig kvar länge i 
Uppsala. Veckan innan hade jag fått hjälp av instruktörerna i 
Uppsala att köra igång med enklare spår. För egen del kändes 
det som att spårveckan kom med bästa möjliga timing utifrån 
var jag var i träningen med hunden.

Det var betydligt mer livat på förläggningen den andra veckan. 
Utöver oss tre från första veckan så var det ytterligare fyra 
provhundar som skulle utvärderas. Det pågick även en grund-
kurs samt en instruktörskurs samtidigt, så jag tror att de flesta 
rum var upptagna.

Hela veckan ägnades åt spår, med stigande svårighetsgrad. Vi 
spårade i skog, på fält, på grus och på gräs. Hela tiden hade vi 
stöttning från Mia.

Sista dagen den andra veckan gick vi igenom ”checklista 
provperiod patrullhund” och fick till oss vad Bola, Torbjörn 
och Mia skrivit. Denna fick vi till uppgift att komplettera själva 
med de bitar vi testat av på hemmaplan, främst de sociala bi-
tarna i hemmiljön.

Under veckorna har jag fått till mig bitar som jag ska bygga vi-
dare på och andra bitar som jag får lägga mer kraft och energi 
på för att stärka. Veckorna har gett mig en mängd verktyg att ta 
till på vägen och de frågor jag haft har jag fått svar på.

Det har även varit mycket intressant att se hur andra hundar 
betett sig i miljö och spår. Ibland dyker det upp problem och 
lösningar som kanske inte är aktuellt för mig just nu, men det 
kan ju komma framöver.

Nu är det bara träna vidare inför grundkurs i höst, jag har lärt 
känna Lodin på ett sätt som jag inte hade gjort utan dessa veck-
or. På promenaden känns det som att jag vet vad jag håller i 
kopplet.

l Text: Gustav Klahr, BF-IGV 10 Lpo Uppsala/Knivsta
l Foto: Johnny, Gustav Klahr, Malin, Ulrika och Mia

FM Luta.

Martin och FM Luta.
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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 med 
Peter Matthijs och Magnus Söderberg som figuranter.

Polishunden 3-2018  |  Skyddshundsläger 2018
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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

Polishundens redaktion
önskar alla en skön sommar!

NPHU: Ny hemsida  |  Polishunden 3-2018
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SE HIT …
… gäller både dig som
är medlem sedan innan och
dig som är ny medlem

OBS! Ny hemsidesadress – polishunden.se

Därför behöver ni ”Bli medlem” igen
I förra numret presenterade vi vår 
nya hemsida, med inloggningsmöj-
lighet, bland annat för att ni ska 
kunna komma åt sidor som enbart 
är för medlemmar, och för att man 
själv ska kunna hålla sina namn- 
och adressuppgifter uppdaterade. 
För att detta ska fungera krävs det 
att vi har tillgång till era e-post-
adresser (inloggningen bygger på 
detta).

Vårt nuvarande adressregister 
inne håller inga e-postadresser och 
det finns inget snabbt och lätt sätt 
att samla in dessa på. Därför behö-
ver vi nu hjälp från respektive med-
lem att förmedla denna uppgift.

Det som behövs är att ni går in på 
den nya hemsidan, som även har 
ny hemsidesadress - nämligen: 
polishunden.se och trycker på ”Bli 
medlem”, som finns längst uppe till 
höger på hemsidan.

Här inne fyller ni i er e-post-
adress (en adress som ni kan kom-
ma åt både när ni jobbar eller är 
lediga och som kan ta emot e-post 
från alla) och era namn- och 
adressuppgifter (dit ni vill att tid-
ningen ska skickas framöver), så 
vi kan kon trol lera att ni redan är 
medlemmar.

När ni registrerat er, kontrolleras 
uppgifterna och ni som är med-

lemmar får e-post som visar att ni 
godkänts och att ni nu kan logga 
in på hemsidan för att skapa er ett 
eget lösen ord. Detta gör ni genom 
att klicka på länken som finns i väl-
komstmejlet, eller genom att gå in 
på hemsidan och trycka på ”Logga 
in” (längst uppe till höger på sidan) 
och tryck på ”Glömt lösenordet?” 
Följ sedan anvisningarna som 
kommer upp i nästa ruta.

Är du ny medlem?
Alla nya medlemmar registrerar sig 
på samma sätt som befintliga med-
lemmar, och efter att vi kontrollerat 
att ni är med i någon lokal fören-
ing, godkänns även ni och får en 
e-post som bekräftar detta.

Underlag för utskick av tidningen
Detta nya adressregister som vi nu 
håller på att bygga upp kommer på 
sikt att ligga till grund för att skicka 
ut tidningen, så det är viktigt att du 
går in och registrerar dig, oavsett 
om du är ny eller gammal medlem.

Hoppas att ni har möjlighet att göra 
detta så snart som möjligt, så vi kan 
komma igång att använda det nya 
adressregistret.

Tack för er hjälp och förståelse.
 l Styelsen

PS. Det är bara medlemmar som 
blir godkända och får tillgång till 
inloggninsmöjlighet DS.

Polishunden 3-2018  |  Styrelsen informerar
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Vecka 23 var planerad som uppkör-
ningsvecka för Prinsen men plötsligt 
säger man på jobbet ”om du känner dig 
klar kan du ju köra upp tidigare”. Klar? 
Klart Prinsen var klar på sökdelarna men 
lydnaden och spåret behövdes slipa lite 
på. Sagt o gjort. Mängdträning blev det 
och sen blev det dags för uppkörningen 
som skedde i grannregionen. Sökdelarna 
gick hyfsat i den första riktiga sommar-
värmen och som sällskap hade vi även 
en patrullhund som körde upp som kom-
bihund. Prinsen missade nån gömma 
för mycket (pga hans korkade Matte) så 
ett moment var vi tvungna att göra om, 

vilket inte var något problem eftersom 
Prinsen sköter sig fint på söken så länge 
hans Matte inte lägger sig i och styr så 
det blir kaos.

Lydnaden och spåret kördes upp i vår 
egen region och man kan väl sammanfat-
ta det med att vi med nöd o näppe blev 
godkända. Vi var tillräckligt bra för ett 
godkännande men det märks att vi har lite 
mer att jobba på för att det ska bli riktigt 
riktigt bra. Vi är på god väg helt enkelt.

Hursomhelst blev både Prinsen och 
mallen godkända narkotikasökshundar! 

Prinsen är nu polishund!

Prinsen har fått sin bricka

Prinsen på språng. Foto: Catarina Håkansson

Till vänster en kollega med sju år i tjänst och till höger Prinsen med två veckors tjänst

Prinsen  |  Polishunden 3-2018
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Efter 2 veckors tjänst har Prinsen hunnit 
med att hitta lite narkotika, bidragit till 
att man hittat kontanter och det bästa av 
allt är att han jobbar på med stor glädje, 
intensitet och har fått mycket bra träning 
genom våra skarpa jobb.

När man lyckas få en hund i tjänst blir 
det många gratulationer från vänner, fa-
milj och kollegor. Personligen känner jag 
som förare en enorm glädje och lättnad 
när man äntligen får ”körkortet” på att 
börja jobba på riktigt. Visst är det guld 
värt att få ägna sin arbetstid åt att träna 
hunden och jag vet många hundmänn-
iskor som gärna skulle vilja ha den möj-
ligheten MEN man vill ju ut och jobba 
på ”riktigt”. Man vill omsätta all träning 
till praktik och se att all den tid man lagt 
ner ger resultat. Man vill komma med sin 
hund till olika jobb och hjälpa kollegorna 
att hitta det dom letar efter. Man vill kun-
na göra en insats, hitta det vi söker och 
självklart känna sig duktig och stolt över 
sin hund. Nu har vi kommit dit. Nu är det 
bara att jobba ihop oss så vi verkligen lär 
oss att förstå varandra (typ Matte ska lära 
sig förstå sin hund).

Det där med att glada tillrop och gratula-
tioner när man väl får ta sin hund i tjänst 
värmer och jag minns samtalet då jag 
stolt ringde till Prinsens förra ägare och 
meddelade att NU kan Prinsen titulera 

sig narkotika- och vapensökshund inom 
Polisen. Hon blev så glad! Det är inte 
alltid lätt att fatta beslutet att göra sig 
av med sin hund och jag tycker det är 
viktigt att vi håller kontakten med dom 
hundägare som önskar att vi hör av oss 
ibland. Det är lätt att också glömma bort 
all hjälp man fått på vägen till att kom-
ma i tjänst.

Alla gratulationer jag fått är också gratula-
tioner till alla som hjälpt mig under vägen. 

Alla ni som gömt preparat, lagt spår, kollat 
på min lydnad, kommit med goda råd, kri-
tiskt granskat och helt enkelt varit en del 
av min och Prinsens väg till tjänst. Äras 
dom som äras bör. Så på detta vis vill jag 
helt enkelt säga tack för att just jag fick 
Prinsen och ett stort tack till alla er som på 
olika sätt hjälpt oss att komma i tjänst! Nu 
ska vi se om de närmaste åren kanske kan 
förvandla Prinsen till en Kung!

l Text: Petra o Prinsen

Foto: Catarina Håkansson

 Foto: Catarina Håkansson

Polishunden 3-2018  |  Prinsen
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Kriminalvården ska verka för att påföljder verkställs på ett 
säkert, humant och effektivt sätt, att lagföring kan ske på ett 
effektivt sätt, och att återfall i brott förebyggs. Myndigheten 
ska särskilt vidta åtgärder som syftar till att brottslighet under 
verkställigheten förhindras, frigivningen förbereds, narkotika-
missbruket bekämpas och innehållet i verkställigheten anpas-
sas efter varje individs behov.

Narkotikahundverksamheten är en viktig del i Kriminalvårdens 
arbete med visionen om drogfria anstalter och häkten. Nar-
kotikahunden är en del i säkerhetsarbetet och kontrollarbetet, 
där hundens uppgift är att detektera och förhindra införsel av 
förbjudna substanser.

Hundekipagens arbete ska så långt det är möjligt vara styrt 
av underrättelseinformation samt för övrigt verka brottsföre-
byggande.

Narkotikahundar har funnits inom kriminalvården sedan början 

av 1980-talet. Under 1990-talet skedde en omorganisation och 
revidering av hundverksamheten, där personal samt hundar 
byttes ut, vilket ledde till att resursen hund användes mer ef-
fektivt.

I början av 2000-talet skedde en expansion av antalet hund-
förare och hundar där numerären landade på ca 12–14 ekipage. 
En utökning av verksamheten fortsatte och idag finns det 22 
ekipage verksamma vid 21 olika verksamhetsställen (anstalter 
och häkten) i Sverige. Hundförarna är en nationell resurs med 
stor rörlighet och de arbetar ofta tillsammans med andra hund-
förare och visitationsgrupper.

Hundförarna har förutom sökarbetet med hund också en tilli-
kauppgift som utbildare i ämnet drogkunskap med föreläsning-
ar för olika personalgrupper.

I det praktiska arbetet med hund ingår narkotikasök i många 
olika miljöer som bostadsrum, gemensamhetsutrymmen, fordon, 
post, utemiljö, produktionsavdelningar, sök mot person m.m.

Kriminalvårdens
narkotikahundverksamhet

Ki.

Hund inom Kriminalvården  |  Polishunden 3-2018

22



Under 2017 genomfördes ca 4 000 insatser med hund där 
det gjordes drygt 50 beslag av narkotika, drygt 100 beslag av 
narkotikaklassad medicin samt 850 fynd av andra otillåtna 
mediciner.

