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LEDARE

2019, here we come!
eller som vi säger på svenska:
2019, nu kör vi
Föreningen har nu, efter nyår, fått in namn på alla
regionsdelegater som ska representera regionerna
vid förbundsrådet i mars. Det har varit en besvärlig
process att lyckas med detta men nu blir det av.
Vi ser fram mot detta möte och hoppas det blir lite
av en nystart för föreningen där vi når ut till alla er
medlemar på ett bättre sätt.
Trots allt händer det en massa saker inom före
ningen. Draghundslägret på Långberget är avkla
rat och intresset för detta är lika stort som vanligt.
Draghunds-SM i Malung har också avgjorts med en
individuell segrare som heter Bengt Ljunglöf, en inte
helt ovan segrare i olika SM-sammanhang. Dock får
man väl ändå anse att hans prestation är lite utöver
det vanliga då han mötte ett betydligt mycket yngre
motstånd. Vi får anta att det är rutinen som fällde
avgörandet. Stort grattis till Ljungan.

med nästa år. Vi planerar även för att samverka med
NPHU när det gäller tidningen. Tanken är att NPHU
kommer att få några sidor där de olika länderna re
dovisar vad de har på gång.
Inom ett par veckor har alla kurser satt igång i Karls
borg och det är full aktivitet igen. Vi har fyllt upp lag
ret med tröjor och andra föreningsartiklar och som
sagt lite nya saker i föreningslokalerna. Vi hoppas att
detta gör er vistelse i Karlsborg än mer trevlig.

I Karlsborg har vi gjort om i föreningslokalerna. Det
har tillkommit ett bordtennisbord det står i ”gam
la TV-rummet” som nästintill aldrig användes, men
nu hoppas vi på mer aktivitet. Ett air hockeyspel
har ställts in i biljardrummet och Puben har genom
gått en liten förändring där vi försökt att få till lite
”sportsbar”-tema. Vi har en uppmaning till alla som
besöker oss: ta med en souvenir i form av en halsduk,
flagga eller tröja från ert favoritlag. Häng på låset
med en souvenir från ert favoritlag så att just de får
den bästa platsen i puben.
Gällande NPHU har vi några nyheter på gång. Dels
kommer sprängämnessökande hundar delta i NM
för första gången i år. De är utom tävlan men om det
faller väl ut kommer de att bli en del av laget från och
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Mitt liv som hundförare

BENNY ANDERSSON
”Tjena Benny, kan inte du skriva om ditt liv som hundförare,
du har ju varit med om en hel del.”
Frågan kom från Karlsborg och jag accepterade direkt. Jag som
fick frågan heter Benny Andersson och har varit verksam som
patrullhundförare i Uppsala sedan 1988, och trivts som fisken i
vattnet. Men även om man trivs kan man ibland behöva lite omväxling och 2015 började jag med brottsplatsundersökande hund
istället.

Under mina 27 år som hundförare har
jag haft förmånen att få utmärkelsen
”Årets polishund” vid två tillfällen.
Första gången var 1993 med hunden
Devil som var min första patrullhund
och andra gången var 2014 med Cox,
som var min sista.
Som hundförare har jag haft väldig tur
med alla mina hundar som både varit
friska och har kunnat vara verksamma
under många år. Vill nog påstå att jag
haft duktiga hundar, där vi utvecklat
en väldigt bra relation mellan oss, som
i sin tur resulterat i många lyckade
uppdrag tillsammans. Utöver det har
jag haft förmånen att ha tillgång till en
väldigt bra mentor, Hasse Forsberg,
som lärde mig många bra trix för att
kunna fånga busar.
Bra relation till hunden är A och O
Relationen med hunden är det viktigas
te av allt! Ryck och slit är inget bra kom
munikationssätt. En bra relation ger
förtroende som snabbt visar sig i tjäns
ten. Hund och förare måste ha ett bra
samarbete och förtroende för varandra.
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Det jag saknar som BPU-hundförare
är skriken och ljudet när hunden går i
bett, samt vissa andra saker.
När jag nu sitter på min kammare
och vill dela med mig av mitt liv som
hundförare, inser jag att det här är
inte så lätt som jag först trodde. Jag
började skriva om diverse händelser
men insåg ganska snart att texten nog
blir för lång. Tittar på mina stödan
teckningar och undrar hur jag ska få
ihop detta på ett begripligt sätt? Men
jag gör ett försök att sammanfatta vad
jag och mina hundar varit med om, så
håll i hatten, för här kommer det att gå
undan!
Skjuter sönder hytten på en långtra
dare som försöker köra över mig och
min hund. Spårar upp en man som
skjutit bort halva sitt huvud och bara
har ett öga kvar i ansiktet, och som går
emot oss, och överlever.
Skjuter en man som attackerar
mig och hunden med machete efter
ett spår. Skjuter mot tre dieseltjuvar
i natten på en åker under spårning.


