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171108: Precis hemkommen från det första styrelsemötet med nya styrel
sen. Vi har haft två riktigt bra mötesdagar där vi har planerat för nästan 
alla aktiviteter för nästa år. Vissa datum kan eventuellt behöv justeras lite 
och när detta sker lägger vi ut det på hemsidan.

För att få med er medlemmar och få er att känna er mer delaktiga planerar 
vi att byta hemsida. Den nya hemsidan kommer att bli vår plattform där 
all aktuell information kommer ut, tävlingsreglerna blir uppdaterade och 
annat som rör föreningen. Vi kommer att få hjälp med hemsidan av Media
huset som även trycker tidningen.

Föreningen har för närvarande en stabil ekonomi som klarar av kommande 
utgifter. Det vi kommer att prioritera är tävlingarna nästa år samt att bjuda 
in till ett förbundsråd i slutet av 2018.

Styrelsen tog ett beslut tillsammans med arrangören av NarkotikaSM att 
ställa in årets tävling då flera tävlande tvingades lämna återbud med kort 
varsel då en större kommendering tillkom. Styrelsen har efter sista mötet 
beslutet att arrangera en tävling som ersätter SM:et och som blir uttagning 
till Nordiska Mästerskapen. Mer angående tävlingen finns i en annons i 
detta nummer av tidningen på sidan 32.

Vill passa på att gratulera Tommy och hans hund Rapports Attack till ut
märkelsen årets polishund. Ett fantastiskt jobb som låg till grund för den 
utmärkelsen. Läs mer om detta på sidan 18.

Det vi aldrig får glömma är att det är många kollegor, både fyrbenta och 
tvåbenta, som gör fantastiska jobb varje dag, året runt, dygnets alla tim
mar. Era jobb skulle vi gärna läsa om i tidningen, så har ni någon bra, roligt 
eller tänkvärd händelse som hänt i tjänsten skriv ner den och skicka den till 
någon av oss i styrelsen.

Tänk på att ni gör skillnad där ute i verkligheten med era hundar och 
ibland är det just ni som ekipage som är skillnaden mellan liv och död, så 
sträck på er och var stolta över vad ni presterar för Sveriges alla medborg
are.

Vill avsluta med att önska er en God Jul och Gott Nytt År.

 Johan Petersson
 Ordförande
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Mitt liv som hundförare

INGRID WAHLÉN
Lyckan var fullständig 
när jag fick beskedet 
att jag fått platsen – 
man får betänka att 
det på den tiden inte 
var särskilt vanligt 

med kvinnliga hund-
förare – vad jag vet 

så fanns det då bara 
en handfull utspridda 

över Sverige.

Efter att en skribent till denna arti-
kelserie ”hoppat av” fick jag hastigt 
och lustigt det ärofyllda uppdraget att 
skriva ihop lite om mitt hundförarliv. 
Hade hoppats på lite längre tid för 
förberedelse, så ni får ursäkta om tex-
ten emellanåt är lite rörig, men vad 
gör man inte för att de som trycker 
tidningen Polishunden inte ska ha 
ihjäl Lasse Lindgren!

För att börja riktigt från början så har jag 
mina rötter i Västerbotten (Nordmaling 
strax söder om Umeå). Varför jag valde 
att bli polis kan jag inte riktigt förklara – 
det var väl det där med ”skydda, hjälpa, 
ställa tillrätta” i kombination med att ha 
ett fritt jobb där man inte är fast bakom 
ett skrivbord hela dagarna.

Utbildade mig till polis
Tanken att bli hundförare har nog funnits 
med i bakgrunden sedan jag började som 
polis 1983 – under en vecka på hög
stadiet gjorde jag en veckas PRYO hos 
polisen i Umeå och fick då bland annat 
träffa en hundförare och hans hund.

Efter PHS fick jag åka hem till Umeå 
för alterneringstjänstgöring, men möjlig
heten att utbilda sig till hundförare dök 
aldrig upp. Dels blev det sällan någon 
ledig hundförartjänst och i händelse av 
vakans tog man den enkla vägen och an
ställde någon färdigutbildad söderifrån!

Min första hund
Hundsuget blev dock för stort, så 1986 
skaffade jag och sambon den första eg
na hunden. Eftersom vi inte riktigt var 
överens om vilken ras det skulle bli och 
sambons inställning var att en schäfer 
ALDRIG skulle komma över hans trös

kel, så blev den första hunden en långhå
rig collie – Jack. Mycket trevlig individ 
– lättlärd och mentalt stabil! Han väckte 
intresset för bruksträning så det blev 
några kurser hos SBK och framför allt 
spårträning. Dock kom det i ganska tät 
följd tre döttrar, som gjorde att tiden för 
hundträning under en period blev ganska 
begränsad, så Jack fick bli familjehund.

Flyttar till Gotland
I juletid 1991 gick flyttlasset till Kalk
stenshawaii för hela familjen (eller 
”Kalk atraz” som en del kallar Gotland), 
och vi bosatte oss på en gård på landet 
ca 4 mil norr om Visby.

Tanken på ”hunderiet” återuppväcktes, 
när man plötsligt sökte intresserade för 
grundutbildning för hundförare. Första 
vändan gick utbildningsplatsen till en 

Ingrid och Karmanjakas Beowulf vid Polishund SM 2005.
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annan, men när chansen dök upp igen 
ett år senare, sökte jag igen. Lyckan var 
fullständig när jag fick beskedet att jag 
fått platsen – man får betänka att det på 
den tiden inte var särskilt vanligt med 
kvinnliga hundförare – vad jag vet så 
fanns det då bara en handfull utspridda 
över Sverige.

Grundkurs för att bli hundförare
Våren 1995 gick jag grundkursen i Skåne 
– jag och 15 grabbar. Hunden jag hade 
med mig på kursen hade vi hämtat uppe 
på Hundskolan i Sollefteå – Hundsko-
lans (HS) Emor – men efter avslutad 
grundkurs gick vi skilda vägar eftersom 
han inte riktigt höll måttet vad gäller 
skyddsdelen. Han omskolades på HS och 
blev narkotikahund hos Tullen i Malmö.
Det här med att sambon (numera ma
ken) sa att det aldrig skulle komma en 
schäfer över hans tröskel har han fått 
”äta upp” många gånger. Jag har numera 
tappat räkningen på hur många schäfrar 
som har passerat här hemma och både 
maken, de tre döttrarna och husets katter 
har genom åren blivit ganska luttrade!

Mina första hundar i tjänst
Efter avslutad grundkurs följde en prov
hund innan jag fick min första hund i 
tjänst – Gasolas Cebeck ”Ceb”. Han 
kom från en kennel i Överkalix och mina 
kollegor brukade säga att det var tur att 
jag fick en hund som förstod min norr
ländska dialekt. Ceb drabbades ganska 
tidigt av L7S1 och togs ur tjänst när han 
var 8,5 – sista året gick han som ren sök
hund narkotika.

Sedan fick jag chansen att testa mali
nois – Karmanjakas Beo wulf ”Wulf”. 
Wulf och hans tidigare husse hade tävlat 
mycket civilt och var uppe i elitklass i 
sök. Här fick jag många moment ser
verade på silverfat och det var ”bara” 
att träna in skydd och skallmarkering 
i söket (han var tidigare ”rullehund”). 
Wulf och jag tävlade ett par Polishunds 
SM ihop och lyckades som bäst komma 
på 12:e plats i skyddshundgruppen i 
Ronneby.

Wulfen var en kattjägare av rang och 
efter att på kort tid ha gjort processen 
kort med ett par av familjens katter, fick 
han bli hundgårdshund på heltid. Wulf 
var ca 8,5 år när han blev akut sjuk på en 
hundträning och fick avlivas – veterinä
rens diagnos: trolig hjärnblödning.

Wulfen hade gett mersmak på rasen 
malinois och jag skaffade parallellt med 
honom en malinoisvalp för att kunna 
vara med från början – Lei-Anns Ökky. 
Ökky hade jag i tjänst i ungefär 2 år. Ef
ter att han togs ur tjänst som patrullhund 
var han kvar ytterligare något år som 
narkotikahund i kombination med efter
sök av försvunnen person.

Sedan blev det ett par provhundar inn
an jag hittade nästa hund – schäfern Tre-

bökens Jussi. Tyvärr omkom han i en 
olycka hemma i hundgården bara något 
halvår efter att jag fått honom i tjänst.

Ganska omgående därefter fick jag 
– Aspirants Eddie ”Gunvald” – som 
sedan 1,5 år tillbaka är glad pensionär. 
Hans plats i tjänstebilen har övertagits 
av Försvarsmaktens Jeff ”Säpo”, som 
nu är 3,5 år gammal.

Som en kuriositet kan sägas att Säpo 
är den första FMvalpen som fått en 
polishundförare som fodervärd och den 
tydliga målsättningen ”att bli polis
hund”. Att skaffa en valp är ju alltid en 
chansning, men jag tyckte att här kunde 
jag göra det utan att själv ta den ekono
miska risken. Allt jag behövde lägga var 
min tid och mitt engagemang. Jag var 

Lei-Anns Ökky

Wulfen hade gett 
mersmak på rasen 

malinois…
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även noga med att tala om för persona
len på FM att jag bara var intresserad av 
att ta en valp ur en kull som de verkligen 
trodde hade rejäla förutsättningar att bli 
polishundar.