Hundförare inom Kriminalvården rekryteras normalt internt i 
myndigheten men det förekommer även extern rekrytering där 
det dock finns ett grundkrav med godkänd utbildning som kri-
minalvårdare. Grundutbildningen till funktionen som hundfö-
rare genomförs under 8 veckor och innan grundutbildning ska 
den tilltänkta delta i hundverksamhetens träning/dressyr samt 
tjänstgöring för att bilda sig en uppfattning om funktionen.

Positivt är att vid senaste rekryteringsomgången sökte ca 200 
personer 4 hundförartjänster.

Hundarna som används i myndigheten lämplighetstestas och 
man genomför en provperiod innan inköp. Hundarna är av oli-
ka raser där tonvikten än så länge ligger på Tysk Schäfer och 
Belgisk vallhund Malinois.

Vid träning och dressyr av kriminalvårdens hundar krävs ett 
stort mått av noggrannhet i söken då mängden narkotika som 
normalt anträffas inte är av några större mängder. Det finns 
också en stor uppfinningsrikedom bland kriminalvårdens klien-
ter att gömma preparaten vilket ställer stora krav på noggrann-
het i visitationsverksamheten.

Hundverksamheten är under utveckling med nytänkande i dres-
syrmetoder samt tjänstgöring vilket än mer kommer att bidra 
till ett effektivt kontrollarbete.
Kriminalvårdens hundverksamhet har idag god kontakt med 
Polisen, Tullverket och Försvarsmakten vilket är nödvändigt 
för att utveckla arbetet.

Tack för ordet!

l Text: Kenneth Eriksson
Processledare hundverksamheten

Kriminalvården

Vinna och Sanna. Ki.

Glöm inte att fixa en personliga inloggning!
Detta behövs för att du ska kunna se sidor på hemsidan, som enbart är för medlemmar och för att
hålla dina namn- och adressuppgifter uppdaterade.

Du gör det enkelt genom att gå in på vår nya hemsida: polishunden.se

Läs mer på sidan 19 om hur du gör!
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Den 19 februari, då kung Bore fortfarande höll Karlsborg i ett 
järngrepp, påbörjade 8 stycken ivriga hundförare sin resa mot 
instruktörsskapet. Första halvan av utbildningen var det kallt, 
snöigt och blåsigt. Medan andra delen var varm, riktigt varm.

Vi har gnuggats i allt från inlärningsteorier, provledarrollen 
och allt däremellan. Veckorna rusade på och plötsligt var det 
dags för sista dagen. Det kändes vemodigt att behöva lämna 
denna tillvaro och framförallt de nya vänner man fått.

Första veckan gnuggade Glenn Andersson oss i inlärningsme-
todik. Vi fick även hemläxa i nonsensövningar som vi skulle 
visa upp näst sista veckan, då Glenn kom tillbaka och gnug-
gade skydds/figurant abetet. Eftersom dessa övningar kanske 
kommer åter i framtida utbildningar väljer vi att inte avslöja 
dessa, men resultatet var väldigt varierande. Det var nog endast 
ett ekipage som fullgott genomförde övningen.

Andra veckan var det provledarrollen som lärdes in. Dres-
syrprov genomfördes inför blivande instruktörer med ”hitta 
fel-glasögonen” på vilket medförde att vissa förare hyperven-
tilerade i papperspåsar och nån gick så långt att gipset till hun-
den plockades fram.

Vecka tre handlade det om specialsök. Där vill svenska pap-
persindustrin framföra ett tack till Fredrik som säkrade deras 
framtid. En mycket intressant vecka där två civila hundförare 
från bombskyddet medverkade.

Vecka fyra kom med brottsplatsundersökning på schemat 
med Hasse Norberg som mentor (han ligger lite sämre till hos 
svenska pappersindustrin).

Vecka fem handlade det om spår och där var legenden Bengt 
Ljunglöv vår mentor (han är bannlyst av svenska pappersindu-
strin).

Vecka sex var det dags för räddningssök där Jan-I Borggren 
var mentor vi avslutade denna vecka med att underkänna vår 
mentor i uppkörningen vilket han fick höra av Glenn.

Vecka sju var det dags för skyddet och figurantarbete med 
Glenn Andersson där uppvisade vi allt från glömda munkorgar 
till lintrassel/tappade linor. Glenn fick även uppleva vad en re-
jäl anskällning innebär i Dalarna.

Vecka åtta – sista veckan. Lokaliseringssök på schemat med 
Johan Pettersson som mentor. Nya tankebanor öppnades och 
genomfördes med gott resultat. Denna vecka var det även dags 
att planera/genomföra slutövningarna med grundkursen. Det 
var många stressade och bleka grundkursare som ställde upp 

på morgonen (hade inget att göra med att vi under hela utbild-
ningen förklarat att det är av misstagen man lär och misstag 
kommer dom att göra hela dagen, ingen skulle lyckas med öv-
ningarna) Men de skötte sig med bravur allihopa.

Denna resa mot instruktörsskapet innehöll en massa ny kun-
skap, nya bekantskaper och en massa skratt.

Vi som skulle utbildas kom från region Syd, region Väst, re-
gion Mitt och region Bergslagen.

Samtidigt med instruktörsutbildningen startade 6 stycken 
grundutbildningen mot den bästa tjänst man kan ha inom poli-
sen. Vi hoppas att ni håller i och framförallt håller hundförarfa-
nan högt. Bra jobbat och lycka till i framtiden!

Vi vill även tacka PHT för deras engagemang, och ett jätt-
etack till de som instruerade oss med ett fantastiskt kunnande 
och engagemang!

Trevlig sommar och hopp om massa lyckade hundjobb.

l Deltagarna: Morgan Andersson, Daniel Axelsson,
Johan Hansson, Anna Gustafsson, Marie Olsson,

Maria Karlsson, Morgan Björk och Lars S-Ställ

Instruktörsutbildning
Karlsborg 2018

Bakre raden: Daniel, Johan, Morgan, Lars.
Främre raden: Morgan, Marie, Anna. Infälld i bilden och fotograf: Mia.
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Jag vill med några rader försöka 
förmedla min korta erfarenhet från 
”den andra” sidan, det vill säga från 
instruktörssidan.

Efter årsskiftet i år klev jag in i rollen 
som hjälpinstruktör på hundgruppen i 
Östergötland. Dels för att få känna på 
rollen som instruktör och dels för att 
försöka avlasta våra två redan så ar-
betstyngda instruktörer.

Att vara instruktör på en hundgrupp 
är väl bara att planera lite hundträningar 
tänkte jag. Men så fel jag hade …

I vår hundgrupp har instruktörerna 
mer än så att göra och det ser säkert 
likadant ut på flertalet platser runt om i 
Sverige.
• Plötsligt fick jag en insikt i att man 

som instruktör även var tvungen att 
planera och genomföra väktarprov 
samt föra protokoll över detta och 
även i vissa fall skicka in dessa till 
länsstyrelsen.

• Man var tvungen att genomföra upp-
körningar, omprov och tjänstbarhets-
prov samt föra protokoll över detta.

• Till detta tillkom det även att planera 
in samt genomföra L-tester, hålla reda 
på och skriva hundavtal, se till så att 
inköp av hundutrustning samt medici-
ner såsom färstingmedel och avmask-
ningsmedel gjordes.

• Man satt och planerade större övning-
ar i AG där vi samövade under två 
dagar med flertalet av hundarna i hela 
regionen. Det skulle spåras efter fly-
gare från militären.

• Planering och bokning av vår regiona-

la vecka med allt vad det innebar med 
mattider, inplanerade övningar samt 
vilken utrustning som skulle packas.

• Man planerade specialsöksträningar 
och satt och ringde runt efter lokaler 
att träna i och man planerade för upp-
körningar i detta.

• Och alla dessa hundträningar då man 
bara hjälpte andra och ens egen hund 
fick sitta i bilen hela hundträningspas-
set.

• Efter att ha gjort allt detta så både vil-
le man samt var tvungen att hinna med 
att tjänstgöra ett antal pass i listan.
 Jag har säkert glömt något….

Det jag vill förmedla med detta är hur 
skönt det är att få sin hundträning ser-
verad på ett silverfat, att få åka runt på 

färdiga övningar på regionala veckan, 
inte behöva engagera sig i mer än sin 
egen hund, att få känna sig nöjd efter ett 
hundträningspass över att hunden är helt 
slutkörd. Då är det ganska skönt att vara 
hundförare.

Men det behöver inte vara så här.
Om alla tog lite mer ansvar. Hade in-
ställningen att vi ville hjälpa varandra. 
Om fler kunde tänka sig att engagera sig 
lite extra, så är jag säker på att alla både 
skulle trivas bättre och må bättre.

Stort tack till alla er verksamma instruk-
törer ute i landet som genom ert engage-
mang för hela polishundsverige framåt.

l Text: Mimmi Lindgren

Livet sett från ”den andra” sidan

Regionala veckan i Östergötland. Foto: Johan PeterssonReg. veckan i Östergötland. Foto: Linda Åström

Bild från regionala veckan i Östergötland. Foto: Linda Åström
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I början av juni, närmare bestämt 7 juni, 
återupptogs den traditionella ÖM-täv-
lingen igen efter att ha legat i träda un-
der ett antal år.

Tävlingen planerades av våra två in-
struktörer Linda Åström och Johan 
Nordqvist. Då den obligatoriska uppkör-
ningen är i september–oktober kändes 
det bra med en avstämning inför som-
maren av våra D2-ekipage. Tävlande be-
stod alltså av våra 9 stycken D2-hundar 
med förare, några uppkörda så sent som 
i februari. De grenar som ingick var 
brottsplats, räddningssök, skydd samt 
platsliggning i 5 minuter efterföljt av 
skott.

Det luriga med brottsplatsen var den 
skiftande storleken på föremålen samt 
att rutan var belägen väldigt nära vattnet 
vilket lockade en del hundar då det för 
dagen var närmare 30 grader varmt. 

Rutan var 30 x 30m och man hade 7 
minuter på sig att hitta 7 stycken före-
mål. Ett hårspänne, en påsklämma, en 
mobiltelefon, en kniv, en väska, en rulle 
med ståltråd (diameter 40 cm) samt en 
spade. Förarna skulle, precis som på 
SM, skicka sin hund lös från rutans alla 
fyra sidor. Många hundar var ovana 
med denna typ av ruta och lade mycket 
tid på att springa längs med sidorna där 
tidigare förare och hundar varit. Den 
stora rullen med ståltråd låg precis i 
mitten och den var det ingen hund som 
hittade.

Räddningssöket var 200 meter på 12 mi-
nuter med en öppen figurant i början och 
en uthängd jacka i slutet. Då patrullsti-
gen svängde kraftigt mitt i banan sattes 
förartekniken på stort prov. Samtliga 
hundar gick bra och fast de var så påver-
kade av värmen fick de flesta ändå till en 
bra anskällning på jackan.

Östgötamästerskapen 2018

Östgötamästerskapen 2018  |  Polishunden 3-2018

26



I skyddet var samtliga moment med som 
ingår i D2:ans uppkörning. Alltså en 
viktig avstämning inför uppkörningen 
i höst. Det som skiljde var den extra 
belastningen på hundarna i modprovet 
där figuranten skakade en dunk med 
grus fram till dess att hunden var ca 10 
meter ifrån honom. En del hundar gick 
i angrepp som vanligt medans andra 
analyserade mer och tvekade litegrann 
innan angreppet.