Skjuter mot en man som drar ett va
pen då han skall gripas efter en lång
spårning, Blir påskjuten på en kyrko
gård av en självmordskandidat som
till slut skjuter sig själv.
Jag har tillsammans med hund spårat
upp en kvinna som hängt sig och som
vi med HLR lyckades rädda livet på.
Spårat upp ytterligare en kvinna som
vi hinner skära ner innan hon avli
der. Spårar en tjuv som blir påkörd av
en polisbil och avlider. Vi ett tillfälle
ligger jag ”sked” med en kvinna, som
hunden hittat, för att värma henne
innan ambulans kommer.
Nittioåringen som vi spårade upp i
skogen som ytbärgarna hissade upp i
helikoptern då det var bråttom. Gam
lingen som vi spårade, som just trätt
huvudet i en snara för att hänga sig.
Mannen som hunden hittade och vars
fötter satt fastfrusna vid den stubbe
han satt på. De tre försvunna barnen,
där ett av barnen fastnat bakom ett
stenblock. Tjejen som mådde dåligt
och som vi spårade fram till ett gruv
1-2019 | Polishunden

Jag och Soda min nuvarande BPU hund.

Foto: Sebastian Lindberg, polisen Uppssala

Soda letar kniv i container efter sommarstugemordet i Arboga.

schakt med staket och som hoppade
över staketet, ner i gruvhålet, när hon
ser oss. Den unga flickan som skurit
sönder sig totalt från axlarna och ner
till handlederna som vi spårade och
som fick åka iväg med ambulans.
Biltjuven som jag och hunden slogs
med under en lång tid när han för
sökte stjäla min polisbil. Rymma
ren från fängelset som vi spårade
upp mitt i skogen, där vi fick slåss
för våra liv.
Pågående bilstöld där alla åkte till
rätt adress, men där jag åkte fel och
grep busen på bar gärning med hun
den. Anmälaren tänkte tydligen lika
fel som jag. När jag rastar hunden
på en parkeringsplats och biltjuven
krossar en ruta strax intill.
Spårningen efter biltjuven som slår
en blomlåda i huvudet på hunden som
blir medvetslös en kort stund. När
hunden kvicknar till kan tjuven gri
pas på ett adekvat sätt. Inbrottstjuven
vi spårat och anträffat i ett hus, som
han just gjort inbrott i, som hoppar ut
genom ett fönster på andra våningen
och där jag fysiskt kastar ut hunden
samma väg.
6

Rattfyllan som klippte av svansen på
hunden med bildörren. När hunden,
ivrig att gripa inbrottstjuvar, hoppar
ut från ett parkeringsdäck. Svansen
får sedan amputeras ytterligare en bit.

Vill nog påstå att jag haft duktiga hundar, där vi utvecklat
en väldigt bra relation mellan
oss, som i sin tur resulterat i
många lyckade uppdrag tillsammans.
När hunden efter spårning av två kas
saskåpstjuvar genom Uppsala griper
den ene tjuven. När jag selar av för att
gå tillbaka för att söka spår efter den
andre tjuven upptäcker jag att hunden
är borta.
Efter flera minuter hör vi någon
som skriker i panik i ett bostadsområ
de. Då har hunden själv spårat vidare
och gripit den andre inbrottstjuven.