Min nuvarande hund
Försvarsmaktens Jeff ”Säpo”
Säpo var 8 veckor när jag hämtade ho
nom på fastlandet och ”dealen” var att 
om jag längs vägen upptäckte brister 
som inte gjorde honom lämplig som po
lishund så skulle jag omgående få lämna 
tillbaka honom. När det sedan blev dags 
för Ltest hade jag ”första tjing” på ho
nom om han gick igenom. Skulle han 
inte klara Ltestet var det bara att lämna 
kvar honom hos FM.

Nu är jag alltså inne på tjänstehund 
nummer sex (fyra av dem har varit kom
bihund narkotika). Tillsammans med 
alla dessa fyrbenta kollegor har det i 
sanningens namn varit både blod, svett 
och tårar, men framför allt fantastiskt 

många roliga jobb där man fått utdelning 
för alla timmar som lagts ner på träning 
i ur och skur. De jobb som dock ligger 
varmast om hjärtat är att – med hundens 
hjälp – fått vara med om att hitta per
soner som varit försvunna och som vi 
faktiskt kan ha räddat livet på.

Samarbete och kurser i Skåne
I början av min hundförarkarriär hade 
vi på Gotland mycket samarbete med 
Skåne och tillbringade många trevliga 
och givande utbildnings och fortbild

ningsveckor där nere. Bland annat gick 
jag och en kollega grundkurs i narkoti
kasök hösten 1999 och bodde 14 dagar 
i var sin husvagn på dressyrplatsen på 
Revinge. Säg den ”vanlige” kollegan 
som ställt upp på ett boende så långt från 
ARAstandard man kan komma – men 
vi tyckte att det var helt OK för hundar
na hade det ju bra!

På den kursen var vi förresten lite 
”försökskaniner” på det här med på
visande markering som då var ganska 
nytt. Att lära in påvisande markering var 
frivilligt, men jag har för mig att alla 
deltagarna nappade på idén och själv har 
jag fortsatt med det på samtliga kombi
hundar jag haft.

Samarbete med Stockholm
Åren rullade på och det kom direktiv 
från RPS att allt samarbete för polisen 
Gotlands del skulle inriktas mot Stock
holm, och på den vägen är det. Sedan 
2015 tillhör Gotland region Stockholm 

Ingrid med Aspirantens Eddie Gunvald, som numera är pensionerad.

I början av min hund-
förarkarriär hade vi på 
Gotland mycket sam-

arbete med Skåne…
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fullt ut, även om det är lite ”Got
landsmodell” på verksamheten. För 
hunderiets del innebär det att hundarna 
ägs av region Stockholm och är place
rade på Gotland, medan vi hundförare 
tillhör Gotland.

Hundförare på Gotland
– en neråtgående spiral
Livet som hundförare på Gotland har 
de senaste åren inte varit särskilt enkelt 
och vi har emellanåt fått ”kriga” för 
vår exi stens. Jag har tappat räkningen 
på ur många gånger hundverksamheten 
här har ”utretts” och antalet hundförare 
”stötts och blötts”.

Summan av kardemumman har blivit 
att flera hundförare tappat sugen och att 
hundgruppen de senaste åren varit lite av 
”tio små negerpojkar” (en har gått i pen
sion, två fått annan tjänst inom polisen, 
en sade upp sig och en har varit långva
rigt föräldraledig). Från att innan 2015 
ha varit en väl fungerande grupp med ett 
länshundsbefäl (tillika hundförare) + 4 
patrullhundförare och under en period 
även ett rent narkotikasökekipage, har 
hundgruppen på Gotland det senaste 
halvåret bestått av ETT EKIPAGE = 
undertecknad (om man nu kan kalla en 
person för ”grupp”).

Hur har det då kunnat bli såhär? Orsa
ken kan väl kort beskrivas i ett enda ord 
PERSONALBIRST. På Gotland är be
manningen begränsad och det blir lite av 
”alla ska göra allt”. Resultatet av detta 
har sedan många år varit att vi hundfö
rare varit mer ”IGVpolis med hund”. 
Har bemanningen varit skral har hund
resursen varit av underordnad betydelse 
och hundförarna har bara varit en ”pinne 
i listan”. Jag upplever dock numera att 
många yttre befäl försöker lägga hunden 
som singelpatrull för att bättre kunna ut
nyttja hundresursen och för att man inte 
ska bli upplåst på ärenden som kräver 
långvarig avrapportering.

Det som kanske varit mest kännbart är 
att det i stort sett varit omöjligt att kunna 
plocka loss ett hundekipage ur listan för 
att få extra dressyrtid tillsammans med 
instruktör. Ett exempel är ett ekipage 
som var taget ur tjänst under flera måna
der efter att ha stött på problem i rädd
ningssök – ett problem som troligen ha
de löst sig ganska snabbt om man kunnat 
lägga lite extra ”lyse” på det under en 
tid. Vid ett tillfälle gick det faktiskt så 
långt att en chef sa rakt ut: ”vi får helt 

enkelt skita i att få hundarna i tjänst”! Vi 
blev så paffa att vi nog ännu inte riktigt 
återhämtat oss!

Det senaste halvåret har jag alltså för
sökt bedriva min egen hundträning, för 
som alla förstår är det inte genomförbart 
att varje vecka åka färja till Stockholm. 
Mycket kan man ju träna själv, och jag 
har haft sporadisk hjälp av IGVkolle
gorna och instruktörer som flugits in 
från Stockholm. Efter att ha varit ur 
tjänst under 14 dagar i augusti beroende 
på att vi inte haft tillgång till instruk
tör att avlägga prov för, lyckades jag 
och Säpo i alla fall genomföra godkänt 
tjänstbarhetsprov 2 i slutet av augusti i 
år.

I samband med att vi upptogs i region 
Stockholm gjordes ytterligare en utred
ning kring den Gotländska hundgrup
pens ”vara eller icke vara” och resultatet 
blev att det SKA finnas en hundgrupp 
på Gotland. Numerären är i dagsläget 
satt till 4 patrullhundar + 1BPU hund. 
Vi har en gruppchef som inte är eller har 
varit hundförare, och han gör verkligen 
sitt bästa så ingen skugga ska falla över 
honom. Men emellanåt har jag varit böjd 

att säga som Ingemar Stenmark: ”hä ä 
int lätt förklara för en som int begrip”.

Nu vänder det förhoppningsvis
Det har varit en oerhört kämpig tid, men 
så här i årets elfte timme börjar jag dock 
se ljuset i tunneln. En rekryteringspro
cess är precis avslutad och från mitten av 
januari 2018 kommer två färdiga hund
förare (den ene med hund, den andre 
utan) att ansluta till gruppen. Dessutom 
kommer den föräldralediga kollegan till
baka på 75% strax innan årsskiftet. Inom 
kort finns alltså åter en hundGRUPP på 
Gotland!

Det ska bli så roligt att åter få ”snurr” 
på hundträningarna och bättre täckning 
av hund på tjänstgöringslistan. Förhopp
ningsvis kan både jag och Säpo ”hålla 
ihop” några år till så att vi kan gå i pen
sion tillsammans 2023!

”Det är i motvind som draken lyfter!”

Hälsningar från Gotland!

l Text: Ingrid Wahlén
l Foto: privat
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EFTERLYSNING!
Redaktionen till Polishunden söker hela tiden nya 
personer som kan tänka sig att skriva till artikelserien 
”Mitt liv som hundförare”. Man, kvinna, ålder spelar 
ingen roll.

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

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

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

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

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

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

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

God Jul & Gott Nytt År
önskar redaktionen alla läsare!
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Närvarande:
Johan Petersson, Ordf.
Kenneth Eriksson, Vice ordf.
Magnus Söderberg, Kassör
Merit (Mimmi) Lindgren, Sekr.
Peter Matthijs, Ledamot
Lars Lindgren, Suppl.

§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 vil
ket godkändes.

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

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

med Mediahuset. Mediahuset säger sig vara väldigt nöjda 
med tidningen.

• Mediahuset är positiva till att sköta PHF:s hemsida. Styrelsen 
avvaktar nu beslut samt förslag på layout från Mediahuset.

• Mediahuset kommer då också ta ansvar för PHF:s medlems
register.