Östgötamästare blev Maria Engström 
med Andreelunds Annie och de tog även 
hem samtliga vandringspris. Både priset 
för årets rookie, bästa nosarbete samt 
bästa skydd. Stort grattis Maria och 
Annie!

På andra plats kom Henrik Karlsson med 
Iaxedex Darkko och på tredje plats kom 
Niklas Gripenblad med Wilses Milou.

Bra jobbat alla! Och tack till de som 
ställde upp som figuranter.

l Text: Mimmi Lindgren
(sekretariatet)

l Foto: Linda Åström
(instruktör/domare)

Östgötamästare blev Maria Engström
med Andreelunds Annie.

Foto: Mimmi Lindgren
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Förarens skyldighet
Föraren är skyldig att känna till och följa de 
regler som är utfärdade för tävlingen.

Hunds framförande
I samtliga moment utom moment 2 skall 
hunden föras okopplad. Hund får bära endast 
ett halsband. Mellan tävlingsmoment får 
hunden inte vara kopplad eller korrigeras i 
halsband.

Utgångsställning
Med utgångsställning menas att hunden 
sitter vid förarens vänstra sida med huvudet 
eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. När 
hund ansluter till den stillastående förarens 
sida accepteras att den först sätter sig fram-
för och sedan kommenderas in till vänster 
sida. Föraren avgör när hunden ska kommen-
deras in om den sitter framför föraren.
Samtliga moment i skyddsarbetet börjar och 
slutar med hunden i utgångsställning efter 
tävlingsledarens anvisning.

Position
En hund som visar oro i en fast position kan 
högst ges betyg 8.

Kommando/tecken
Om den tävlande använder andra komman-
don än de angivna skall detta anmälas till 
tävlingsledaren.
Utöver kommando eller tecken får hundens 
namn användas som lystringsord. Använder 
föraren tecken så får detta i princip inte 
utsträckas längre i tiden än ett muntligt 
kommando. Tecken som alternativ till 
muntligt kommando får endast användas i 
de moment och för de kommandon där så 
anges i momentet. Tekniska hjälpmedel får 
inte användas.

Anvisningar
Den tävlande skall i samtliga moment följa 
tävlings ledarens anvisningar.

Bedömning
Samtliga moment skall bedömas öppet.
Bedömning sker efter 10-gradig skala. Betyg 
över 5 ges i följd 5 – 5,5 – 6 – 6,5 och så vida-
re. Givet betyg multipliceras med respektive 
moments koefficient. Som godkänt betyg 
räknas betyg 5 och däröver, betyg under 5 
räknas som 0.
Allmänt gäller att alla avvikelser från momen-
tets rätta utförande medför betygsavdrag. 
Hund som vägrar åtlyda vid tredje komman-
dot underkänns. Extra kommandon eller 
tecken utöver det tillåtna medför sänkning 
av betyget. Hund som ger ihållande skall 
i moment, där skallgivning inte ingår, skall 
underkännas i momentet. Högre betyg än 
7 bör inte ges till hund som gnäller högljutt, 
gläfser eller morrar. Bedömningen påbörjas 
efter tävlingsledarens anvisning.
Alla betyg under 9 skall skriftligen motiveras. 
Hund som i moment där den sändes från 
förarens sida, tjuvstartar, kan tilldelas högst 
betyg 6, detta under förutsättning att hunden 
omedelbart låter sig inkallas till sidan igen, 
annars underkännes den. Om moment måste 

avbrytas användes kommandot ”avbryt”.

Anrop
Förarens anrop ska vara klart och tydligt 
och ska utan svårigheter kunna uppfattas av 
figuranten.

Angrepp
Med angrepp menas att hunden biter respek-
tive gör bitförsök (stöter) med munkorg. I de 
moment där angrepp krävs av hunden påver-
kas bedömningen i hög grad av angreppsför-
sökets kraft, ett alltför lamt angreppsförsök 
medför ett underkännande av momentet. 
Hunden ska utnyttja första tillfället till 
angrepp och fortsätta med angreppet tills 
föraren kommenderar hunden att avsluta 
angreppet. Hund som inte utnyttjar första 
försöket till angrepp skall underkännas.

Munkorg
Hund som uppträder utan munkorg där så är 
föreskrivet renderar underkänt.
Hund som uppenbart besväras av att bära 
munkorg kan ges högst betyg 7.

Upphörande med angrepp
Vid alla moment där angrepp från hunden 
ingår skall föraren kommendera figuranten 
att stå stilla och kan därefter kommendera 
loss hunden.

Orent arbete
Hund som uppvisar ett orent arbete mot 
figurant, ej att anse som angrepp, kan ges 
högst betyg 7. Hund som angriper figuranten 
efter att något enskilt skyddsmoment är helt 
avslutat skall avbrytas och underkännas i 
hela skyddsprogrammet, men får fortsätta 
tävlingen i övrigt.

Kontroll
Med kontroll menas hund som upphör att 
angripa genom att bevaka, åtlyder komman-
do sitt, ligg, stå eller låter sig återkallas till 
föraren.

Avvisitation
I moment 15 skall figuranten avvisiteras ge-
nom att armar, kropp och ben känns över.

Särskiljande
Vid eventuellt lika poäng i slutresultat skall 
lydnadspoängen räknas bort, för att särskilja 
de tävlande.

Avstängning av hund
Hund som under tävlingsdagarna uppvisar 
ett oacceptabelt beteende genom att 
exempelvis visa omotiverad aggression 
eller omotiverat angriper människa eller djur 
stängs av från tävlingen. Ärenden som gäller 
avstängning av hund hanteras och bedöms 
av tävlingskommittén.

Löptik
Tik som är eller precis har varit i löpperiod ska 
placeras sist i startordning.

Regler i enskilda moment har företräde mot 
de Allmänna anvisningarna.

2016-04-10
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND

Allmänna anvisningar
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2016-04-10
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND

Skyddshundsgrupp
Moment 1:
Platsliggande med skottberördhet – kommando
”plats eller handtecken” – Koeff 5
Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca. 
5 meters mellanrum och avlägsnar sig gående ca 50 
meter från hundarna. Dessa skall kvarligga under 10 
minuter utan att förflytta sig. När föraren lämnar hun-
den må han använda kommandot ”stanna kvar”. Efter 
10 min då föraren återgått och anslutit till hunden 
samt beordrat hunden i utgångsställning skjuts fem 
skott i en följd. Efter det femte skottet skall hundarna 
sitta kvar ytterligare ca 10 sekunder. Därefter är mo-
mentet slut efter tävlingsledarens anvisning.

Uppläggning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar 
nedläggning av hundarna. Momentet är slut efter 
skott och på tävlingsledarens anvisning. Hund får ej 
läggas om under pågående moment. Skytten skall 
vara utplacerad innan moment platsliggning med 
skottberördhet börjar. Tiden tas från det förarna 
intagit position ca 50 meter från hundarna.

Bedömning:
Hund som ej kryper mer än sin längd eller gnäller 
ihållande erhåller högst betyg 7. Om hunden sätter 
sig, ställer sig, kryper mer än sin egen längd eller på 
annat betydande sätt ändrar sin position underkänns 
den i momentet.

Moment 2:
Linförighet – kommando ”fot” – Koeff 2
Hunden som förs i fritt hängande koppel skall villigt 
följa föraren gående på dennes vänstra sida med 
huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä.
Linförigheten skall prövas i olika gångarter samt 
olika på stället och stegförflyttningar. Då föraren gör 
halt skall hunden utan kommando stanna i utgångs-
ställning. Vid nytt marschanträde eller tempoväxling 
får kommandot upprepas.

Uppläggning:
Momentet börjar och avslutas på tävlingsledarens 
kommando med hunden i utgångsställning och ska 
genomföras under ca 3 minuter. Tävlingsledaren 
kommenderar momentet. Det åligger tävlingsleda-
ren att tillse att hunden föres i fritt hängande koppel, 
samt att momentet utföres lika för samtliga hundar.

Bedömning:
Hund som hela momentet föres i stramt koppel 
(stretar) kan ej godkännas. Sak samma gäller hund 
som släpar och upprepade gånger måste dras fram. 
Stor vikt skall läggas vid hundens förmåga att an-
passa sig till förarens rörelser, så att den ej stänger, 
tränger eller sätter sig snett eller sent.

Moment 3:
Fritt följ – kommando ”fot” – Koeff 4
Utföres som moment 2 men med okopplad hund.

Uppläggning:
Se tillämpliga delar moment 2

Bedömning:
Se tillämpliga delar moment 2

Moment 4:
Platsläggande – kommando ”plats”, ”ligg” eller 
handtecken – Koeff 2
På kommando eller handtecken skall hunden snabbt 

lägga sig. Platsläggandet utförs under gång utan att 
föraren stannar. Efter kommandot fortsätter föraren 
springande minst 20 meter och stannar på tävlings-
ledarens order vänd mot hunden.
Momentet avslutas med att föraren återvänder till 
hunden och på tävlingsledarens kommando beor-
drar hunden i utgångsställning.

Uppläggning:
I momentet som börjar på tävlingsledarens tillsä-
gelse med hunden i utgångsställning, ingår inte 
bara själva nedläggandet utan även förflyttningen 
dessförinnan, samt uppsättandet av hunden till 
utgångsställningen.
Tävlingsledaren ger anvisningar, ”framåt marsch” – 
”kommendera” (läggandet) – ”helt om halt” – ”återgå 
till hunden” – ”kommendera” (sätt upp hunden) – 
”moment slut”.

Bedömning:
Förblir hunden i stående ställning i stället för att 
lägga sig, och detta upptäcks av föraren efter några 
stegs förflyttning skall hunden underkännas även 
om föraren då med nytt kommando lyckas lägga 
hunden. Om hunden sätter, ställer sig eller på annat 
sätt lämnar sin position innan föraren återvänt till 
hundens sida skall den underkännas i momentet. 
Hund som sätter sig eller ställer sig strax före föra-
rens kommando erhåller högst betyg 8.

Moment 5:
Fritt hopp över häck – kommando ”hopp”, ”sitt/ligg/
stå” – Koeff 2
Hunden i utgångsställning skall på kommando fritt 
hoppa över häcken. På kommando skall hunden sit-
ta, ligga eller stå på andra sidan, tills föraren ansluter 
till hunden. Position på andra sidan hindret anges 
innan momentet börjar.

Uppläggning:
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens 
tillsägelse.
Häcken skall vara 100 cm bred, 85 cm hög och 
täckt (se hinder SBK. Ekl.). Momentet börjar när 
föraren ställt upp på lämpligt avstånd med hunden 
i utgångsställning. Hoppet sker på tävlingsledarens 
tillsägelse. Momentet är slut då föraren på tävlings-
ledarens anvisning anslutit till hunden.

Bedömning:
Hund som vidrör hindret kan ej ges högre betyg 
än 8. Hund som efter hoppet ej intar eller stannar 
kvar i angiven position underkänns. Hund som river 
eller använder hindret som stöd underkänns. Hund 
som har större delen av kroppen utanför hindret 
underkänns.

Moment 6:
Inkallning och platsläggande – kommando ”hit, 
plats eller ligg” – Koeff 3
Hunden kallas in mot föraren men nedläggs då 
hunden passerat halva sträckan.