Rymmaren som efter spårning skar av
hundens ”hälsena” vid anträffandet.
Tjuven som spåras upp och i bettet
tittar upp på mig och säger med re
spekt ”Good Dog”. Tobakstjuven som
spåras upp och blir biten, som hade
en T-shirt med texten ”Det går bra
nu”. Dieseltjuven som spåras upp
och som på sjukhuset, då han be
handlas för bettet, säger ”Crazy dog
killing for Deisel”.
Alla kroppsdelar vi hittat vid tåg
olyckor, alla biljakter med sändan
den, alla försvunna människor vi
hittat, alla föremål som anträffats…
Som ni förstår går det inte att skriva
om någon specifik händelse och som
sagt, detta är bara ett litet axplock ur
livet som hundförare. Det är få för
unnat att tillbringa hela dygn med
sin bästa kompis, kan man ha ett
bättre yrke? Ta hand om din kamrat
och behandla honom med all respekt.
Jag avslutar med det kända uttryck
et ”Det din hund inte kan, har du inte
lärt honom”.
Kör hårt därute!
l Text: Benny Andersson
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EFTERLYSNING
TILL ALLA SOM ÄR

HUNDFÖRARE!
Det är inte bara ”gamla gubbar”, som kan sammanfatta sitt arbetsliv som hundförare,
som vi efterlyser till denna artikelserien, utan detta är en efterlysning som är riktad till
ALLA som jobbar som hundförare. Du kan till och med vara med i denna artikelserien
mer än en gång under yrkesliv.
Vi ser fram emot att fler anmäler sitt intresse för att berätta om sig själv och sina kära
fyrbenta arbetskollegor.

Redaktionen till Polishunden söker hela tiden nya
personer som kan tänka sig att skriva till artikelse
rien ”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 berät
telser / erfarenheter som ni vill dela med er av.
Några tips om vad man kan skriva om:
Berätta vem du är och varför du ville bli hundföra
re, 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 familjeliv
et av ditt jobbval?

pryda början av 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. Och nej, vi tror inte att någon
kan skriva för mycket.
Se bara till att bilden/bilderna skickas in i verk
lig storlek, så inte mailprogrammet krymper ner
dem. Bilderna bör vara tagna med en ”riktig” ka
mera och inte med mobilen.
Anmäl ditt intresse för att komma in med material
till redaktör Lars Lindgren:
lars-ake.lindgren@polisen.se

Ja, när man börjar räkna upp tänkbara vinklar
finns det en hel del att berätta om trots allt.
Porträttbild av dig och din hund:
En högupplöst bild på dig och din hund som kan

Polishunden | 1-2019
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Imponerande hundjobb
– räddade livet på två barn
I natt utspelade sig ett jobb i de småländska skogarna som kunde resulterat i att ett flertal personer potentiellt kunde skadats
allvarligt eller t.o.m. mist sina liv. Två hundförare med sina hundar ändrade definitivt på denna utgång.

Hundgruppen BF/IGV 13
23 jan 2019
En utav de hundar med sin hundfö
rare som blev hjälte under natten var
Tjänstehunden Django, samma hund
som så sent som i somras knivskars il
la av en gärningsman i Landskrona.
En kvinna med sina barn, 10 & 12
år gamla tog till flykten från polispa
truller utanför Älmhult under kväll
en igår. De tre flydde tillsammans ut
mörkret i de Småländska skogarna.
Med en temperatur väl under noll
strecket försökte kvinnan undkomma
polisen.
Till platsen skickades tre hundpa
truller, en från Växjö, En från Helsing
borg och en från Kristianstad. Efter
att hundpatrullen från Växjö slitit
hårt med att spåra de tre i en timme
blev de avlösta av Django med förare
som gav sig ut i mörkret.
Efter en stunds spårande anträffa
des kvinnan som kunde omhändertas
av Django och hans förare. Dock var
barnen borta. Efter att kvinnan kun
nat överlämnas till övriga polispatrul
ler på plats fortsatte Django med föra
re att spåra efter barnen. Spåret gick
genom bl a en å där vattnet steg upp
över bröstet på hundföraren för att se
dan fortsätta ut över skog och fält.
Efter ytterligare en liten stunds
spårande anträffar Django med föra
re 12-åringen som sitter ihopkrupen
och huttrar i kylan. Hundförarens
8