§6 Ansvarsfördeln. inom styrelsen samt behov av utrustning
Johan Petersson: Ordförande PHF
 Ansvarig utgivare polishundtidningen
 Kontaktperson Mediahuset
 Arrangörskap PolishundSM
 Regler SM

Kenneth Eriksson: Vice ordförande PHF
 Vandringspriser

Magnus Söderberg: Kassör PHF
 Sekreterare NPHU
 Profileringsartiklar i Karlsborg
 Puben Karlsborg
 Övriga PHFutrymmen i Karlsborg
 Arrangörskap PolishundSM

(forts. MS) Kontaktperson Mediahuset
 Kursverksamh. Karlsborg till tidningen

Mimmi Lindgren Sekreterare PHF
 Stipendieansökningar
 Gravering SMplaketter

Peter Matthijs Ledamot PHF
 Skyddshundslägret
 Kontaktperson NarkotikaSM

Lars Lindgren Suppleat PHF
 Ordförande NPHU
 Materialansv. Nordiska mästerskapen
 Redaktör polishundtidningen
 Ansvarig för Facebookartiklar
 till tidningen

Johanna Christiansson Suppleang PHF
 Draghundslägret
 Kontaktperson DraghundsSM

Utrustningsbehovet till styrelsen sågs över. Sekreterare Mimmi 
Lindgren kommer köpa in en extern hårddisk.

§7 Stipendier
Enligt beslut från tidigare möte kommer Mimmi Lindgren ta 
kontakt med Fredrik Lindqvist om att styrelsen har beviljat 
hans stipendieansökan på 10.000 kr. Övriga ansökningar av
slogs.
 
§8 Vandringspriser
Kenneth Eriksson kommer att uppdatera dokumentet med 
vandringspriserna och vilka som innehar dem.

§9 Narkotika-SM
• Johan Petersson har reviderat reglerna till NarkotikaSM.
• Magnus Söderberg utarbetar en arrangörspärm med check

lista, lik den som finns till SommarSM, till arrangören av 
NarkotikaSM.

• NarkotikaSM 2017 ställdes in pga för få anmälningar. 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 SMstatus utan endast uttagning till Nordiska Mäs
terskapen 2018. Moment som kommer ingå är Lokalsök, 
Fordonssök, Bagagesök samt Lydnad. Planen är att detta 
kommer att genomföras den 2425/3 2018. Max antal del

Styrelsemöte
Polishundförarförbundet
7–8 november
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tagare kommer att vara 10st. Mimmi Lindgren skriver en 
inbjudan som kommer publiceras i nästa nummer av polis
hundtidningen.

§10 Draghundslägret samt Draghunds-SM 2018
• Draghundslägret kommer att genomföras i Långberget 14

19/1.
• DraghundsSM kommer genomföras i Sundsvall och Elin 

Jansson är general för detta.
• Johanna Christiansson är kontaktperson från styrelsen för 

Draghundslägret samt DraghundsSM. Johanna Christians
son får i uppdrag att ordna arrangörspärm med checklista för 
Draghundslägret samt DraghundsSM.

§11 Nordiska Mästerskapen 2018
• Nordiska Mästerskapen kommer att genomföras i Stavanger, 

Norge den 29/51/6 2018.
• Lagledare för patrullhundarna blir Mimmi Lindgren och lag

ledare för narkotikahundarna blir Peter Matthijs.
• Domare för patrullhundarna blir Johan Petersson och 

Magnus Söderberg.
• Domare för narkotikahundarna blir Lars Lindgren.
• Lag patrull blir:
 Glenn Andersson, Region Syd
 Peter Nordgren, Region Väst
 Martin Ericson, Region Väst
• Lag narkotika:
 Uttagning har ännu ej skett.
• Lars Lindgren är ansvarig för anskaffning av kläder m.m. till 

Nordiska Mästerskapen.
• Mimmi Lindgren är ansvarig för att deltagarlistan fylls i till 

Nordiska Mästerskapen.
• Magnus Söderberg har upprättat en checklista för detta.

§12 Sommar-SM 2018
• Diskussion angående BPUhundarnas medverkan 

vid sommarSM där momenten idag inte efterliknar 
BPUhundarnas prövning eller arbetsuppgifter. Magnus 
Söderberg utreder detta och återkommer i frågan vid 
nästa möte. Magnus Söderberg utreder även om godkän
nande vid moment vid sommarSM är kompatibelt med 
Dressyrnivå 2.

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

• Diskussion angående avstängning från tävlande i som
marSM. Vid fysisk korrigering blir man diskvalificerad.

• Magnus Söderberg har upprättat en arrangörspärm med 
checklista för detta.

§13 Förbundsråd 2018
• Magnus Söderberg har fått in 5 st namn på regionsansvariga 

av 7 st möjliga. Det saknas namn från Region Bergslagen 
samt Region Norr.

• Det kommer att bli ett förbundsråd under november 2018.
• Lars Lindgren och Kenneth Eriksson kollar alternativ på resor.

§14 Profileringsartiklar
Lars Lindgren kollar priset på inköp av crafttröjor.

§15 Övrigt
Chatt-app (Telegram)
Mimmi Lindgren meddelar Johanna Christiansson om att ta 
hem appen samt att blida en chattgrupp för styrelsen.

SM – Tjänst eller tävling
Styrelsen försöker få klarhet i riktlinjerna angående detta.
• Styrelsen tog beslut om att ingen tas ur tjänst efter tävlingen 

utan det är provledaren på hemmaplan som får göra den be
dömningen efter att ha tagit del av protokollet/bedömningen.

• Under domarmötet samt informationsmötet för de tävlande, 
vid nästa SM kommer det informeras om etik och moral och 
tävlandens uppträdande på och utanför tävlingen. Detta kom
mer sedan bli en stående punkt på dagordningen.

§16 Nästa möte
Genomförs under v.10

§17 Mötet avslutat

l Sekreterare
Merit (Mimmi) Lindgren

Polishunden 5-2017  |  Protokoll från styrelsemöte

9



En av de största kommenderingarna genom tiderna gick nyss 
av stapeln i Göteborg. Nationella Bombskyddet skickade, 
som så många andra, förstärkning dit. Vi är ju 3 baseringar i 
Sverige och vi börjar känna varandra ganska väl nu eftersom 
vi ofta åker och hjälper varandra vid större tillställningar och 
dessutom träffas på olika utbildningar vi är på. I ärlighetens 
namn kommer oftast de andra till oss i Stockholm av den enkla 
anledningen att det är här vi har mycket av det vi kallar SU, 

säkerhetsundersökningar eller skyddsundersökningar, namnet 
varierar i folkmun eftersom vi alltid säger SU.

Både innan avresan och vid ankomsten till Göteborg kändes 
det lite kaosartat i form av ändrade arbetstider, vilka fordon 
ska vi ha med oss?, vem åker med vem?, hur jobbar vi när 
vi är på plats?, var ska jag bo? och massa andra frågor som 
ploppade upp i skallen. Jag bestämde mig för att skilja på 
”vill veta” och ”måste veta” och hoppades att det löser sig när 

Åter i tjänst i Sverige

Patrullhunden Hyss och pensionerade Prinsessan. Stor o liten.

Utsikt Göteborg.

Blivande bombhund är med och kollar när de ”riktiga” bombhundarna 
jobbar. Tryggt att ha husse med sig.

Rapport från Petra  |  Polishunden 5-2017
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vi väl är på plats. Det löste sig mer än väl! Allt föll på plats 
vartefter som och vi blev väl omhändertagna av våra kollegor 
i Göteborg.

Vad gör då NBS en kommendering som denna? 
Inför besök som detta önskas bombsök på alla möjliga plat
ser. Det är hotellrum (många), bilar (gräsligt många) som ska 
transportera gäster, poliser m.fl.. Det är områden som sedan 
spärras av, listan kan göras lång. Det är det vi kallar SU. Stjär
norna under SU:n är våra fyrbenta vänner. Dom är ovärderliga 
som hjälpmedel och utan dom skulle vi hålla på under galet 
lång tid. Det är beställarna som säger vad dom vill ha sökt, 
hundförarna som lägger upp taktiken och hundarna som söker. 
Självklart finns en metodik och taktik med fler hjälpmedel vid 
olika sök som jag inte tänker gå in på här men faktum kvarstår, 
det är hundarna som är stjärnorna. Dom sliter hårt och jobbar 
länge och skillnaden mot många andra sökhundar är ju att våra 
vovvar sällan, typ nästan aldrig, får träff. Det är ju förvisso 
bra men för hundarna blir det ju ibland lite tråkigt. Då är det 
viktigt att träningen riktas så att dom faktiskt orkar vara mo
tiverade och att föraren kan läsa sin hund och att man jobbar 
som ett team.

Självklart har NBS även andra arbetsuppgifter under en 
kommendering men exakt vad dom är tänker jag som ni säkert 
förstår inte heller gå in på.