Uppläggning:
Momentet börjar med hunden i utgångsställning och 
på tävlingsledarens tillsägelse avlägsnar sig föraren 
springande från den sittande hunden ca 75 meter. 
På tävlingsledarens tillsägelse eller tecken inkallas 
hunden och när den passerat halva sträckan skall 
föraren på tävlingsledarens direktiv nedlägga hun-
den. Momentet är slut när tävlingsledaren meddelar 
detta efter det att föraren återvänt till hunden och 
hunden sitter i utgångsställning. Föraren skall före 
momentets början informeras om utförandet.
Tävlingsledaren bör under momentet stå i anslutning 
till den tävlande.

Bedömning:
Stor vikt skall läggas vid hundens snabbhet vid 
inkallningen och läggandet. Stannar hunden ej innan 
15 meter från föraren kan den ej godkännas. Hund 
som före inkallningen ställer sig, lägger sig eller 
avviker från platsen mer än 1 meter underkänns.

LYDNAD MED STÖRNING
Moment 7:
Fritt följ med störning – kommando ”fot” – Koeff 5

Uppläggning:
Tillämpliga delar som moment 2. Det fria följet ska 
utföras med någon form av störning, ex. annorlunda 
underlag, trappa, yttre störning etc.

Bedömning:
Tillämpliga delar som moment 2 med beaktande på 
störningsgrad.

Fo
to

: M
ag

nu
s 

Sö
de

rb
er

g

Polishunden 3-2018  |  Regler Polishund-SM 2018

29



Moment 8:
Inkallning med störning – kommando ”sitt/stanna 
kvar”, ”hit” – Koeff 5

Uppläggning:
Föraren lämnar den sittande hunden och går cirka 
75 meter. Hunden ska sedan inkallas.

Bedömning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrat föraren 
att lämna hunden och är slut då hunden intagit 
utgångsställning hos föraren. Stor vikt ska läggas 
vid att hunden visar god lydnad och snabbhet vid 
inkallningen.
Hund som ställer sig, lägger sig eller avviker mer än 
1 meter när föraren lämnat hunden underkänns.
Störningen får ej vara utformad med någon form av 
skyddsinslag.
Arrangören ska i god tid inför varje SM-tävling pre-
sentera och ansöka om lämpligheten i momenten 
hos styrelsen i Polisens hundförarförbund.
Momentet presenteras för deltagarna under tävling-
en, vid information till tävlande.

Moment 9:
Uppletande av spår – kommando ”sök spår” – Koeff 3
Spårets utgångspunkt skall ligga utmed en ca 50 
meter lång baslinje.
Föraren äger rätt att själv bestämma var utmed 
linjen hunden skall påbörja spårsöket. Hunden skall 
arbeta självständigt och föras i en ca 15 meter lång 
lina. Föraren skall meddela domaren när hunden har 
hittat spåret och får lämna området på klartecken 
från domaren.
Kan inte hunden finna spåret inom 5 min får den inte 
delta i moment 10.

Uppläggning:
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse, 
och är slut då ekipaget på domarens tecken lämnar 
upptagsområdet. Domaren skall ha tillgång till skiss 
på spårutgången.
Upptagslinjen skall vara synligt utmärkt

Bedömning:
Hund som bakspårar eller tar upp fel spår återkallas 
till linjen utan betygsneddrag.
Hund som går över spåret utan upptag erhåller 
betygsneddrag var gång.
Dock erhålls godkänt betyg vid spårupptag inom 
5 min.
Förare som meddelat spår 3 gånger och inte fått 
klartecken från domaren underkänns i moment 9 
och 10. För att erhålla poäng i moment 9 krävs att 
slutföremålet är funnet i moment 10.

Moment 10:
Spårning: Spårning på ett ca 1500 meter långt och 
ca 90 minuter gammalt spår.
Spåret skall läggas i omväxlande terräng och som 
en person normalt förflyttar sig. Spårläggaren utläg-
ger 7 föremål i spåret varav slutföremålet skall vara 
större än de övriga.
Spårningen är avslutad när hunden funnit slutfö-
remålet. Föremålen redovisas till funktionär, vilken 
även antecknar sluttid.
Spårtid 40 min. inklusive upptagstid.

Uppläggning:
Spåren bör ej ligga närmare varandra än 300 meter 
vid samma utgångsriktning. Föremålen skall vara ca 
5-10 cm stora och vara märkta med spårnummer. 
Första föremålet bör ej ligga närmare än 100 meter 
från upptaget.
Spårmottagaren får inte uppehålla sig i vindriktning 
mot spårslutsområdet.

Bedömning:
Föremål 1-6 á 30 poäng = 180 p.
Föremål 7 á 120 poäng = 120 p.
Summa 330 p.
Då påvisande markering används vid anträffade ap-
porter medför skadat eller trasigt föremål underkänt.

Moment 11:
Platsundersökning – kommando ”leta föremål”.
Sök – Koeff 5

4 föremål – Koeff 3
Taktiskt uppträdande – Koeff 3

Uppläggning:
Rutan skall vara synligt utmärkt och väl avvallad. 
Hunden får skickas från alla fyra sidorna. Hunden 
skall från alla fyra sidorna kunna iakttas i hela rutan.
Momentet börjar på provledarens tillsägelse. Rutan 
skall vallas om efter var 5:e hund.
Hunden skall inom en tid av 10 min. genomsöka ett 
40 x 40 meter stort område inom vilket 4 föremål är 
utlagda.
Ett av föremålen ska vara mellan 2-4 cm, ett av 
föremålen ska vara större än 20 cm och de övriga 
mellan 4-8 cm.
Hunden får bära munkorg.
Föremål som hunden anträffat skall klart påvisas 
genom individuellt markeringssätt. Med markering 
menas att hunden funnit föremålet och ställer, sätter 
eller lägger sig vid föremålet. Hund som markerar 
tyst eller med skallgivning bedöms lika. Föremål 
som påvisas skall efter godkännande av domare 
avhämtas av hundföraren i enlighet med tävlingsle-
darens anvisning. Hunden skall efter avhämtandet 
föras som vid fritt följ ur rutan och får sändas från 
den plats föraren befann sig när han gick in i rutan.

Bedömning:
Sök:
Vikt ska läggas vid hundens sökmetodik, söklust, 
förarens förmåga att dirigera samt samarbete.
Upprepade kommandon samt olydnad medför 
poängavdrag. Hund som upprepade gånger och 
till betydande del befinner sig utanför sökområdet 
renderar poängavdrag.
För att erhålla betyg fordras minst ett godkänt 
föremål.

Föremål:
För att föremål skall tillgodoräknas måste det vara 
markerat inom föreskriven tid. Markeringen skall i 
dessa fall tas med i bedömningen oaktat att tiden 
har gått ut.
Momentet avbryts efter att 4:e föremålet avhämtats.
Om föraren påverkar hunden vid markering av ett 
föremål får detta ej tillgodoräknas.
Vidrört föremål medför poängavdrag, om hunden tar 
upp föremålet i munnen får detta inte tillgodoräk-
nas. Hund som blindmarkerar mer än 1 gång skall 
underkännas.

Taktiskt uppträdande:
Här görs en bedömning av förarens förmåga att 
disponera område och tid.

Moment 12:
Personsök/Räddningssök – kommando ”sök”.
Sök – Koeff 9
Figuranter ståndskall 2 x – Koeff 8
Föremål ståndskall – Koeff 2
Taktiskt uppträdande – Koeff 3

Uppläggning:
Hund iförd munkorg samt tjänstetecken.
Inom ett ca 100 meter brett och 300 meter långt 
område skall två figuranter och ett föremål vara 
utplacerade.
Rutan skall vara avvallad och avvallas därefter var 
5:e hund.
Den ene figuranten skall vara helt dold och den 
andre sittande/liggande till synes medvetslös.
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Moment 13:
Överfall på föraren – Koeff 3

Uppläggning:
Hunden iförd munkorg.
Figurantens överfall ska vara riktat mot föraren.
Momentet börjar på tävlingsledarens anvisning med 
hunden i utgångsställning och därefter beordrar 
föraren hunden att sitta kvar samt tar två steg till 
höger.
Efter anvisning av tävlingsledaren gör figuranten, 
med höger arm, ett överfall mot föraren. Hunden 
skall genom angrepp avvisa överfallet, varvid figu-
ranten blir passiv. Hunden skall därvid på förarens 
kommando upphöra med angreppet.

Bedömning:
Vikt skall läggas vid hundens snabbhet och kraft 
i avvärjandet, samt att föraren snabbt får kontroll 
på hunden efter avvärjandet. Momentet är slut då 
hunden intagit utgångsställning efter tävlingsleda-
rens anvisningar.

Moment 14:
Transport av figurant – kommando ”fot transport” 
– Koeff 3

Uppläggning:
Hund iförd munkorg. Föraren ställer upp cirka 5 
meter bakom figuranten med hunden i utgångs-
ställning.
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens 
anvisning.
På tävlingsledarens anvisning anbefaller föraren 
figuranten att gå framför sig och går själv med 
hunden fot ca 5 meter bakom. På tävlingsledarens 
tillsägelse skall föraren växla mellan att gå ca 2 me-
ter snett bakom och ca 5 meter bakom figuranten.
Transporten skall vara ca 75 meter.
Transporten utförs med svängar och vändningar.
Om föraren är felaktigt placerad i förhållande till 
figuranten ska domaren påtala detta (en gång).

Bedömning:
Vikt skall läggas vid att föraren följer tävlingsleda-
rens anvisningar beträffande avstånd, att hunden 
håller sin position vid föraren samt hundens vilja att 
bevaka figuranten. Hund som gnäller eller skäller 
erhåller nerdrag.

Moment 15:
Fasttagande av flyende – kommando ”revir/attack”.
Fasttagande – Koeff 5.

Uppläggning:
Hunden iförd munkorg. Föraren ställer upp ca 5 
meter bakom figuranten med hunden i utgångs-
ställning.
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens 
anvisning.
På tävlingsledarens anvisning springer figuranten i 
riktning från hundpatrullen.
Tävlingsledaren ger anvisning att sända hunden då 
figuranten befinner sig på ca 15 meters avstånd från 
hundpatrullen och föraren äger rätt att omedelbart 
springa med.
Hunden skall stoppa figuranten genom angrepp. 
Hunden skall välja första tillfället till angrepp. Då 
hunden har angripit och stoppat figuranten ska 
denne bli passiv. Hunden ska då upphöra med sitt 
angrepp på förarens kommando eller uppta bevak-

Lämpliga föremål är t.ex. jacka, väska eller ryggsäck 
med en storlek av minst 40 cm.
Föraren anvisas en utmärkt mittlinje genom områ-
dets längstriktning. På kommando eller armtecken, 
vilka får upprepas, skall hunden snabbt i slag åt 
båda sidor genomsöka området under högst 15 
minuter. Återsök är ej tillåtet.
Områdets bortre gräns skall vara markerat. När 
2 figuranter och ett föremål funnits alternativt 
föraren och hund passerat bortre gränsen avbryts 
momentet.
Då tiden gått ut och ekipaget ännu inte kommit till 
slutet, avbryts momentet.
Momentet startar då ekipaget går in i sökområdet.
Då hunden påträffar figurant skall den utan påverkan 
ge ståndskall tills föraren kommit fram. Föraren får 
lämna mittlinjen först på tecken från domare. Figu-
ranten förs efter omhändertagande till mittlinjen och 
hunden ska då vara under kontroll hos föraren.