radio hade tack vare vattnet vid det
ta lag lagt av varför han till slut inte
såg någon annan lösning än att ta av
sig den regnjacka han hade med sig
och som var någorlunda torr och sve
pa in 12-åringen i. Därefter lyfte han
upp denna på ryggen för att ta sig ut
ur skogen för att kunna lämna över
12-åringen till torra kollegor och sjuk
vård.
Hundförare nummer tre i ordning
en fick därefter ta över och lyckades

så småningom efter ytterligare en
fantastisk insats hitta 10-åringen som
även denna kunde undsättas.
Ett fantastiskt jobb av såväl hun
dar som hundförare som är väl värt
att hyllas och som troligtvis inte haft
samma ”lyckliga” utgång utan dessa.
Även övriga kollegor på plats förtjänar
naturligtvis ett beröm för sin del av in
satsen.
l Text: T. Anderberg,
Chef Hundgrupp PONV

Arkivbild. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle. Foto: Lars Lindgren
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MyDOG 2019

– hundmässa i Göteborg
Den 3-6 januari genomfördes hund
mässan MyDOG i Göteborg. Det var
fyra dagar med 8 700 hundutställare.
Besökare under dessa 4 dagar var ca
35 000 personer.
Många företag var där med mon
terplats och även polisen hade sin
monter som var välbesökt alla dagar.
Hundförarna från region Väst, som
också var med på uppvisningarna, var
Anna med hunden Krokasmedens
Vilda, Hannah med Arnold, Martin
med Blackneck’s ”Dexter”, Magnus
med Krogstorps Sky och Elin med
Daneskjolds Lymla. Dessa ekipage ge
nomförde en mycket uppskattad upp
visning med sina hundar alla fyra da
garna i finalringen. Konferencier var
Magnus Söderberg. Uppvisningarna
drog mycket folk och det blev riktigt
kaosartat på lördagen då det var i stort
sett omöjligt att förflytta sig runt i fi
nalringen där vi hade vår uppvisning.
Det var en märklig känsla att så många
människor kom för att titta på Poli
sens uppvisning.

Polishunden | 1-2019

Vid presentation av hundförarna med
sina hundar utbröt extra stort jubel
och applåder då konferenciern berät
tade att Hannahs hund Malinoisen Ar
nold spårat upp två tjuvar några kväl
lar innan MyDOG. Det var ett företag
i Göteborg som hade inbrott där flera
sektioner av inbrottslarmet larmade.
När Hannah kommer på plats och tar
ut Arnold så vindmarkerar han mot
en skogsdunge som ligger intill före
taget. Hannah låter Arnold följa upp
”doften” mot dungen och det Arnold
kände och hittar var gömt stöldgods.
Hannah låter Arnold spåra vidare från
stöldgodset och spåret fortsätter in i
skog, en halv kilometer, med ett pärl
band av stöldgods som tjuvarna tappar
under flykten och som Arnold stannar
och markerar. Hannah meddelar and
ra patruller, riktningen på spåret, och
efter en stund springer tjuvarna rakt i
armarna på en polispatrull som ställt
sig strategiskt i ett industriområde.
Arnold spårar vidare ända fram till föt
terna på tjuvarna… Svårt att bortför
klara detta. Bra jobbat Arnold!

Forts. sid. 10
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De bägge grips och det visar sig se
nare att de även fångats på film från
övervakningskamera.

räddningssök, spårning, fasttagande
av tjuvar med bett i arm och sök efter
rånarvapen i paket.