Nya utmaningar på gång
För min egen del har jag ju bytt inriktning på NBS. Från att ha 
varit hundförare/bombtekniker har jag nu efter hemkomsten 
från Mali varit bombtekniker eftersom min hund, Prinsessan, 
gått i pension och bara är en livsnjutare nu. Det har gett mig 
tid att känna efter vad jag verkligen vill göra på jobbet. Vill jag 
jobba med eller utan hund? Jag vill jobba aktivt med hund. Jag 
vill söka och hitta det jag letar efter. Jag har haft 5 bra år på 
NBS där jag lärt mig massor, fått se miljöer jag aldrig trodde 
jag skulle se, sökt allt ifrån Slott till kärnkraftverk, fordon på 
land och på vatten, träffat många intressanta personer i och ut
an uniform. Varit på många spännande jobb som inte involverat 
hund. När det lystes ut tjänst som sökhundförare narkotika i 
Stockholm var beslutet enkelt. Jag sökte och fick tjänsten. Näs
ta gång jag skriver i tidningen hoppas jag kunna presentera min 
nästa tjänstehund som redan nu står och väntar på att jag ska 
hämta honom nästa vecka. Tidsplan och målsättning är redan 
planerad i mitt huvud – tveksamt om jag lyckas hålla den MEN 
siktar man på stjärnorna kanske man når trädtopparna! Mer om 
det i nästa nummer då ni får träffa Prinsen, om allt går bra!

God jul och Gott nytt år till er alla!

 l Text och foto: Petra

Vila måste man ibland. Vara kopplad måste man också vara ibland. Även en springer spaniel kan bli trött när det är många bilar som ska sökas.

Spegel spegel på golvet där visst är det en äkta bombhund som ses här!
Stora fyrbenta kollegor är också viktiga under kommenderingar! Sveriges 

största polishäst enligt uppgift. Viola. 
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I detta nummer startar vi en återkommande 
serie som kommer kallas ”Från Förr”. Det är 
texter som har publicerats i gamla nummer av 
tidningen Polishunden. Första artikeln kommer 
från årgång 5, 1972 nummer 2. Kanske någon 
som minns hur det var… Styrelsen
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NPHT, Nationella
Polishundtjänsten

Karlsborg, månadsrapport från Pelle Karlsson

September 2017
Polismyndigheten 3 oktober 2017

September månad har varit innehållsrik 
med stor variation gällande arbetsupp-
gifter.

Internationell samverkan
Representant från Nationella Polishund
tjänsten, Pelle K, har medverkat som 
observatör vid storövningen Barents 
Rescue 2017 som i år genomfördes 
i Petrozavodsk, Ryssland. Barents 
Rescue är en katastrofövning mellan 
Norge, Sverige, Finland och Ryssland. 
Grundtanken är att länderna ska hjälpa 
varandra vid katastrofer och detta är ett 
sätt att samverka med alla resurser som 
finns att tillgå i de olika länderna. Från 
Sverige deltog sammanlagt 17 poliser 
med olika befattningar och olika upp
drag under övningen. Dessutom deltog 
Räddningstjänsten från Skellefteå, 
Umeå, Luleå, Piteå, Boden, Kalix, Gäl
livare och Kiruna. De svenska styrkorna 
leds av personal från Länsstyrelsen i 
Umeå och Boden.

Två kriminalsökhundförare från re
gion Nord deltog, Jörgen, Östersund 
och Kalle, Luleå. Koordinator för dessa 
två var Jörgen S, Kiruna (ej hund). De 
genomförde övningarna med ett mycket 
gott resultat. Rysk massmedia visade 
stort intresse av övningarna och de 

svenska hundförarna blev särskilt inter
vjuade av dem.

Mer information om Barents Rescue 
återfinner ni på region Nords "hemsida".

Utbildning
Basutbildning hundförare pågår (del 1), 
16 deltagare. Baskurs kriminalsökhund 
vattensök, 2 deltagare, genomförs i 
Stockholm i vår regi. Baskurs brandhund 
genomförs i Karlsborg, 2 deltagare.

Vi har genomfört utbildningen "För
djupning provledare", 7 deltagare, 
påbörjat utbildningen "Basutbildning 
besiktningsman (del 1)", 8 deltagare.

BPUhundförarna har haft samträ
ning i Säfsen, region Bergslagen. Från 
vår verksamhet närvarade Lasse E och 
Magnus S under del av veckan.

Samverkan andra myndigheter
Representanter från Nationella Polis
hundtjänsten har varit på "Markägar
möte" på K3. Ett årligen återkommande 
möte med Försvarsmakten och mar
kägare i Karlsborg. Viktigt att vi sköter 
oss när det gäller lån av mark av både 
Försvarsmakten och privata markägare 
och att vi har giltigt tillstånd från Läns
styrelsen att nyttja mark enligt gällande 
regelverk.

Vi har samövat med Försvarsmaktens 
Överlevnadsskola när det gäller avan
cerad spårning efter bland annat piloter 
som försöker försvåra spårning efter 
dem enligt konstens alla regler. En upp
skattad övning av Försvarsmakten och 
av de hundförare som medverkade.

Försvarsmaktshundar
Vi har under september månad haft 7 
hundar från Försvarsmakten och 3 hund
förare/blivande hundförare har varit i 
Karlsborg med anledning av nya hundar. 
Sammanlagt har 37 hundar från För
svarsmakten hanterats av oss under 2017.

Nationella Polishundrådet
Jerker L har medverkat vid möte med 
Nationella Polishundrådet, som består 
av bland annat processansvariga från 
varje region. För att få mer information 
om mötet kontakta processansvarig för 
hundverksamheten i respektive region.

Ny hund i tjänst
Under september månad har endast en 
(1) hund tagits i tjänst:
• Gracehunters Win’s Pirate Storm, la

brador retriever, godkänd BPUhund. 
Förare: Kjell T, region Mitt (Gävle
borg).
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Karlsborg, månadsrapport från Pelle Karlsson

Oktober 2017
Polismyndigheten 1 november 2017

Utbildning
Grundkurs hundförare har genomfört 
block 2 och 3 i sin utbildning, ytterligare 
1 block återstår innan de är klara med 
utbildningen. Utbildning av 2 nya brand
hundar, del 2, har genomförts i Ronneby 
med hjälp av instruktörerna Mats J, regi
on Syd och extern instruktör BG C.

Vi har genomfört fortbildning för 7 
besiktningsmän, instruktör Magnus S. 
Fördjupning provledare 6 deltagare, 
instruktör Leffe M. Grundkurs besikt
ningsman del 2, instruktör Magnus S.

6-månaders l-tester
Magnus S, Lasse och Janne B har ge
nomfört unghundstester med 5 hundar, 
tysk schäferhund, från Andreelunds ken
nel och 4 hundar, belgisk vallhund ma
linois, från Foggens kennel. Nya ltester 
kommer att genomföras när hundarna är 
cirka 12 månader.

Försvarsmaktshundar
Arbetet med unga hundar från Försvars
makten fortsätter enligt planerna. Under 
oktober har vi haft 4 hundar som provats 
av våra dressörer. Av dessa har 3 gått ut 
till regionerna och 1 har kasserats. En 
hundförare med ny hund har varit hos 
oss och genomfört en 2 veckors provpe
riod tillsammans med våra dressörer.

Vi har deltagit vid Försvarsmaktens 
ltester i Ronneby, 16 hundar varav 1 
gick till Polisen, Magnus S och Mia K, 
Nationella Polishundtjänsten medverka
de, ltester i Sollefteå, 6 hundar  ingen 
hund till Polisen, Harry N, region Nord, 
medverkade och vid Försvarsmaktens 
Hundtjänstenhet, 18 hundar, Magnus S 
från Nationella Polishundtjänsten med
verkade. Resultatet av dessa hundar är 
för närvarande okänt.

Region Väst
Vi har haft besök från ekonomiavdel
ningen för att planera vår ekonomi 2018. 
Dessutom har vi haft besök av personal 
från region Väst som ser över datasäker
heten i hela regionen.

Arbetsmöte i nationella arbetsgruppen 
för fordon, uniform och utrustning
Ett arbetsmöte har genomförts i Karls
borg. Deltagare från oss var Pelle K, från 
region Väst deltog Eric A, från region 
Syd deltog Martin P, från region Nord 
deltog Mats M, från region Stockholm 
deltog Mikael N och från region Öst 
deltog Urban W. Ingen deltagare från 
region Mitt denna gång. För att ta del av 
vårt protokoll kontakta respektive pro
cessledare Hund.

Samverkan andra myndigheter
Jerker L har varit i Jönköping hos Jord
bruksverket tillsammans med ansvariga 
befattningshavare från region Väst och 
förhandlat om våra hundburar, fortsätt
ning följer…

Pelle K har varit i Stockholm för möte 
med MSB, Länsstyrelsen, Trafikverket, 
SOS Alarm, Räddningstjänsten och So
cialstyrelsen gällande Barents Rescue 
2017.

Besiktning farlig hund
Pelle K har varit i Stockholm för att 
medverka i en arbetsgrupp som planerar 
inför övergången av djurärenden från 
Polisen till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
tar över verksamheten från och med 
20180601 om allt går enligt planerna. 
Fortsättning följer…

Årets Polishund 2017
En jury bestående av representanter från 

Svenska Kennelklubben, Polismyndig
heten region Väst och Polisens Hund
förarförbund har utsett årets polishund 
2017; Tommy Eriksson, region Väst med 
Rapports Attack. Samtliga regioner hade 
möjlighet att skicka in 2 nomineringar 
till Årets Polishund, tyvärr kom endast 3 
nomineringar, totalt.