Bedömning
Sök:
Vikt ska läggas vid hundens sökmetodik, söklust, 
förarens förmåga att dirigera samt övrigt samarbete.
Upprepade kommandon samt olydnad medför 
poängavdrag. Hund som går ur hand underkänns.
Stor vikt skall läggas vid att hunden inte lämnar stora 
områden ogenomsökta.
Ett krav för godkännande är en funnen och godkänd 
figurant genom ett vägledande ståndskall.

Figuranter ståndskall:
Momentet börjar då hunden finner figuranten. Hund 

som har lämnat funnen figurant får underkänt på den-
ne trots senare godkänt ståndskall på densamme.
Skulle hunden under räddningssöket tappa eller dra 
av sig munkorgen får denna sättas på en gång. Upp-
repas felet avbryts arbetet. Föraren får inte lämna 
den utmärkta mittlinjen för att återfinna munkorgen.
Skulle hunden vidröra figuranten med munkorgen, i 
vad som kan uppfattas som någon form av påbörjat 
angrepp, skall ekipaget avstängas från räddnings-
söket. Stor vikt skall här läggas vid figurantens 
uppfattning av situationen. Bedöms vidrörandet inte 
vara ett angrepp renderar detta poängavdrag och 
bedöms som orent arbete.
Vikt skall läggas vid skallets jämnhet och att det är 
vägledande.
Återförande av figurant bedöms i moment ståndskall.

Föremål ståndskall:
Föremålet regleras till att vara ett klädesplagg eller 
väska minst 40 cm stort (jacka/byxa/skjorta/större 
väska) liggande eller hängande högst en meter 
upp. Hund som kraftigt vidrör föremålet bedöms 
som angrepp och får inte tillgodoräkna sig detta. 
Lättare beröring anses som orent arbete och medför 
betygsneddrag. Föremålet skall placeras så att 
hundens beteende vid föremålet lätt kan observeras 
av domarna.

Taktiskt uppträdande:
Här görs en bedömning av förarens förmåga att 
disponera område och tid.
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ning självmant eller på förarens kommando.
Hunden skall vara under kontroll inom ca. 10 sekun-
der efter att figuranten blivit passiv.

Bedömning:
Hunden ska angripa figuranten.
Stor vikt skall läggas vid hundens intention/kraft 
att angripa samt förarens förmåga att ta kontroll på 
hunden.
I momentet skall särskilt beaktas att föraren inte på-
verkar hunden på annat sätt än genom kommando.
En hund som efter angrepp, utan inkallning, lämnar 
figuranten mer än ca 5 meter, släpper bevakningen 
och möter föraren underkänns.

Moment 16/17/18:
Modprov – kommando ”stanna eller jag sänder 
hunden” – Koeff: anrop 2
Modprov – kommando ”revir/attack” – Koeff: 
angrepp 5
Modprov – kommando ”stå stilla, loss” – Koeff: släp-
pande/visitation 3

Uppläggning:
Figuranten iförd synlig bitjacka.
Föraren ställer upp på anvisad plats med hunden i 
utgångsställning.
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens 
anvisning med hunden i utgångsställning.
På cirka 75 meters avstånd befinner sig en figurant. 
På tävlingsledarens anvisning börjar figuranten att 
uppträda hotfullt verbalt samt med kroppsspråk. 
I samband med detta börja figuranten gå mot 
hundpatrullen.
På tävlingsledarens anvisning anropar föraren figu-
ranten samt sänder hunden mot figuranten. Föraren 
äger rätt att omedelbart springa efter. I samband 
med att föraren sänder hunden börjar figuranten att 
springa mot hunden.
Då hunden befinner sig ca 15 meter från figuran-
ten övergår denne med bibehållet hot att gå mot 
hunden.
Hunden ska välja första tillfället till angrepp.
Då hunden har angripit ska figuranten utsätta hun-
den för belastning, både verbalt och fysiskt.
Hunden ska fortsätta sitt angrepp tills föraren kom-
menderar hunden att upphöra med sitt agerande.
På förarens kommando ”stå stilla, loss” upphör figu-
ranten med belastning samt aktivitet.
Efter släppandet placeras hunden att bevaka figu-
ranten vartefter denne skyddsvisiteras.

Hund som inte godkänns i moment 16 får inte utföra 
moment 17-18.

Bedömning moment 16:
Anrop:
Vikt ska läggas vid förarens kontroll över hunden 
i anropet. Moment 16 börjar på tävlingsledarens 
anvisning med hunden i utgångsställning och är slut 
då föraren sänder hunden.

Bedömning moment 17:
Angrepp:
Stor vikt ska läggas vid hundens vilja att möta hotet, 
samt kraften i angreppet. Moment 17 börjar då 
föraren på tävlingsledarens anvisning, efter anropet 
sänder hunden för angrepp och är slut när föraren 
kommenderar loss hunden.

Bedömning moment 18:
Släppande/visitation:
Vikt ska läggas vid hundens förmåga att släppa, 
förarens förmåga att få kontroll över hunden samt 
hundens vilja att bevaka figuranten under visitatio-
nen.
Moment 18 börjar då föraren kommenderar loss 
hunden och är slut på tävlingsledarens anvisning 
med hunden i utgångsställning efter fullbordad 
visitation.
Hund som vid visitationen angriper figuranten ska 
inte godkännas. Förare som vid visitationen går 
mellan hund och figurant ska inte godkännas.

Moment 19:
Sändande och återkallande/avbrytande – kom-
mando ”revir”, ”hit” – ”sitt” – ”ligg” – ”stå” – Koeff 4

Uppläggning:
Föraren ställer upp på anvisad plats med hunden 
i utgångsställning. Föraren ska innan momentets 
början ange om hunden återkallas eller avbryts.
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens 
anvisning med hunden i utgångsställning.
På ca 50 meters avstånd från hundpatrullen förflyt-
tar sig en skyddsärmsförsedd figurant springande 
från sidan för att vid anrop vinkla ifrån patrullen och 
fortsätta springande. På tecken från tävlingsledaren 
anropas och därefter sänds hunden att ta fast den 
flyende. Efter det att hunden passerat en på ca 20 
meters avstånd utmärkt punkt, med hjälp av tecken 
från tävlingsledaren återkallas eller avbryts hunden.
20 meters markeringen skall vara klart och tydligt 
markerad.

Vid avbrytande får föraren ansluta till hunden efter 
tävlingsledarens anvisning.

Bedömning:
Använder föraren mer än tre kommandon under-
känns hunden.
Hund som inte upptar ett effektivt efterföljande 
underkänns.
Hund som återkallas/avbryts innan tävlingsledarens 
tecken eller före markering underkänns.
Stor vikt ska läggas vid hundens intention att förfölja 
figuranten samt förarens förmåga att återkalla eller 
avbryta hunden.
För att godkännas i momentet måste hunden låta 
sig återkallas eller avbrytas.

Moment 20:
Skyddsarbete/Miljöangrepp – kommando ”revir” 
– ”attack”
Hundens vilja/intention att övervinna hinder svårig-
heter – Koeff 4
Angrepp – Koeff 4
Upphörande med angrepp/kontroll – Koeff 4

Uppläggning:
Momentet ska likna en tjänstenära situation där 
hunden ska fungera skyddsmässigt och utsättas för 
någon form av hinder/belastning. Momentet börjar 
på tävlingsledarens anvisning och är slut då hunden 
intagit utgångsställning

Bedömning:
Vikt ska läggas vid:
• Hundens vilja/intention att övervinna hinder eller 

svårigheter
• Kraften i angreppet
• Förarens förmåga att få hunden att upphöra med 

angreppet samt övriga kontrolldelar.
Hund som går ur hand och ej kan återkallas ska ej 
godkännas.
Arrangören ska inför varje SM-tävling presentera och 
ansöka om lämpligheten i momentet hos styrelsen i
Polisens Hundförarförbund. Momentet presenteras 
för deltagarna under tävlingen i samband med 
provhund skyddsarbete.

Summa Maxpoäng skyddshundsgruppen: 1480
Lydnad 280
Skydd 370
Spår 330
Platsundersökning 200
Räddningssök 300
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Spårhundsgruppen
• Lydnad som i skyddshundsgruppen.
• Platsundersökning som i skyddshundsgruppen.

Spår spårhundsgruppen
Uppletande av spår – kommando ”sök spår” – Koeff 5

Uppläggning:
Spårets utgångspunkt skall ligga utmed en ca 150 
meter lång baslinje.
Föraren anvisas var utmed linjen hunden skall påbörja 
spårsöket. Hunden skall arbeta självständigt och 
föras i en ca 15 meter lång lina. Föraren skall meddela 
domaren när hunden har hittat spåret, och får lämna 
området på klartecken från domaren. Kan hunden 
inte finna spåret inom 5 min avbryts momentet spår.
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse, 
och är slut då ekipaget på domarens tecken lämnar 
upptagsområdet. Domaren skall ha tillgång till skiss 
på spårutgången.
Upptagslinjen skall vara synligt utmärkt.

Bedömning:
Hund som bakspårar eller tar upp fel spår återkallas 
till linjen utan betygsnerdrag.

Hund som går över spåret utan upptag erhåller 
betygsnerdrag var gång.
Dock erhålls godkänt betyg vid spårupptag inom 
5 min.
Förare som meddelat spår 3 gånger och ej fått 
klartecken från domaren underkänns i uppletande 
av spår samt spårning.
För att erhålla poäng i moment upptag krävs att 
slutföremålet är funnet enligt moment spårning.

Spårning
Uppläggning:
Spårning på ett ca 1500 meter långt och ca 120 
minuter gammalt spår.
Spåret skall läggas i omväxlande terräng. 
Spåret skall innehålla två stycken spets-
vinklar. Spårläggaren utlägger 7 föremål, 
och 1 slutföremål varav 3 skall vara av 
metall och 4 av annat material. Fyra av 
apporterna skall vara ”ej uppenbart synliga” 
och övriga öppna. Dolda föremål skall ha 
koefficient fyra och öppna tre. Två av ap-
porterna skall placeras i vinkel, dock inte i 
spetsvinklarna. Slutföremålet skall ligga väl 
synligt och vara minst femton 15 cm.

Spårningen är avslutat när hunden funnit slutföre-
målet. Föremålen redovisas till funktionär, vilken 
även antecknar sluttid.
Spårtid 40 min. inklusive upptagstid.
Spåren bör ej ligga närmare varandra än 300 meter 
vid samma utgångsriktning. Föremålen skall vara 
max 5 cm stora och vara märkta med spårnummer. 
Första föremålet bör ej ligga närmare än 100 meter 
från upptaget. Spårmottagaren får inte uppehålla sig 
i vindriktning mot spårslutsområdet.

Bedömning:
Uppletande av spår koeff 5 = 50 p.
Föremål 1-4 á 40 poäng = 160 p.
Föremål 5-7 á 30 poäng = 90 p.
Föremål 8 á 100 poäng = 100 p.
Summa 400 p.

Summa Maxpoäng spårhundsgruppen: 880
Lydnad 280
Spår 400
Platsundersökning 200

2016-04-10
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND

Spårhundsgrupp
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Nordisk Polishundunion (NPHU) är en föreningsbildning 
genom 2 representanter från vardera av de Nordiska 
tjänstehundsföreningarna, som är medlemmar, i en sty-
relse. För närvarande består NPHU av medlemsländerna 
Danmark – Norge och Sverige. Både Finland och Island 
har dock visat ett intresse för att ansluta till Unionen.