Polisens hunduppvisning på MyDOG
hade temat ”Busligan” som publiken,
och då i synnerhet barnen, gillade.
Uppvisningen var mycket barnvänlig
men hade även med de allvarliga ar
betsuppgifter som en polishund ska
klara av. Den innehöll lydnad i grupp,

Polisen hade även en stor monter

10



som var flitigt besökt av både vux
na och barn. Där fick barn och vuxna
träffa polishundar och klappa dessa,
prata med hundförarna och pyssla i
”pysselhörnan”. Montern bemanna
des av hundförare och personal från
Kommunikation. Många frågor som
ställdes gällde rekrytering till polisen.
Regionspolismästare Klas Johans
son besökte mässan på fredagen och
tillbringade flera timmar där. Det var
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ett uppskattat besök av oss poliser att
Klas tog sig tid och la flera timmar på
mässan samt tittade på uppvisningen.
Montern var den största vi haft sedan
starten 2008. Mycket beroende på att
vi ska bli 10 000 fler polisanställda till
2024. Intresset var stort och många be
sökare var också intresserade av yrket.
Fyra dagar i mässmiljö med många
besökare och hög ljudnivå är jobbigt
men samtidigt väldigt roligt. Alla som
var med dessa dagar och jobbade var
på strålande humör och gjorde myck
et bra reklam för Polisyrket och jobbet
som hundförare i synnerhet.
l Text: Magnus Söderberg
l Foto sid. 9:
Polisen, region Väst
l Foto sid. 10-11:
MyDOG, Svenska Mässan Göteborg
Rickard Olausson, Skvader Media
Polishunden | 1-2019
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En hundnos

gör hela skillnaden
Strax före jul hade jag förmånen att få dela ut pris till Årets polishundar Ace, Ben och Cross,
tre hundar som gjort avgörande skillnad för mig och min familj.

Det var tack vare dessa tre utsökta
hundnosar som det lyckades att finna
alla kvarlevorna av vår dotter Kim i
Köge bukt och Öresund. Under hös
ten 2017 pågick sökandet i hårt väder,
blåst och regn, men vare sig de två
benta poliserna eller fyrbenta hun
darna gav upp. Den betydelse det haft
för oss går inte att beskriva, för tack
vare deras arbete kunde vi begrava
hela Kim. En av de tre fyrbenta hjäl
tarna är Ben, eller Elderdale Explorer
12

som stamtavlan säger, som bor med
sin husse Johan Esbjörnsson i Vejby
strand. Ben är en glad och pigg nioårig
springer spaniel som gärna låter sig
bli omklappad.
Husse Johan har vid tre tidigare till
fällen blivit nominerad till Årets po
lishund, ett pris som Svenska Kennel
klubben står bakom. Med sin schäfer
Talwegs Esko har Johan också blivit
nordisk mästare i narkotika.


De andra två hundarna är Stenbury
Yellow Sage Of Shadowdale ”Ace”
– labrador retriever med sin förare
Lars-Göran Eriksson, region Stock
holm och Wiking Chidob Cross
”Cross” – tysk schäferhund med föra
re: Hans Norberg, från region Mitt.
Ace, Ben och Cross har belönats med
var sitt rejält tuggben, ett litet tack för
en stor insats.
l Text: Ingrid Wall
1-2019 | Polishunden
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Här kommer lite information om vad som har hänt hos Nationella Polishundtjänsten under januari månad.
Polismyndigheten 31 jan 2019.
Innehållsansvarig: Per Erik Karlsson (Pelle)