Nya hundar i tjänst
• Blackneck’s C Ásper "Gunvald", bel

gisk vallhund malinois, hane, förare 
Carl L, region Syd (Skåne), godkänd 
patrullhund.

• Rapport’s Guard, tysk schäferhund, 
hane, förare Niklas E, region Nord 
(Västerbotten) godkänd patrullhund.

• Nero, belgisk vallhund malinois, hane, 
förare Mark, region Mitt (Uppsala), 
godkänd patrullhund.

• Hedeforsens Axe, tysk schäferhund, 
hane, förare Jakob H, region Öst (Öst
ergötland), godkänd patrullhund.

• Försvarsmaktens Krispo, tysk schäfer
hund, hane, förare Per T, region Öst 
(Östergötland), godkänd patrullhund.

• Hardstyles Balto, tysk schäferhund, 
hane, förare Helena, region Väst (Hal
land), godkänd patrullhund.

• Roekull Olga Winka "Check", la
brador retriever, tik, förare Johan H, 
region Mitt (Uppsala), godkänd brand
hund.

• Försvarsmaktens Lejon, tysk schäfer
hund, hane, förare Mathias D, region 
Öst (Jönköping), godkänd patrullhund.

• Imzedrift’s Iniesta "Ebbe", tysk schä
ferhund, hane, förare Jacob W, region 
Syd (Skåne), godkänd patrullhund.

• Haffa, belgisk vallhund malinois, tik, 
förare Patrik N, region Syd (Skåne), 
godkänd patrullhund.
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Attack, en fyraårig tysk schäferhund, 
har utsetts till Årets polishund 2017. 
Tillsammans med sin förare Tommy 
Eriksson, 36, tjänstgör han i lokal-
polisområdet Uppsala. Årets främ-
sta insats gjorde han dock utanför 
Hudiksvall då han spårade upp en 
6-årig flicka som gått vilse i skogen 
och hittades först efter 13 timmar.

Attack, som kommer från kennel 
Rapport's i Nödinge, har bara arbetat 
som polishund i ett år och har redan 
utsetts till Årets polishund.

– Det var inte alls väntat även om jag 
visste att vi var nominerade, säger hans 
förare Tommy Eriksson, som själv bara 
varit hundförare sedan 2015.

Från familjehund
till fullfjädrad polishund
Attack var för ett år sedan en familje
hund men såldes till polisen där han 
passade bättre och togs över av Tommy, 
som haft otur med sina två tidigare hun
dar. Den här gången gick det bättre och 
efter ett halvårs träning kunde Attack av
lägga första provet och börja sitt arbete 
som polishund.

Attacks främsta egenskaper som po
lishund är att han samarbetar bra och 
älskar att jobba.

– Han är väldigt livlig och tycker inte 
om att ligga och lata sig. Lugn och ro är 
inte riktigt hans grej, säger Tommy.

Avgörande insats när försvunnen flicka 
återfanns
Attacks fenomenala nos är också en 
viktig tillgång, något han visade när en 
6årig flicka gick bort sig i Blacksås na
turreservat utanför Hudiksvall i somras. 
Ett stort räddningspådrag med helikop

trar och polishundar drogs igång efter att 
flickans föräldrar slagit larm och såväl 
fjällräddningen som frivilligorganisa
tioner sattes in i sökandet. Terrängen i 
området är oländig med mycket skrevor 
i berget och gamla gruvhål, vilket gjorde 
sökandet komplicerat. Efter 13 timmar 
hittade Attack flickan välhållen på en 
klipphylla.

– Attacks insats känns som ett fint 
kvitto på det arbete vi lagt ner tillsam
mans, säger Tommy Eriksson.

Årets polishund utses av en jury med 
representanter från Svenska Kennelklub
ben, Polisen och Polisens Hundförarför
bund. Juryn lyfter förutom ovan nämnda 
insats fram patrullens envishet och idog
het samt Tommy stora förmåga att läsa 
och nyttja Attacks specifika egenskaper. 
Se hela motiveringen nedan.

Träffa Attack och Tommy
på Stockholm Hundmässa
Attack och Tommy Eriksson kan ses på 
Stockholm Hundmässa lördagen den 16 
december på Stockholmsmässan i Älv
sjö. Priset ett resestipendium på 20 000 
kr för Tommy och ett smaskigt ben samt 
6 månaders foder från Royal Canin och 
en skön säng från Biabädden till Attack. 
På Stockholm Hundmässa kommer även 
Årets narkotikasökhund, Årets bragd
hund och Årets sociala tjänstehund att få 
ta emot pris.

Attack har redan fått fira lite efter be
skedet att han utsetts till Årets polishund 
2017.

– Han fick en klapp och en ostkant, så 
var han jättenöjd, avslutar Tommy.

Juryns motivering
Juryn har vid sammanträde den 24 ok
tober 2017 utsett polishunden Rapport's 

Attack till Årets polishund. Attack är 
drygt 4 år och av rasen tysk schäferhund.

Rapport's Attack med sin förare Tom
my Eriksson kom i tjänst i oktober 2016. 
Under nomineringsperioden 2016/2017 
har den unga patrullen på ett mycket 
aktivt sätt, genom att bistå kolleger och 
i eget arbete, medverkat till att rädda liv 
samt gjort ett stort antal ingripanden och 
åtgärder av stor betydelse som aktivt bi
dragit i utredningsarbete.

Ett uppdrag som särskilt sticker ut är 
när patrullen bistod i sökandet efter för
svunnen person, och räddade lilla 6åri
ga Ellenors liv efter att flickan under 13 
timmar varit försvunnen ute i eländig 
terräng endast iklädd shorts och linne. 
Ett lyckligt slut som inte varit möjligt 
utan Attack.

Juryn har särskilt beaktat patrullens 
envishet och idoghet att inte ge sig förr
än alla möjligheter är uttömda. I detta 
har Tommy visat stor förmåga att läsa 
och nyttja Attacks specifika egenskaper 
och stora nyfikenhet vid olika typer av 
insatser.

Attack med sin förare är utomordent
liga ambassadörer för polishundsverk
samheten.

Text: Svenska Kennelklubben
Foto: Ewa Ahlin

För mer information kontakta:
Svenska Kennelklubben
Pressansvarig: Hans Rosenberg
Tel: 08795 30 18, 070583 83 32
Epost: hans.rosenberg@skk.se
Hemsida: www.skk.se

ATTACK
ÄR ÅRETS POLISHUND 2017
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Reserapport:

Barents rescue 2017
3-8 september 2017, Petrozavodsk

Barenstavtalet en bakgrund 
Samarbetet inom ”Barents EuroArctic 
Region” påbörjades 1993 på två nivåer:
Internationellt Barents EuroArctic 
Council, och
interregionalt Barents Regional Council.

Medlemmar i Barents EuroArctic 
Council är Danmark, Finland, Island, 
Norge, Ryssland, Sverige och EUkom
missionen. Ordförandeskapet roterar 
mellan Finland, Norge, Ryssland 
och Sverige. Ryssland är ordförande 

2015–2017. Det övergripande målet 
med Barentssammarbetet är hållbar 
utveckling av regio nen och 2008 inrät
tades ett sekretariat med säte i Kirkenes 
bestående av en gemensam kommitté 
som ska utveckla avtalet och effektivi
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sera det gemensamma arbetet. De ska 
även initiera och delta i planeringen av 
övningar och gemensamma utbildning
ar och uppdatera manualen och ordna 
med expertutbyten. Barentsavtalet som 
undertecknades i december 2008, om
fattar gränsöverskridande samarbete på 
området förebyggande av, beredskap för 
och insatser vid nödsituationer i Barents
regionen samt gemensamma övningar 
och utbildning med sikte på att förbättra 
de avtalsslutande parternas förmåga att 
lämna snabbt och effektivt stöd vid rädd
ningsinsatser.

Övriga bi & multilaterala avtal i områ
det kopplat till Barents avatalet är:
• Nödsituationer till sjöss.
• Nödsituationer i luften
• Radiologiska och nukleära nödsitua

tioner

Avtalet ska underlätta ömsesidigt stöd 
vid naturkatastrofer, katastrofer vållade 
av människor och andra nödsituationer i 
Barentsregionen, däribland stöd till nöd
ställda personer.

Invigningen
Invigningen genomfördes på torget i Pet
rozavodsk med tal av samtliga länders 
huvudansvariga. Nationsflaggor hissades 
till respektive lands nationalhymn fram
förda av en uniformerad blåsorkester. 
EMERCOM – det Ryska Ministeriet för 
Nödsituationer, förevisade och flög ett 
tiotal UAS (drönare) i takt med musik. 
Dessa hade en framträdande roll genom 
hela övningen vad gäller förmedlandet 
av översiktsbilder i realtid från de olika 
”katastrofområden” som övades.

Fältövningarna 4–7 september.
Dessa genomfördes på en rad platser i 
och kring Petrozavodsk och bestod av 
bland annat;
• Trafikolycka med flertal fordon och 

stort personskadeutfall (skolklass i en 
buss). Ett flertal personer hade för
svunnit från platsen och begett sig ut 
i den kringliggande skogen. Bilbrand 
till följd av olyckan. Tankbil med far
ligt innehåll som tagit skada och där 
läckage uppstått med en överhängande 
risk för explosion som följd.