Unionens huvuduppdrag är att arrangera Nordiska Mästerskap, 
NM, en gång per år (i normalfallet genomförs NM i månads-
skiftet maj–juni). Unionen spelar också en viktig roll i fack-
mässiga hundfrågor och arbetar aktivt för ett relevant samarbe-
te med ländernas hundskolor. Styrelsen sammanträder 2 gånger 
per år, dels i samband med de Nordiska Mästerskapen och dels 
ett vintermöte (Julmöte) i november/december.

I år var de Nordiska Mästerskapen, för första gången, inställ-
da så därför blev också styrelsemötet under NM inställt. Några 
punkter var dock så angelägna (t.ex. NM 2019 och bombhun-
darnas eventuella medverkan på NM) att det ändå kallades till 
styrelsemöte 2–4 juni. För att hålla kostnaderna nere bad vi om 
att få disponera Kildegården (hundskolan) i Danmark.

Kildegården (bild överst på nästa sida) ligger i Farum strax 
utanför Köpenhamn med anor från mitten av 1700-talet.

Husen till höger på bilden är den gamla mangårdbyggnaden 
som numer är kök och lektionssalar samt stallbyggnader som 
används både som hunduppstallning och lektionssal (samt Pub). 
Till vänster på bilden skymtas boendet för dryga 50 personer.

På dagarna rådde lugn och sammanbiten stämning med hög 
intensitet och adekvata beslut. På kvällarna rådde en något mer 
uppsluten stämning.

 l Text: Lars Lindgren

PROTOKOLL
Närvarande:
John Tetlie, ordförande Jens Jönholt
Morten Haave, kassör Jörgen Weinkouff Petersen
Johan Pettersson Lars Lindgren
Magnus Söderberg, sekr.

§1 Mötet öppnas
John Tetlie öppnar och hälsar deltagarna välkomna till styrelse-
mötet här på Kildegaarden.

§2 Föregående mötesprotokoll
Genomgång av föregående styrelsemöte protokoll. Ingen i sty-
relsen hade något att erinra.

§3 Ekonomi
Kassör Morten gick igenom ekonomin för NPHU. Sverige och 
Danmark har inte betalat in medlemsavgiften för 2018. När 
detta är gjort så ligger ekonomin på, i stort sett, samma nivå 
som vid förra mötet.

§4 Mötespengar
Frågeställning om styrelsen ville ha ersättning för kostnader i 
samband med mötet. Styrelsen svarade enhälligt Nej på frågan.

§5 Avlysning av NM 2018
2018 års Nordiska Mästerskap ställdes in då Danmark inte 
kunde medverka pga. VM i ishockey samt andra händelser vid 
samma tidpunkt.

När detta besked kom diskuterades att flytta NM till hösten 
men det sa Sverige nej till p.g.a. kommande Riksdagsval. Kvar 
blev då möjligheterna att genomföra en landskamp mellan Sve-
rige och Norge. Sverige valde att tacka nej då det vid tidpunk-
ten var svårt att få till ett lämpligt datum även för detta.

NPHU:s styrelse är överens om att vi framledes ska föra 
kontinuerlig dialog med de olika ländernas myndigheter angå-
ende planerat datum för NM. Grundinställningen är att NM ska 
planeras kring månadskiftet maj-juni årligen.

§6 NM 2019
Beslut togs att Norge arrangerar NM 2019. Det är inte i dags-
läget klart var mästerskapet kommer att hållas men det blir inte 
i Stavanger.

Datum för Nordiska Mästerskapet blir v.21, 21–24 maj. Om 
detta inte går att genomföra angivet datum blir det v.23 (reserv).

Hedersgästerna Geir och Ilka samt skolcheferna kommer att 
bjudas in till banketten.

§7 Bombhundars medverkan i NM
Sören Bjeverskov presenterade ett program gällande bomb-
hundarnas medverkan vid NM. Detta tävlingsprogram/regler 
skickas till respektive länders bombhundsgrupper för gransk-
ning. Om reglerna godtas av länderna så kommer bombhundar-
na att medverka vid NM som projekt 1 år för att sedan utvär-
das. Sören Bjeverskov är kontaktperson i frågan.

Om bombhundarna i framtiden deltar i NM måste checklis-
tan arrangörskapet uppdateras.

Styrelsemöte NPHU på Kildegaarden
i Danmark 2 juni 2018
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§8 Finland och Island intresserade av samverkan i NM
Finland och Island har börjat visa intresse för samverkan i NM. 
NPHU kommer att skicka information till dessa länder angående 
kommande NM arrangemang. Kontaktperson i Finland är Timo 
Nikkinen. Island har i dagsläget ingen utpekad kontaktperson.

§9 Hemsidan
NPHU:s hemsida är nu uppdaterad. På hemsidan kommer län-
kar till de olika ländernas hemsidor att finnas. Protokoll, möten 
m.m. ska läggas in på hemsidan så medlemmarna får snabb 
och riktig information om vad som sker i NPHU.

Morten har ordnat en sponsor till hemsidan. Förfrågan från 
andra har inkommit. Detta kan bli ett välkommet tillskott till 
ekonomin.

§10 Övriga frågor och ämnen
Morten har uppdraget att uppdatera registret över styrelsesam-
mansättningen i NPHU.

§11 Nästa möte
Nästa möte NPHU avhålls vid Julemötet i Köpenhamn 9-11 nov.

Kildegaarden Danmark 2018-06-02

l Sekreterare NPHU, Magnus Söderberg

Kildegården i Farum, med anor från 1700-talet.
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Sett och läst på Facebook

Specialsökekipage Se upp för varm bil!
Polisen Stockholm – 5 juni 2018 Polisen – 5 juni 2018

Hundar vars skarpa insatser vi tyvärr inte har skrivit om så 
mycket är våra fantastiska specialsökekipage. Vi ska försöka 
bli bättre på detta. I många fall är det dock ogörligt i och med 
att hundarna arbetar i ärenden av stor dignitet, där det kan vara 
förödande för insatsen att berätta om de fynd hundarna har 
gjort. Det kan tex handla om grova vapen, – eller narkotika-
brott, eller i kriminalsökhundarnas fall dråp, mord och grova 
sexualbrott till exempel.

Men märk väl, även om vi inte skriver om hundarna så är det 
här ekipage som DEFINITIVT gör skillnad i samhället, och de 
är i frontlinjen i kampen mot den grova organiserade brottslig-
heten.

Förra veckan var ekipagen på regional träningsvecka, och de 
har bett att få framföra en hälsning:

Vecka 22 har Stockholmspolisens Specialsökhundar Vapen/
Narkotika bedrivit sin årliga prövningsvecka i Karlsborg. Inn-
an veckan och under veckan har vi fått strålande hjälp av en 
mängd människor som hjälpt oss att göra veckan riktigt bra 
och kontrollera våra hundars duglighet och kapacitet.

Vi vill gärna rikta ett stort TACK till,
Nationella polishundtjänsten (NPHT), Polisen region Väst, 
Polisen region Öst, Försvarsmakten FHTE, Kriminalvården, 
Karlsborgs kommuns parkförvaltning, Forsviks bruksmuseum, 
Forsviks såg, Karlsborgs kommuns närings och föreningsliv.

Tack vare er hjälp står vi rustade att bekämpa den grova 
brottsligheten i ytterligare ett år.

l Hundförare och instruktörer Stockholm

Varje år krossar polisen bilrutor för att rädda barn och djur från 
värmen. Om du ser ett barn eller djur i en varm bil som visar 
tecken på överhettning och inte hittar ägaren av bilen i närhe-
ten, gör så här:

Känn efter om bildörren är öppen
• Ring polisen.112 om du anser att det är akut, annars 114 14.
• Notera registreringsnummer och klockslag
• Notera hur ventilation och lufttillförsel tillgodoses
• I nödfall krossa rutan. Om möjligt, välj en ruta som inte är 

nära barnet eller djuret för att undvika glassplitter.

Om du ser ett djur eller en person i en varm bil som visar 
tecken på överhettning, har du rätt att, för att rädda djuret eller 
personen, krossa rutan med stöd av nödbestämmelsen i 24 kap 
4 § Brottsbalken. Nöd föreligger bland annat när fara hotar liv, 
hälsa eller egendom. Den som vidtar den räddande åtgärden 
måste vara beredd att identifiera sig för tillkallad polis eller 
bilägaren/föraren.

Ring helst först, det kan vara så att vi har en patrull i närhe-
ten som kan hjälpa till med bedömningen och krossandet.

Läs mer här: https://polisen.se/…/2…/maj/lamna-inte-hunden-
i-en-varm-bil/

l Polisen

OBS: Hunden på bilden har inte lämnats i varm bil,
bilden är tagen i ett annat sammanhang.
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Kåsa jagar tjuvarHarry på jakt i Lerum

Polisen Västernorrland – 29 april 2018Polisen Väst – 9 maj 2018

Jaha det tog inte lång tid för denna 
fyrfota konstapel att presentera sig 
för våra kunder...

Fredagskväll och det larmas ut 
ett inbrottslarm i en fastighet. För-
svarsmaktens KÅSA med förare 
beger sig mot platsen och får sam-
tidigt höra att allmänhet jagar efter 
de flyende banditerna. Framme på 
plats konstateras att efter ett rådigt 
ingripande av allmänhet har en 
bandit fångats in men två stycken 
saknas. Dags för Kåsa att göra entré 
och det med bravur. Omgående tar 
Kåsa upp spåret och med ett stort engagemang sätter hon fart. 
Efter ett intensivt spårande så hittar Kåsa två personer i spåret 
som förgäves försökt hitta det ultimata gömstället utan större 
framgång.

Mycket bra jobbat Kåsa med förare samt en stor eloge till 
allmänheten för biträdet i jakten.

l AT

strävan att plocka vittring ovan vattenytan. Han identifierar ut-
gången, upp på land igen.

Efter ca 5,5 kilometer spårning börjar det brännas i både 
armar och ben. Den förhållandevis tunga utrustningen gör sig 
påmind. Polishunden Harry läser av spåret, det blir allt färs-
kare. En tydlig signal ges från hunden, Pernilla känner igen 
beteendet, de knappar in på spåret vilket medför extra energi 
åt föraren, även för medspringande kollega. Nu piskar våta 
uniformsbyxor emot snårig terräng, in bland trädgårdar och 
buskage.

Spårlinan är som en fiolsträng, plötsligt stannar Harry upp, 
spårlinan ligger lös och ledig utmed marken. Hundförare och 
kollega ges möjlighet att dra några djupa andetag, identifierar 
den hastigt uppkomna pausen. Under en altan ligger en man, 
han är genomblöt och helt utmattad.

Mannen var efterlyst för grövre brottslighet vilket sannolikt 
var en orsak till flykt.

Hundförare Pernilla med sin hund Harry vill passa på att rikta 
ett stort tack till inblandade kolleger, såväl i fält som inne vid 
vår ledningscentral.

l Kristofer / Hundförarna 

Det är natt emot lördag, en polispatrull cirkulerar i Lerum, 
strax utanför Göteborg. Ett fordon drar polisblickar emot sig. 
Patrullen beslutar sig för att stanna vederbörande för kontroll. 
Föraren beslutar sig för att köra ifrån polispatrullen. En stund 
senare inkommer information att aktuellt fordon kraschat in 
i ett buskage intill en fastighet, föraren har lämnat och tagit 
tillflykt till fots. Hundpatrull tillkallas. Hundföraren Pernilla 
tillsammans med sin malinoishane Harry tar emot begäran och 
styr till platsen.