Försvarsmaktshundar
Under januari månad har vi haft tre hundförare/blivande
hundförare som varit hos oss i 14 dagar med nya hundar
från Försvarsmakten. En bra start för hundförarna att få
starta upp med 14 dagars träning/utbildning av sina nya
hundar. All tid kan läggas på ekipagen för att göra en första
bedömning av hundarna.
Arbetsmöten
En mindre grupp, Jörgen C, region Väst och Johan A, region
Stockholm, för utveckling av räddningssök har påbörjat sitt
arbete med att se över arbetssättet att söka efter försvunna
personer. Fortsättning följer...
Förläggningen
Region Bergslagen, processledare hund, gruppchefer, in
struktörer och blivande instruktörer har varit i Karlsborg
för att planera kommande verksamhet och för att genomfö
ra ett APM.
Vi har under månaden hyrt ut rum till både Försvarsmak
ten och till Kriminalvårdsverket.
Hemvärnet
Våra appellplaner med tillhörande miljöer har nyttjats av
hemvärnet i samband med uttagning av nya hundpatruller
och påbörjad träning riktad mot hemvärnshundar.
NOFOPS
Vi har genomfört ett NOFOPS-möte i Karlsborg med re
presentanter från Danmark, Finland, Island, Norge och
Sverige. Respektive land informerade om sin hundverk
samhet och vi diskuterade om hur vi kan hjälpa varandra
tjänstemässigt i så kallade skarpa lägen och om eventuell
samverkan vid våra nationella utbildningar. Fortsättning
följer...
Nya hundar i tjänst, inrapporterade
under januari månad
• Fak’s Ulvar ”Pepper”, labrador retriever, hane, narkoti
kasökhund, Fredrik B, region Nord.
Polishunden | 1-2019

• Krokasmedens Ebbot ”Ebbe”, belgisk vallhund malinois,
hane, patrullhund, Sandra S, region Bergslagen.
• Krogstorps Sky, tysk schäferhund, tik, Magnus S, patrull
hund, region Väst.
• Lucca von der Mohnweise, tysk schäferhund, tik, Patrick
L, patrullhund, region Väst.
• Försvarsmaktens Hyde, tysk schäferhund, tik, Mikael R,
NOA NBS.
• Diablo av Blåfjellåsen ”Lennart”, labrador retriever, ha
ne, Johan H, NOA NBS.
• Försvarsmaktens Lugus, tysk schäferhund, hane, Nicklas
E, patrullhund, region Syd.
• Janalands Prima, tysk schäferhund, tik, Andreas A, regi
on Öst, patrullhund.
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UAS och polishundar
– framtidens kombination vid sök?
Måndagen den 14 maj 2018 rullade
jag in på Polishögskolan i Sörentorp,
Stockholm för att påbörja en två veck
ors utbildning för användning av UAS
som i folkmun kallas ”drönare”. Ut
bildningen var den andra i sitt slag in
om polisen och leddes av Polisflyget.
Vi var 25 deltagare från hela landet.
Det var en blandad skara med kollegor
från insatsstyrkan, tekniska roteln, fo
tografer, fjällräddning, spanare, IGV
och jag själv (Magnus Söderberg), som
fick representera polishundsverksam
heten. Vi samlades i lektionssalen och
fick direkt en större mängd litteratur.
Vi blev väl emottagna men fick snart
klart för oss att denna två-veckors
kurs, där en och en halv dag ägnades
åt den praktiska flygningen, skulle bli
14
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tuff. All övrig tid gick åt till att plug
ga de olika ämnena, men vi hade bra
hjälp av duktiga lärare som handled
de oss genom utbildningen. Den som
ansvarade för UAS utbildningen var
Rickard från Polisflyget i Stockholm.
Det var mycket material som skul
le gås igenom, allt från metrologi till
flygplansaerodynamik och dess bety
delse för flygförmågan, flygzoner m.m.
Om vi inom polisen tycker att vi an
vänder oss av många förkortningar så
är vi inte i närheten av flygbranschen.
Vädret var strålande dessa veckor med
sol och värme.

Vi fick besök och mycket bra infor
mation från Stockholms UAS grupp.
De förevisade olika flygfarkoster och
delgav oss deras erfarenheter från de
år gruppen funnits. Det var en myck
et givande och intressant redogörelse
med många frågor och diskussioner.
Ska farkosterna användas i framtiden
är det också viktigt att ta till sig tidiga
re erfarenheter och tankar.
Det var inte så enkelt och självklart
att flyga UAS:en när alla hjälpmedel,
som sensorer och dylikt, kopplades
ifrån. Jag lyckades också med en sak
ingen annan på kursen lyckats med.