Barentsregionen
Barentsregionen omfattar land-
områdena runt Barents hav och 
på Nordkalotten. Namnet lanse-
rades i politisk ambition att eta-
blera internationellt samarbete 
efter Sovjetunionens fall. Regio-
nen sträcker sig från Nordland i 
Norge i väster, till Novaja Zemlja 
och Uralbergen i öster, och söde-
rut till Bottenviken och de stora 
sjöarna Ladoga och Onega. Re-
gionen har sex miljoner invånare 
utspridda på 1,75 miljoner km². 
Tre fjärdedelar av befolkningen 
finns i Ryssland, som också har 
samma andel av ytan.

Det regionala samarbetet, 
Barentssamarbetet, invigdes 
formellt den 11 januari, 1993, på 
initiativ av Norge under utrikes-
minister Thorvald Stoltenberg. 
Samarbetet består av två huvu-
dorganisationer: Barentsrådet 
(Barents Euro-Arctic Council, 
BEAC) för samarbete mellan 
regeringarna i Finland, Norge, 
Ryssland och Sverige; samt Ba-
rents regionkommitté (Barents 
Regional Committee, BRC) för 
samarbete mellan de regionala 
förvaltningarna i området.

De fyra länderna turas om att le-
da samarbetet. Norges deltagan-
de samordnas från ett speciellt 
Barentssekretariat i Kirkenes, i 
Finnmark fylke (i nordöstligaste 
Norge). Sveriges och Finlands 
deltagande administreras bland 
annat från länsstyrelserna i Väs-
terbottens och Norrbottens län 
respektive landskapsförbunden i 
Lappland, Norra Österbotten och 
Kajanaland.

Information hämtad
från Wikipedia
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• Hotell som utsatts för en explosion. 
Lokalisering av kvarlevor i rasmassor
na.

• Hotellbrand, med folk i byggnaden 
och på hotelltaket. Skadeutfall och 
evakuering.

• Skogsbrand över ett stort område.
• Två fartyg som kolliderat där kolli

sionen orsakat en brand ombord på det 
ena fartyget. Ett flertal personer befin
ner sig i sjön.

De övningar som jag bevittnade var väl 
regisserade och värdlandet förevisade 

sina resurser på ett lättåskådligt sätt för 
den publik som fanns på platsen. Även 
de samverkande resurserna från de andra 
länderna fick utrymme att agera. Det var 
överväldigande resurser som anlände 
till de olika fältövningarna. Bilder för
medlade från de cirklande och hovrande 
UAS:erna och visades på en mobil bild
skärm som var fastmonterad på sidan 
av en lätt lastbils långsida. Speakers 
beskrev vad som förevisades, både på 
ryska och på engelska.

Språket och det tighta schemat omöjlig

gjorde pratet med andra aktörer. Boendet 
var uppdelat på tre olika platser vilket 
eliminerade möjligheterna till spontana 
samtal med andra deltagare från de and
ra länderna. De enheter från Sverige som 
kom i fordon via Finland hade svårt att 
ta sig in i Ryssland. De kvarhölls vid 
tullen på den ryska sidan i 9 timmar. Allt 
som fanns i fordonen gick tjänstemän
nen igenom, men ett otal frågor om hur 
många brandslangar det fanns i sällska
pet, vad de kostade per styck etc.

Sök efter försvunna personer i vatten 
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var planerat och med anledning av detta 
medfördes en båt från Sverige. Dessvär
re gick sök efter försvunna personer i 
vatten ej att genomföra på grund av rå
dande väderlek, kraftig blåst och regn.

Vi fick endast möjlighet under en kort 
stund, en av övningsdagarna, att samtala 
via tolk med en rysk hundförare.

Uppfattningen om hundverksamheten i 
Ryssland är att den i stort är densamma 
som i Sverige. De använder hundarna 
som i Sverige, de har patrullhundar och 

de har specialsökhundar. Det är lite 
oklart i vilken omfattning de har speci
alsökhundar och om de används på sam
ma sätt som hos oss.

Inom polisen har man delat upp verk
samheten i patrullhundar och räddnings
hundar. Patrullhundarna kunde spåra 
och nyttjades mot kriminella element. 
Räddningshundarna användes endast för 
sök efter försvunna personer.

När det gäller hundraser för patrull
hundverksamhet använde de sig främst 
av tysk schäferhund och belgisk vall

hund malinois. För specialsökhund
verksamheten är vår uppfattning att de 
använde sig främst av engelsk springer 
spaniel.

Hundförarens och hundens utrustning 
såg väldigt enkel ut om man jämför 
med den svenska hundförarens. Vid 
spårövningen spårade hunden i vanligt 
halsband och en lina på cirka 5 meter. 
Det som imponerade var att hunden 
hade påvisande markering vid fynd av 
föremål i spåret. I övrigt visade hunden 
ingen större arbetsglädje eller motivation 
för uppdraget.
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Utbildning av hundföraren genomfördes 
under en tid av 6 månader. De har ”lik
sökhundar” och de har möjlighet att trä
na på ”real stuff”, däremot är det okänt 
om de tränar hundarna på sök i vatten 
efter avliden person.

Hundarna anskaffas enskilt eller via 
polismyndigheten. Enligt uppgift från 
hundföraren skulle det finnas någon 
form av hunduppfödning och uppstall
ning av hundar i Moskva. Hundförarna 
har viss ersättning för hållande av hund. 
Hundföraren hade inte några tekniska 
hjälpmedel och de använde sig inte av 
MSO eller liknande utan sökte ofta utan 
någon som helst struktur efter försvunna 
personer.

Övriga hundpatruller som medverkade
Ryssland medverkade med tre civila 
räddningshundar. En av hundförarna 
fungerade som tolk och insatsledare. 
Raserna de använde sig av var labrador 
och golden retrieverliknande hundar. 
Finland medverkade med två civila 
räddningshundar som medverkade under 

en dags övning. Bra och ändamålsenlig 
personlig utrustning. Norge medverkade 
med tre civila räddningshundar, en bel
gisk vallhund malinois, en tysk schäfer
hund och en flatcoated retriever. Hund
förarna tillhörde organisationen norske 
räddningshundar. De var en stor delega
tion med tre hundförare, en koordinator, 
en teamleader och en filmare/fotograf 
som dokumenterade allt som hände.

Den norska delegationen hade en myck
et fin och relevant personlig utrustning 
för räddningsuppdraget, hjälm, pann
lampa, radioapparater, GPS:er, ryggsäck, 
kängor m.m.

Mycket väl fungerande hundar i alla 
typer av miljöer. Organisationen har 
cirka 350 hundar i sin verksamhet. När 
någon person är försvunnen får alla ett 
SMSlarm och flera hundförare åker 
omedelbart till platsen och inväntar 
order från polis. Hundarna kontrolleras 
vartannat år av den egna organisationen.

Boendet på Base Camp
Våran logi på Base Camp var väldigt 

spartanskt. 11 personer som delade på en 
toalett med dusch. Jag var den enda som 
sov i enkelrum, de övriga sov tillsam
mans i rum med 2–3 sängar. En av hund
förarna sov i köket på en bäddbar soffa. 
Fördelen att ändå bo så enkelt var att vi 
umgicks på ett otvingat sätt och vi bodde 
nära personal från räddningstjänsten och 
civila hundförare från Norge, Finland 
och Ryssland.

Den mat som serverades var verkligen 
inhemsk. Till frukost serverades exem
pelvis två kokta korvar och en skiva 
formbröd, en annan morgon serverades 
kokta makaroner med smält ost… Mid
dagarna var också de väldigt spartanska 
men väldigt intressanta och kul att ha 
fått tagit del av.

Kvällstid hade man anordnat olika fysis
ka aktiviteter i form av  fotboll, bordten
nis m.m. för att skapa en trevlig samvaro 
mellan de olika ländernas representanter.

l Text och foto: Per-Erik Karlsson
poliskommissarie
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STADGAR FÖR

POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUNDS

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

kompetensutveckling och kunnande för förbundets med-
lemmar.

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

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

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

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

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

Ansök senast 31 maj 2018
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Sett och läst på Facebook

Tobbe och 
Bella
på tjuvjakt
Polisen Halland – den 9 november 2017

Förra fredagen i Rolfstorp strax utanför 
Varberg bryter sig två gärningsmän in 
i ett hus, de springer från platsen när 
de upptäcker att ett vittne sett dem. Vid 
huset som drabbats av inbrottet står en, 
för anmälaren, okänd bil. Strax efter att 
gärningsmännen sprungit från platsen 
lämnar också bilen i hög hastighet. Fle
ra polispatruller kommer dit och söker 
efter bilen och personerna som setts i 
samband med inbrottet. Tyvärr hittar de 
inget som leder oss vidare just då.

Men med en otroligt bra hjälp av bo
ende i grannskapet så får vi nya vittne
suppgifter om två skumma personer som 
rör sig i området, detta är 7 timmar efter 
inbrottet!!