Harry är en mycket målmedveten hund med starka drifter. 
Något som är ett måste när det gäller spår efter flyende gär-
ningsmän, som är både ansträngande för hunden men också 
en säkerhet för föraren vid hastigt uppkomna situationer. En 
hundförare lever dygnet runt och året om med sin polishund. 
Det ger uttryck för starka band.

Harry spårar intensivt, Pernilla litar blint till sin hund och för 
henne är det att hålla i spårlinan och läsa hund. Inte helt ovik-
tigt är det att samtidigt hålla koll på sin omgivning.

I detta ärende har hundföraren med sig en kollega. Att vara 
medspringare till en hundförare är i vissa fall en mycket svår 
och ansträngande uppgift. Det gäller att kunna tyda naturen, 
sätta fötterna där det är enklast att springa och hålla sig på be-
nen.

Spåret går på gångbanor, gräsytor, skogsmark och in 
bland villaträd-
gårdar. Ibland 
blir det hinder-
bana över staket, 
med språng. 
Man jagar me-
ter, man jagar 
gärningsmän. 
Spåret leder ner 
emot ett stör-
re vattendrag. 
Pernilla med 
kollega tvingas 
följa Harry som 
inte har något 
emot att jaga 
ikapp, även om 
det inkluderar en 
simtur.

Med polisper-
sonal ner i det 
kalla vattnet.

Harry snorklar 
lite lätt i sin 
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Närvarande:
Johan Petersson, Ordf.
Magnus Söderberg, Kassör
Merit (Mimmi) Lindgren, Sekr.
Johanna Christansson, Ledamot

§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.
• Mimmi Lindgren har ännu inte inhandlat en extern hårddisk 

vilket skall göras innan nästa möte.
• Lars Lindgren har inte förberett eller inkommit med artikel 

”Mitt liv som hundförare” till kommande tidning.
• Lars Lindgren har ännu inte meddelat Magnus Söderberg om 

förbundet kan köpa lagret av upptryckta crafttröjor.

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

§5 Hemsidan samt tidningen polishunden
Nya hemsidan är igång. Johan Petersson och Magnus Söder-
berg har möte med Mediahuset tisdagen den 19 juni.

§6 Stipendier
• Fredrik Lindqvist som tilldelats polisens hundförarförbunds 

stipendiet under 2017 har meddelat att han inte kommer att 
nyttja detta då resan han planerat att göra ej blir av.

• Styrelsen tar beslut om att årets stipendium på 10 000kr tillde-
las Magnus Vikström och hans arbetslag då de avser att besöka 
Grupo de intervencao Cinotecnico da GNR i Lissabon Portu-
gal. Johan Petersson meddelar Magnus Vikström detta. Mimmi 
Lindgren skriver om det i nästa tidning av polishunden.

§7 Redigering av stadgarna
Styrelsen inväntar en motion från NBS. Magnus Söderberg tar 
kontakt med Fredrik Bergström i frågan.

§8 Narkotika-SM
• Vi har fortfarande ingen arrangör till Narkotika-SM 2018.
• Då vi måste ha en uttagning till Nordiska Mästerskapen togs 

beslut om att styrelsen kommer ansvara för att genomföra 
en mindre tävling i Karlsborg. Tävlingen kommer inte ha 
SM-status utan endast uttagning till Nordiska Mästerskapen 
2019. Moment som kommer ingå är Lokalsök, Fordonssök, 
Bagagesök samt Lydnad. Planen är att detta kommer att ge-
nomföras den 27-28/10 2018. Max antal deltagare kommer 
att vara 10st. Mimmi Lindgren skriver en inbjudan som kom-
mer publiceras i kommande nummer (=detta nr. reds. anm.) 
av polishundtidningen.

• Peter Matthijs måste ordna med en arrangör för 2019.

§9 Draghunds-SM
• Draghunds-SM 2019 kommer genomfördes i Dalarna. Jo-

hanna Christansson har kontakt med dem.
• Draghundslägret 2019 är bokat i Långberget söndag 13/1 

t.o.m torsdag den 17/1.
• Inkommen motion bifogas som bilaga 1. Behandlas under 

årsmötet.

§10 Nordiska Mästerskapen
• Kommer gå av stapeln i Halden, Norge. Det är preliminärt 

bokat till den 21-24 maj 2019.
• Vid senaste mötet i NPHU beslutades att ett bombhundseki-

page från varje land skall få vara med på NM utom tävlan.
• Reglerna är ute på remiss till de deltagande länderna för 

påsyn och kommentarer.
• 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. 

• Sverige saknar fortfarande arrangör för Nordiska Mästerska-
pen 2020.

§11 Sommar-SM
• Kommer genomföras i Värnamo den 13-16/9.
• Magnus Söderberg tar kontakt med Mediahuset och ser till 

att reglerna finns att nå från den nya hemsidan.
• Johan Petersson tar kontakt med Bengt ”Nypan” Nyström 

angående resultatprogrammet för SM.
• Sommar-SM 2019 arrangeras av Östergötland.

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

svariga från Region Bergslagen samt Region Norr.

Styrelsemöte
Polishundförarförbundet
14 juni 2018
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• Det kommer att bli ett förbundsråd under februari 2019.
• Johan Petersson och Magnus Söderberg tar fram ett diskus-

sionsunderlag som vi kan arbeta med vid förbundsrådet.

§13 Skyddslägret
• Kommer genomföras den 20-22/8 med Magnus Söderberg 

och Peter Matthijs som instruktörer / figuranter.
• Anmälan kommer åter publiceras i kommande tidning.
 (=detta nr. reds. anm.).

§14 Profileringsartiklar
• Förrådet i Karlsborg har inventerats av Magnus Söderberg.
• Lite nya artiklar bl.a. färskfoder har inkommit och säljes till 

medlemmar och kursdeltagare.

§15 Övrigt
• Inkommen förfrågan: Styrelsen behandlar en inkommen för-

frågan från en advokatbyrå.

• Valberedningen, nyval av styrelsemedlem.
 Valberedningen har fått i uppdrag att efterforska en ny sty-

relsemedlem samt en ny revisor.
• Lokalklubbarna
 Diskussion angående strukturen i landets lokalklubbar.
• Avtackning
 Mimmi fixar present.
• Domarutbildning
 Styrelsen anser att vi behöver utbilda fler domare.

§15 Nästa möte
Nästa möte blir den 14 september i Värnamo.

§16 Mötet avslutat

l Sekreterare
Merit (Mimmi) Lindgren

Under Polishund-SM vinter 2018 hade vi ett möte där alla 
deltagare närvarade. Under detta möte diskuterade vi lite runt 
regler gällande stafetten. Vi har två förslag till ändringar. 

1. Förslaget är att det skall vara tillåtet att anmäla lag med med-
lemmar från regionen. Exempelvis ett lag från region nord, 
istället för som tidigare där man har anmält från respektive 
tjänstehundklubb. Vi tror att detta skulle öka antalet lag som 
kan delta med SM-status. 

2. Förslaget är att vi plockar bort pulkasträckan i stafetten och 
kör tre linsträckor istället. Idag är det väldigt få inom polisen 
som kör med pulka och detta har tidigare lett till att det inte 
blir någon SM-status på stafetten. Om pulkasträckan plockas 

bort kommer det att bli flera lag anmälda och stafetten skulle 
återigen bli en del av SM.

Motivering: Det har under dom senaste åren inte varit någon 
stafett med sm-status på polishund sm vinter. Anledningen till 
detta är att det är svårt att få tillräckligt med deltagare från den 
egna tjänstehundklubben samt att inte tillräckligt många förare 
kan/vill köra med pulka. Pulkakörning kräver mer utrustning 
som det är många som inte har. Vi tror att förslagen ovan skulle 
leda till att det blir fler deltagande lag på stafetten och att vi 
återigen kan ha stafett med sm-status.

Detta är våra förslag. Vi som deltog på mötet och som alla var 
eniga i dessa förslag är enligt nedan:

Skånes tjänstehundklubb:
Martin Haglund , Joakim Hansson och 
Patrik Nordström

Göteborgs tjänstehundklubb:
Hanna Berglin – Arnold,
Pernilla Nilsson och 

Stockholms tjänstehundklubb:
Rolf Blomberg och Bengt Ljunglöf

Jönköpings polishundförarförening:
Simon Mainwaring och
Mathias Danielsson

Sörmlands tjänstehundklubb:
Manne Johansson

Norrbottens hundförarförening:
Roger Markarberg, Annika Säfström
och Maude Stenström

Västernorrlands hundförarförening:
Jenny Danielsson, Elin Jansson,
Lars Krantz, Andreas Tengqvist,
Ulrika Norlin, Johan Larserud,
Lena Martinell, Daniel Vesterlund och 
Mattias Pettersson 

Jämtlands tjänstehundsklubb:
Martin Larsson och Hanna Vikberg

Västerbottenpolisens
tjänstehundklubb:
Ulf Dahlberg och Erika Groth

Gävleborgs tjänstehundklubb:
Karin Gäredal – Jyx (Schäfer)

Uppsala polishundförarförening:
Mark Angeria Machado och
Emma Bergqvist

Motion till hundförarförbundet
gällande förslag till ändring av regler Vinter-SM

Bilaga 1:
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April 2018
Polismyndigheten – maj 2018

Här kommer lite information om vad 
som har hänt hos Nationella Polishund-
tjänsten under april månad.

Innehållsansvarig:
Magnus Söderberg,
Per Erik Karlsson (Pelle)

Försvarsmakten
Möte med ansvariga chefer för hund-
verksamheten inom Försvarsmakten, 
(strategiska ledningsgruppen med re-
presentanter från högsta ledningen inom 
Polisen och Försvarsmakten), har haft ett 
av de två årliga möten gällande samver-
kan inom ämnesområdet tjänstehundar.
Försvarsmaktshundar
Under april månad har vi haft 9 hundfö-
rare, och blivande hundförare, som varit 
på utvärdering med sina Försvarsmakts-
hundar och vi har fått 2 nya Försvars-
maktshundar till oss för utvärdering.
5 hundar har passerat nålsögat och be-
dömts som lämpliga som polisiära pa-
trullhundar, 5 hundar är ännu inte klara 
med sin utvärdering och 1 hund har kas-
serats på grund av medicinska skäl.
Under april månad har det genomförts 
tester av Försvarsmaktshundar vid Avel-
stationen i Sollefteå.

Utbildning
Grundkurs del 2 för brandsökhundar har 
genomförts med 5 deltagare.
Grund- och instruktörskurserna närmar 
sig sitt slut. Den 25 maj är det examen 

och kursdeltagarna åker hem till res-
pektive region för att börja utöva sina 
färdigheter de fått med sig från utbild-
ningarna.
Arbete pågår med att synkronisera 
kursplaner så de stämmer överens med 
dagens direktiv från HR. En samman-
ställning från landets regioner visar att 
det troliga behovet av utbildningsplatser 
fram till och med 2019 är 66 deltagare 
till grundutbildning hundförare, 32 ut-
bildningsplatser till instruktörsutbildning 
och 34 utbildningsplatser till specialsök-
hundar. Det betyder ett utbildningsbehov 
på 132 utbildningsplatser. För att kunna 
genomföra dessa utbildningar kommer 
det att krävas 46 instruktörer.
I månadsskiftet maj-juni kommer vi att 
genomföra en utbildning för "Utbildare 
av väktarhundförare". Kursen genomförs 
med en instruktör från polisen och en in-
struktör från bevakningsbranschen.