Min första start med maskinen resul
terade i att tre av propellrarna for upp
i luften medans maskinen stod kvar
på marken. Många skratt och konsta
terande från instruktören: ”Detta har
ingen annan lyckats med”.
Sista onsdagen var det dags för prov.
Det var 35 frågor som plockats fram ur
två veckors föreläsningar och intensivt
pluggande. Det var med viss nervositet
som provet genomfördes. Alla deltaga
re skrev godkänt vilket kändes bra.
UAS eller Unmanned Aircraft System som det heter har ett mycket stort
användningsområde inom polisen.
Mitt deltagande på utbildningen var
delvis för att se hur vi, inom svensk
hundpolis, kan nyttja drönaren i vår
verksamhet. Det jag tänker på i första
hand är eftersök av försvunna perso
ner, men även att skicka upp UAS:en
vid spårning eller sök av farliga per
soner där det finns risk för konfronta
tion. Nu är vi inte på något sätt unika
med nyttjande av UAS-farkoster som
används flitigt i olika sammanhang
och i många länder. Det är nog mer en
fråga om att samla kompetensen och
sprida den inom vår polismyndighet.
Min förhoppning är att vi framöver
ska kunna nyttja UAS-resursen inom
hundpolisen. Men om det är hundföra
ren själv som ska flyga farkosten eller
om det ska knytas andra enheter till oli
ka typer av jobb, får framtiden utvisa.
l Text och foto: Magnus Söderberg
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Anropet jag väntat på
Luleå, måndag 2018-08-13 kl. 02:26. Radion öppnar
upp och en allvarsam stämma ropar ”Orderanrop Luleå, 11-1620 från 1-0, kom”.
Söndag och nattpass. Jag och en ny kollega, Anton, hade
jobbat hela helgen tillsammans. Vårt första nattpass till
sammans på fredagen går till historien som det roligaste.
Jag fick gripa efter att ha spårat fyra olika gärningsmän
efter ett våldsbrott i en by utanför Jokkmokk. Vi levde på
ruset fortfarande från den natten och satt precis i bilen och
gick igenom spårningen en gång till. Jag konstaterade att
eftersom det var mitt första grip efter spårning skulle jag
aldrig få uppleva den känslan igen, ingenting kommer slå
den känslan. Som ny hundförare hade jag och hunden FM
Kummin väntat på just det tillfället, att få visa vad vi kan,
att all träning vi lagt ner skulle ge resultat. Jag kände mig
fortfarande hög av lycka och stolthet där jag satt i bilen och
kvittrade till Anton att jag har världens roligaste jobb.

innan han fortsatte igen. Det är en klassisk ”jag har inte tid
att markera men här är nåt”-markering och jag såg en flagg
vimpel på marken medan jag susade förbi. Fanns egentli
gen ingen tvekan om huruvida vi hade spår eller inte men
ett föremål gör en alltid lite tryggare.
Spåret fortsatte ut på ängen och Kummin hoppade ner i
ett vattenfyllt krondike och började simma över till and
ra sidan. Jag gjorde en halvhalt och försökte tänka hur jag
skulle ta mig över på ett mer graciöst sätt, men rycket i li
nan gjorde att jag slapp välja. Kummin drog ner mig i diket
och jag tog mig sprattlandes över till andra sidan.
Jag hade tappat spårlinan så många gånger under färden
och greppat tag i den så nu höll jag den längst ut, såg en li