Flera polispatruller åker på nytt mot 
Rolfstorp däribland hundföraren Tobbe 

med sin hund Bruksmarkens Xstasy, 
kallas Bella till vardags.

Under tiden Tobbe tar sig dit kommer 
flera observationer om vart de skumma 
männen befinner sig och att de stämmer 
väl in på signalementet på de tidigare 
bortskrämda inbrottstjuvarna.

Tobbe och Bella tar sig till den sista 
platsen männen setts på och söker spår, 
Bella börjar omgående spåra längs en 
väg och efter cirka 1 kilometer viker 
spåret in på en grusväg och slutligen ut 
i en kohage, där anträffas en misstänkt 
gärningsman som ligger på magen och 
försöker gömma sig. Han tas omhand 
av andra poliser som anslutit till platsen 
och Bella söker nytt spår efter man num
mer två. Bella drar med husse ytterligare 
cirka 50 meter ut i kohagen och där 
hittas misstänkt gärningsman nummer 
två som får sig en utskällning av Bellas 
ljuva stämma. Han omhändertas också 
av andra poliser.

Tobbe och Bella söker av gripandeplat
sen efter eventuellt bevismaterial. De gör 
vissa intressanta fynd som leder till ett 
hotell i Göteborg, där anträffar man bilen 
som hastigt lämnade inbrottsplatsen samt 
en tredje misstänkt gärningsman. Han grips 
också och i nuläget sitter alla tre häktade.

Det är mycket inbrott just nu och vi 
är oftast helt beroende av allmänhetens 
observationer och tips. Denne gången 
blev det ett lyckat samarbete mellan 
observanta grannar, polisen och Bellas 
vältränade nos.

Bra jobbat alla inblandade och ett stort 
ben till Bella som belöning.

Jörgen, hundförare i Halland,
region väst

Välkommen
Spårmarkens Suck
Polisen Västra Skaraborg – den 25 november 2017

Vi vill välkomna Spårmarkens Suck till den "tunna blå linjen".
Suck genomförde tillsammans med sin förare Magnus god

känt dressyrprov i torsdags och blev således behörig att jobba 
skarpt. Det tog inte lång tid innan ekipaget visade sin kapacitet 
då de spårade upp två personer som olovligen lämnat ett " låst 
boende".

Rymlingarna lämnade boendet genom att klippa upp ett 
staket och springa från platsen. Tack vare samarbete mellan po
lishelikopter och hundförare kunde Suck snabbt få upp ett spår 
som ledde ut i skogen. Efter cirka 700 meter kom Suck och 
Magnus ikapp personerna som då insåg att det var lönlöst att 
försöka lura Suck så de valde att ge upp. Rymlingarna fördes 

tillbaka under lugna for
mer.

Tack vare ett bra lagar
bete mellan ingripandepo
liser, helikopter och hund
förare löstes uppgiften 
snabbt och smidigt.

Suck är en tvåårig schä
ferhund och visar potential 
till att bli en mycket bra 
polishund. Han tjänstgör 
tillsammans med sin 
förare Magnus primärt i 
Skaraborg men har hela 
regionen som arbetsyta.

Vi önskar Magnus och 
Suck lycka till i framtida 
jobb!

Hundförarna/ Johan
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Bronco hittade svampplockare
Polisen Väst - hundförarna – den 22 september 2017

Under den gångna natten mellan torsdag och fredag så pågick 
ett så kallat eftersök av försvunnen person. Detta efter att en 
kvinna i 40 års åldern hade gått vilse i samband med en utflykt 
som skulle kombineras med träning och svampplockning.

Efter en tid så slog kvinnans anhöriga larm då kvinnan inte 
återkommit och hennes telefon laddade till sist ur. Mörkret 
hade lagt sig över Sandsjöbackas naturreservat norr om Kungs
backa och vi alla som varit i skog och mark vet hur lätt det kan 
vara att tappa orientering
en och när det då dessutom 
blir mörkt så blir det ännu 
svårare att hitta rätt.

Efter en hel natts arbete 
där olika polisiära resurser 
deltog i sökandet så kunde 
till sist kvinnan återfin
nas runt kl 05:30 imorse. 
Detta efter att en av våra 
polishundars nos visat fin 
effektivitet och påkallat 
sin husses uppmärksamhet 
i det terrängparti som de 
letade i.

Den rutinerade polis
hunden Bronco kände på 
långt avstånd att det lukta
de människa längre in i ett 
skogsparti. Efter att Bos
cos husse litat på sin hunds 

signaler så kunde man till sist komma fram till kvinnan. Kvin
nan var av förklarliga skäl skärrad efter en relativt kall natt en
sam ute i skogen. Kvinnan återfanns i en sankmark varför det 
var tur att hon inte gått ner sig i den mycket blöta terrängen.

Lyckligt slut och tacksamt att kunna hjälpa en medborgare 
som efter lite otur hamnat i en nödsituation. Bronco tillsam
mans med sin förare arbetar till vardags främst i Hallands 
län där han flertalet gånger visat sig effektiv både i jakten på 
flyende tjuvar och banditer samt i samband med eftersök av 
försvunna personer.

Just räddningssök och eftersök av försvunna personer är ett 
av polishundens absolut viktigaste uppdrag. Varje räddat liv är 
värt varenda träningstimma och mycket mer därtill.

Skogens guld lockar många av oss. Försök att alltid sträva 
efter att meddela någon anhörig när ni ska ut en längre tid i 

skogen och vartifrån ni 
utgår. Försök även att ha 
med en mobiltelefon med 
fullt batteri om ni skulle 
behöva meddela er.

Vi hoppas att både 
Bronco, hans förare och 
den återfunna kvinnan 
har en bra fredagskväll.

/Jonas, hundförare 
region Väst

Saga & Jojo
Polisen Stockholm – Hundenheten – den 14 oktober 2017

Under nattpassen i veckan har de här två damerna gjort fina 
insatser för att stävja brottslighet och öka lagföring.

Hedeforsens Missaga, "Saga", spårade upp en tjuv som till
gripit en barnvagn på Södermalm. Alla som köpt barnvagn vet 
ju att en sådan kostar mer än en mindre bil, så jag kan tänka 
mig att ägaren till vagnen blev glad för Sagas insats.

Natten därpå så samarbetade de båda ekipagen, Joeline vom 
Rothebachquellchen, "Jojo", med förare och Saga med föra
re, när tre personer försökt bryta sig in i en kiosk i en förort 
i södra Stockholm. Jojo fick snabbt upp ett spår från kiosken 
som ledde igenom villatomter, på gångvägar, under en motor
väg och till slut, efter ca två kilometer, spårar Jojo fram till en 

lekstuga där två utav gärningsmännen hade sökt skydd. Den 
tredje gärningsmannen fångade Saga och hennes förare in på 
en gångväg i närheten under tiden som Jojo spårade.

Bra jobbat, tjejer!
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Sett och läst på Facebook

Hjälp oss!
Men all information som finns på nätet, kan det 
ibland vara svårt att hitta en bra spridning av era 
berättelser som ni lägger upp på Facebook. Därför 
skulle vi gärna vilja att ni själva skickar in era texter 
till tidningen med tillhörande högupplösta bilder 
(bilder från nätet blir många gånger små i tidningen 
pga dålig upplösning).

Alla hundenheten har dessutom inte en egen Face
booksida vilket försvårar det ytterligare att hitta era 
berättelser.

Eller varför inte skriva en längre berättelse om hur 
er dag varit tillsammans med er fyrbenta partner?

Ni är välkomna med era berättelser oavsett!

Hälsningar styrelsen

Farväl till Cruyffi
Polisen Halland – den 11 oktober 2017

För en månad sedan upptäckte hundföraren Andrea 
att hennes kollega och vän polishunden Cruyffi var 
trött och hängig, hon tog med henne till veterinä
ren som gjorde en grundlig undersökning. Tyvärr 
hittades en tumör i tunntarmen. Det fanns en liten 
chans att kunna behandla henne, men efter en dryg 
månad stötte Cruyffi tyvärr på komplikationer och 
åkte in akut till djursjukhuset. Det konstaterades 
att det inte gick att göra mer för Cruyffi som fick 
somna in. 

Andrea och Cruyffi var ett team som alltid har 
presterat på topp, de har tillsammans spårat upp 
och gripit strax under hundra misstänkta gärnings
män, flera gånger har de hittat narkotika, varav 
det största beslaget var på nio kilo. De har tränat 
hårt och tillsammans slitit i ur och skur, vilket har 
resulterat i att de även har hittat och kunnat rädda 
fyra försvunna personer. 

Cruyffi blev strax över 7,5 år, du kommer att va
ra saknad men inte glömd!!

Jörgen, hundförare i Halland, region väst
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Polisen Stockholm – Hundenheten – den 6 oktober 2017

Vila i frid Divahedens Cappuccino "Chino".
2004-10-05 - 2017-10-02.