Hundbehov
Polismyndighetens behov av nya tjänste-
hundar tar aldrig slut, det finns ALLTID 
behov av nya tjänstehundar. Just nu är 
behovet av nya hundar i landet 14.

Påminner er samtliga av att återrappor-
tera till oss när ni själva har ordnat med 
hund så att vi inte ska behöva lägga tid 
på mängder av telefonsamtal för att få 
klart för oss att ni ej har något behov 
längre.

Kriminalvården
Hundverksamheten från Kriminalvården 
utbildar nya hundförare och bedriver den 
verksamheten i Karlsborg med omnejd.

Arbetsgrupper
Ansvaret för den nationella arbetsgrup-
pen som arbetar med frågor gällande 
fordon, uniform och utrustning har nu 
övertagits av den nationella handläg-
garen för hundfrågor i region Väst. För 
närvarande okänt hur handläggningen av 
dessa frågor kommer att fortskrida och 
det är även okänt om den tidigare arbets-
gruppen kommer att fortsätta arbeta med 
dessa frågor i samma utsträckning som 
tidigare.

Arbetsgruppen för narkotikasökande 
hundar har haft möte i Karlsborg. Tan-
ken är att ha ett möte i kvartalet och de 
arbetar initialt med frågor som gäller 
bland annat användandet av narkotika-
sökande hundar i samband med för-
svunna personer, metodik gällande sök 
med narkotikasökande hundar i särskilt 
utsatta områden och de ser över hur man 
ska få till allmän information till samt-
liga anställda inom polismyndigheten. 
Fortsättning följer …

Arbetsgruppen som ser över rädd-
ningssöket har haft möten i Karlsborg. 
De ser över möjligheten att utveckla da-
gens räddningssök till att bli ännu bättre 
och effektivare. Hur ska man utveckla 
specialsökhundarna för att medverka vid 
sök efter försvunna personer.

Dressyr- och tjänstbarhetsprov av 
specialsökhundar
Under månaden har vi genomfört natio-
nellt dressyr- och tjänstbarhetsprov av 
en specialsökhund. Tills vidare är det så 
att alla specialsökhundar ska prövas av 
Nationella Polishundtjänsten i Karlsborg 
eller på annan överenskommen plats. 
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NPHT, Nationella
Polishundtjänsten

Karlsborg, månadsrapport från Pelle Karlsson
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helt klart. Mer information hittar ni på 
intrapolis, Förvaltningsrätt, Djurärenden.

Studiebesök
Vi har haft ett studiebesök från en polis-
förberedande utbildning i Skövde, cirka 
20 mycket intresserade elever uppskat-
tade informationen och uppvisningen av 
polishund som de fick ta del av.

Nya hundar i tjänst
• Försvarsmaktens Kåsa, tysk schäfer-

hund, förare Jenny, region Nord (Väs-
ternorrland) godkänd patrullhund.

• Blacknecks Drago "Arras", belgisk 
vallhund malinois, förare Malin N, 
region Väst (Uddevalla) godkänd pa-
trullhund.

• Spårmarkens Joella, tysk schäferhund, 
förare Anders J, region Väst (Halland) 
godkänd patrullhund.

• Bruksmarkens Xstasy "Bella", tysk 
schäferhund, förare Tobias E, region 
Väst (Halland) godkänd narkotika-va-
pensökhund.

• Tawnyhills Unkas "Rave", golden 
retriever, förare Patrik E, region Väst 
(Göteborg) godkänd brandsök/sper-
mahund.

• Iaxedex Erik, tysk schäferhund, förare 
Emil G, region Öst (Jönköping) god-
känd patrullhund.

• Ceasar, labrador retriever, förare An-
dreas V, NOA NBS, godkänd spräng-
ämnessökande hund

Vi kan konstatera att de flesta av speci-
alsökhundarna som prövas ej är helt kla-
ra för att genomföra dressyr- och tjänst-
barhetsprov och de blir sällan godkända 
vid första provtillfället.

Påminner er om att om hunden ej blir 
godkänd vid första tillfället så har man 
högst 14 dagar på sig att göra om de/
det moment som ej godkänts. Om provet 
ej görs om inom denna tid med godkänt 
resultat så ska HELA provet göras om.

Unghundstester
5 unghundstester har genomförts av 12 
månaders tyska schäferhundar, hanar.

Flygarjakt
Vi har tillsammans med hundförare från 
region Väst medverkat vid så kallade fly-
garjakter i Karlsborg med omnejd.

Regionala och nationella fortbildningar
Representanter från region Stockholm 
har varit i Karlsborg för att planera inför 
deras regionala utbildningsvecka för 
narkotikasökande hundar. Utbildningen 
planeras att genomföras i början av juni.

NBS har genomfört fortbildning i och 
runt Jönköping. Vi medverkade under en 
dag i detta arrangemang.

Region Väst har genomfört fortbild-
ning av narkotikasökande hundar i 
Karlsborg.

Länsstyrelsens övertagande
av djurärenden
Det börjar närma sig dagen för när 
övertagandet ska genomföras, 1 juni 
2018. Möte har genomförts i Stockholm 
tillsammans med representanter från 
länsstyrelsen. Några frågetecken rätades 
ut till utropstecken, men ännu är inte allt 

Maj 2018
Polismyndigheten – juni 2018

Här kommer lite information om vad 
som har hänt hos Nationella Polishund-
tjänsten under Maj månad.

Försvarsmaktshundar
Under maj månad har vi haft 8 hundfö-
rare, och blivande hundförare, som varit 
på utvärdering med sina Försvarsmakts-
hundar och vi har fått 3 nya Försvars-
maktshundar till oss för utvärdering.
Under maj månad har det genomförts 2 

tester av totalt 20 Försvarsmaktshundar 
på FHTE i Märsta. Av dessa klarade 5 
st. kravet för att prövas mot polisiär pa-
trullhund.

Utbildning
Grund- och instruktörskurserna hade ex-
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amen den 25 maj. Det har varit 2 kurser 
men motiverade och duktiga elever. Nu 
åker kursdeltagarna hem till respektive 
region för att börja utöva sina färdigheter 
de fått med sig från utbildningarna.

Arbete pågår med att synkronisera 
kursplaner så de stämmer överens med 
dagens direktiv från HR. Magnus kom-
mer att befinna sig hos KC3 veckan 
innan midsommar för att gå igenom 
kursplaner m.m.

En sammanställning från landets 
regioner visar att det troliga behovet 
av utbildningsplatser fram till och med 
2019 är 66 deltagare till grundutbildning 
hundförare, 32 utbildningsplatser till 
instruktörsutbildning och 34 utbildnings-
platser till specialsökhundar. Det betyder 
ett utbildningsbehov på 132 utbildnings-
platser. För att kunna genomföra dessa 
utbildningar kommer det att krävas 46 
instruktörer.

Till höstens grundkurs krävs 5 inkom-
menderade instruktörer för att utbild-
ningen ska kunna genomföras.

Första veckan av kursen "Utbildare av 
väktarhundförare" är genomförd, med en 
instruktör från polisen och en instruktör 
från bevakningsbranschen. Kursen har 
förflutit bra med 7 elever från olika delar 
av landet.

Jag (Magnus Söderberg) har också 
varit på en 2 veckors utbildning på Po-
lishögskolan i Stockholm. Kursen gällde 
Polisens UAS (drönare) verksamhet. En 
tuff men mycket givande och rolig ut-
bildning som avslutades med ”examen”. 
Syftet med mitt deltagande är att se hur 
vi lämpligast kan använda UAS i hund-
verksamheten.

Hundbehov
Polismyndighetens behov av nya tjänste-
hundar tar aldrig slut, det finns ALLTID 
behov av nya tjänstehundar. Just nu är 
behovet av nya hundar i landet 11.

Påminnelse från Johan Petersson:
Påminner er samtliga av att återrappor-
tera till oss när ni själva har ordnat med 
hund så att vi inte ska behöva lägga tid på 
mängder av telefonsamtal för att få klart 
för oss att ni ej har något behov längre.

Kriminalvården
Hundverksamheten från Kriminalvården 
har varit i Karlsborg, på NPHT med om-
nejd och utbildat nya hundförare.

Arbetsgrupper
Arbetsgruppen som ser över Räddnings-
sök har haft möten i Karlsborg. De ser 
över möjligheten att utveckla dagens 
räddningssök till att bli ännu bättre 
och effektivare. Hur ska man utveckla 
specialsökhundarna för att medverka 
vid sök efter försvunna personer. Det 
kommer troligtvis att läggas mer tid på 
räddningssöket i framtida grund och in-
struktörskurser.

Det har varit möte med arbetsgruppen 
Narkotika/Vapen i Karlsborg med 9 del-
tagare.

Dressyr- och tjänstbarhetsprov
av specialsökhundar
Under månaden har vi genomfört natio-
nellt dressyr- och tjänstbarhetsprov av 
två specialsökhundar. Tills vidare är det 
så att alla specialsökhundar ska prövas av 
Nationella Polishundtjänsten i Karlsborg 
eller på annan överenskommen plats.

Påminner er om att om hunden ej blir 
godkänd vid första tillfället så har man 
högst 14 dagar på sig att göra om de/
det moment som ej godkänts. Om provet 
ej görs om inom denna tid med godkänt 
resultat så ska HELA provet göras om.

Unghundstester
6 Unghundstester har genomförts av 
12 månaders tyska schäferhundar och 
malinois.

Regionala och nationella fortbildningar
Det har varit Fortbildning Krimsöks-
vecka i Stockholm. Krimsökhunde-
kipage från hela landet samt en från 
Danmark deltog. Ett bra arrangemang 
av Stockholm som även såg till att det 
var fint väder. Dock fick flera ekipage 
avbryta övningarna för att åka på skarpa 
jobb i landet. Detta väckte frågan om be-
hovet av förändringar i upplägget.

Studiebesök
Vi har haft ett studiebesök från Jord-
bruksverket.

Nya hundar i tjänst
• Mikael med Patrullhunden, Hundfred-

riks Hurricane ”X”.
• Andrea med Patrullhunden, Torneryds 

Kess
• Madde med Brandhund, Hela vom 

Heiligental
• Robban med BPU-hund, Mi-Jos Ellie
• Magnus med Patrullhunden, Äventyrs 

Nizze
• Eric med Patrullhunden, Hedeforsens 

Yaxon
• Patrik med BPU-hunden, Sota av 

Midälvaland
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Officiell kalender

för 2018-2019

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

Narkotika-SM
2018: Inställt
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

Skyddsläger
20–22 augusti, Karlsborg

Patrullhunds-SM / Sommar-SM
13–16 september, Värnamo

Styrelsemöte PHF och Årsmöte PHF
14 september, Värnamo

Narkotika-SM    inställt

Uttagningstävling till NM 2019
(endast för narkotikahundar)
OBS! Istället för Narkotika-SM
26–28 oktober, Karlsborg

NPHU styrelsemöte
9–11 november, Köpenhamn

2019

Draghundslägret 2019
13 – 17 januar, Långberget

Förbundsråd
Februari, Plats och tid kommer

Draghunds-SM 2019
Dalarna

Nordiska Mästerskapen 2019
prel. 21-24 maj, Halden, Norge

Sommar-SM 2019
Östergötland

Styrelsen

söker!
Styrelsen söker de regionsföreningar/länsklubbar 
som kan tänka sig att vara arrangörer av kom-
mande SM för 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 trädde den nya dataskyddsför-
ordningen (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 3-2018

44