Chino har sedan några år varit pensionerad, och bott hemma 
hos sin förare och dennes familj. Där lämnar han nu ett stort, 
bokstavligen, tomrum efter sig. Chino var nämligen Stock
holmspolisens största hund då han var aktiv. Utan konkurrens. 
En jätte i ett halsband som såg ut att vara avsett för en tjur.

Chino gjorde genom åren det avsevärt svårare för kriminella 
i samhället att lyckas med sina förehavanden, och framförallt 
svårare för dem att komma undan när de försökte fly.

Han var kommenderingshund, och hade dessutom en till
läggsdressyr med narkotika och vapensök.

Så här skriver hans förare och husse:
Så kom dagen jag bävat för. I måndags var det dags att säga 

farväl. Strax efter sju somnade du in. 
Jag vill på något sätt hedra dig. 
Tack kompis, för allt du givit mig och min familj. Du har va

rit en trogen och fantastisk vän till oss alla och jag har dessut
om haft förmånen att få ha dig som en arbetskamrat. I all sorg 
så ler jag inombords när jag tänker på allt vi gjort tillsammans. 
För mig kommer du alltid att vara en hjälte och finns det en 
hundhimmel så vet jag att du är där. Saknaden är enorm och 
det gör ont, riktigt ont. Vila i frid kompis, jag tar vakten.

Farväl Chino, din jätte. Vi glömmer dig aldrig.

Rapports Guard
Polisen Västerbotten – Hundenheten – den 29 oktober 2017

Under helgnatten så inkom ett jobb i 
norra delarna av Umeå där tre personer 
tagit sig in i en gemensamhetslokal ge
nom att krossa en ruta. Rapports Guard 
beordrades på jobbet tillsammans med 
sin extrahusse.

På plats fick Guard och förare senast 
sedda position av inringaren och på
började spårning, omgående fick Guard 
spår som gick längs med gångvägar och 
vidare in i ett bostadsområde. Efter en 
stunds spårande så kommer Guard fram 

till en dörr till ett trapphus där han vill 
in. I trapphuset påträffad en person som 
omhändertas av kollegor.

Guard vill sedan vidare upp i trapphu
set och högst upp så sitter gärningsper
son två och tre och trycket. Dessa blir 
direkt medgörliga när Guard berättar att 
han hittat någon genom att skälla högt!

Bra jobbat Guard
med extrahusse

Ännu en trotjänare har gått ur tiden
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Svenska Kennelklubben – hundägarnas riksorganisation   I   08-795 30 00   I   www.skk.se/fyrverkerier

Nyårsafton förknippar vi med fest – god mat, bubbel 
i glaset och som avslutning ett färgsprakande skådespel 
på den mörka vinterhimlen. Men för våra hundar och 
katter kan jul och nyår vara rena mardrömmen. Tänk 
på djuren och avstå från fyrverkerier och smällare i år!

Dagarna runt julafton och nyårsafton är en plåga för 
många hundar och hundägare. Grannarna fyrar av de 
första raketerna och de höga smällarna, tjuten och 
smattret kommer plötsligt och går inte att undvika 
eller förutse. Många hundar tycker att det är mycket 

stressande med fyrverkerier och vägrar äta, gömmer 
sig eller flyr i panik. Gör en god gärning och skippa 
bombtårtor, raketer och smällare i år – för djurens skull!

Upphittade/bortsprungna djur 

Hittar du en id-märkt hund eller katt kan du söka 
ägaren på www.djurid.se eller läsa efterlysningar på 
Facebook.
www.facebook.com/djuridhundar
www.facebook.com/djuridkatter

Nyår betyder inte fest för alla
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Officiell kalender

för 2018

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

Narkotika SM
2018: Vakant
2019: Vakant
2020: Vakant

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

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

2018

Draghundsläger
14–19 januari 2018, Långberget

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

Styrelsemöte PHF
Vecka 10, plats och tid kommer

Narkotika uttagningstävling till NM
23–25 mars, Karlsborg

Styrelsemöte PHF
Vecka 22, plats och tid kommer

Nordiska Mästerskapen
28 maj –1 juni, Stavanger

Skyddsläger
Vecka 33, Karlsborg

Patrullhunds SM / Sommar SM
13–16 september, Värnamo

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

Narkotika SM
Vecka 40, arrangör ej klar

Förbundsråd
Vecka 45, Plats och tid kommer

STIPENDIAT 2017
Årets stipendium från Polisens hundförarförbund till
faller Fredrik Lindqvist. Han tilldelas 10.000kr för sin 
ansökan om en resa till Belgien där han skall besöka den 
Belgiska polishundtjänsten. Fredriks inriktning kommer 
att vara utvärdering samt grundläggande dressyr hos yng
re individer med huvudfokus på nosarbete och då främst 
spår. Fredrik kommer även vid sitt besök delta vid ett 
seminarium som hålls av Dick Staal och som kommer in
rikta sig mot utveckling av unga individer och nosarbete 
i tidig ålder.

Vi ser fram emot att få läsa en intressant artikel om Fred
riks resa framöver i tidningen.

Styrelsen

Styrelsen
söker!

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

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

 Hälsningar Polishundförarförbundet
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Den 23–25 mars 2018 kommer det arrangeras en uttagningstävling för
narkotikahundar till Nordiska Mästerskapen 2018. Nordiska Mästerskapen 
2018 arrangeras av Norge i Stavanger och tävlingarna kommer gå av stapeln 
under vecka 22.

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 500 kr och inbetalas på PHF:s
postgiro 577954-1
Märk inbetalningen med Nark samt ditt namn.
Sista dag för anmälan samt inbetalning är 2018-02-28

Boende ordnas på förläggningen i Karlsborg

Program:
Fredag: Lottning kl 19:00 samt Kamratafton
Lördag: Tävling (Tre sökmoment samt lydnad)
 Prisutdelning/Middag
Söndag: Hemresa

INBJUDAN
uttagningstävling för narkotikahundar 

till nordiska mästerskapen 2018
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Inbjudan till
VINTER SM 2018
Västernorrlands Hundförarförening hälsar er välkomna 
till Vinter SM för polishundar på Södra Bergets skidan-
läggning i Sundsvall 28 februari–2 mars 2018.

Program
28 feb samling – provåkning av banor – hundförar-

förbundets informationsmöte
1 mars 10 km linkörning – Bankett
2 mars stafetter 3 x 5km

Anmälan: Görs till Elin Jansson på:
elin-m.jansson@polisen.se
Anmälan skall innehålla namn, mailadress, telefonnum-
mer och tjänstehundklubb på förare samt namn och ras 
på hunden.

Sista anmälningsdag 21/1 2018

Avgift: 200 kronor/deltagare.

Boende: Det kommer att finnas flera alternativ till bo-
ende och mer information om detta samt kostnader 
kommer senare.

Bankett: Banketten kommer att äga rum på Hotell Söd-
ra Berget på kvällen den 1 mars. Banketten kommer att 
kosta 300 kr/person.

VÄLKOMNA!

Välkomna till

Draghundsläger
på Långberget
14–19 januari 2018
Polisens Hundförarförbund, Hannah , Elin och Johanna 
hälsar er varmt välkomna till draghundslägret på Lång-
bergets Sporthotell vecka 3.

Ankomstdag söndag den 14 januari bjuds det på mid-
dag på hotellet. Sen kör vi minst två träningspass per 
dag fram till den 19 jan. Elin är huvudansvarig för hund-
körningen.

Anmälan: Group Wise till Johanna Christiansson
senast 31 december.

Bra att ha med sig:
• Skidor, pjäxor, stavar, valla m.m
• Bälte med lina
• Dragsele till hunden
• Hund

Skidutrustning går att hyra på Långbergets sporthotell.
Priset kommer bero på hur många som anmäler sig.

Vi hoppas på fina krispiga dagar med härliga hundar 
och svett i spåren.

VÄLKOMNA!
Hannah Bergelin   Elin Jansson   Johanna Christiansson

Alla kanvara med,oavsett nivå!
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Valberedning: Ulf Backman, reg. Bergslagen (sammankallande), Peter Hallberg, reg. Syd och Peter Nordgren, reg. Väst

Polisens
Hundförarförbund

Adress:
Flygfältsvägen 22
546 30 Karlsborg

Plusgiro: 577954-1www.polishund.se

Johanna Christiansson
Suppleant

Mobil:
0725-71 70 19

E-post:
johanna.christiansson@polisen.se

Mimmi (Merit) Lindgren
Sekreterare

Mobil:
0702-34 42 10

E-post:
smaangarna25@hotmail.com

Magnus Söderberg
Kassör

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

Lars Lindgren
Suppleant/Redaktör

Mobil:
0733-48 31 74

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

Kenneth Eriksson
Vice ordförande

Telefon:
010-566 52 68

E-post:
kenneth.eriksson@kriminalvarden.se

Johan Petersson
Ordförande

Mobil:
070-247 02 73

E-post:
andreelund@hotmail.com

Peter Matthijs
Ledamot

Mobil:
072-286 58 68

E-post:
peter.matthijs@bredband.net

Polisens Hundförarförbunds styrelse 2018
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