”Ja 11-1620 lyssnar på Hertsön, kom.”
RLC gick då ut med informationen om att en familj i Bör
jelslandet utanför Luleå hade vaknat av att en okänd per
son krossat rutan till deras entrédörr men blivit bort
skrämd av anmälaren. Gärningspersonen hade lämnat i
okänd riktning. Jag bad Anton säga till RLC att de skulle
ringa upp anmälaren igen och be dem kvarstanna i huset.
Jag ville ha så bra förutsättningar jag bara kunde få. Tänk
om vi skulle lyckas igen!
Med blåljus och sirener på vände vi snabbt på bilen och
började styra i riktning ut mot E4:an. Vi hade drygt 3 mil
till adressen men jag pressade bilen till max och det kän
des som om vi flög fram. Enligt HR:et tog det oss drygt 10
minuter från då vi fick jobbet tills vi var på plats. Jag körde
upp bilen på deras gräsmatta en bit från entrén och plock
ade ut Kummin. Vinkade bara snabbt till familjen som stod
och tittade på oss genom köksfönstret. Vi såg att de var
rädda. Jag pekade bara på hunden så de skulle förstå att vi
ska pröva spåra och sedan komma tillbaka och prata med
dem.
Kummin fick direkt upp ett spår från entrédörren med
den krossade rutan. Jag kände hur spårlinan skar sig in i
handen och stoppade blodflödet när jag var tvungen rulla
den ett varv runt för att inte tappa greppet. Det här var inte
som i fredags. Fredagsspåret var nästan fem timmar gam
malt och det gick i tillräckligt högt tempo. Det här var flykt
spåret jag väntat på, eller snarare bävat för. Kummin spå
rade i full galopp över deras tomt och ut mot ett skogspar
ti. Spåret fortsatte genom skogen och ut på en äng. En bit
in på ängen stannade han plötsligt upp och tittade på mig
16



Kummin vid ett hus tagen på gripandeplatsen. I bakgrunden ser man
hur den misstänkte monterat ner fönstret, för att kunna ta sig in i huset
som han sen tände på.
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ten stump bakom handen, och insåg att tap
par jag den igen så tappar jag Kummin. Kum
min hade nämligen ingen tanke på att vänta
på mig, det här skulle han lösa utmärkt utan
mig.
Spåret fortsatte över nästa äng och i rikt
ning mot en väg. På vägen kom det en bil och
jag försökte få stopp på Kummin så han inte
skulle bli påkörd. Men när kollegorna ropade
på radion att det var stöttningen som anlänt
kunde jag släppa på honom igen. Kollegorna
som bevittnade min färd sa att mina fötter
aldrig nuddade asfalten utan de såg en hund,
en lina och en hundförare passera i luften
framför dem. Även de, likt som jag, förstod
att vi var nära.
Spåret fortsatte på andra sidan vägen i rikt
ning mot ett hus. Jag var tvungen försöka se
vart jag satte fötterna, så jag inte skulle ram
Två dagar efter gripet hade kollegorna från nattpatrullen fixat till en överraskningsfest
la något mer, så min fokus var mest på mar
åt oss när vi kom tillbaka från Jokkmokk, för att fira Kummins och mitt första grip tillsammans. Vi fick tårta, korv och ett grattiskort.
ken vid det tillfället. Kummin sneddade ett
hörn på huset och sen blev linan plötsligt slak
och jag hörde ett vrål samtidigt som hunden
började skälla. De sekunderna det tog för mig att jobba mig
Vi insåg att det gått rätt lång tid sedan vi vinkade till fa
längre fram i spårlinan för att ta mig runt hörnet kan inte miljen i första huset och begav oss iväg. De måste undra
ha varit många men ändå snurrade tankarna i vad jag skulle vad som hänt. När vi kom tillbaka till deras hus förklarade
se på andra sidan huset.
vi i korta drag att vi gripit en person. Tacksamheten som vi
Det jag såg var Kummin som stod i anskällning mot en möttes av är sådant som kommer ge en bränsle för en lång
man som låg ner på marken. Kummins nos var några cen tid framöver. De ville att vi skulle följa dem runt deras tomt
timeter från mannens ansikte. Den misstanken vi hade vid och kontrollera övriga byggnader så ingen person fanns
tillfället var egentligen en skadegörelse, så jag var tacksam kvar där. Anton påbörjade vandringen medan jag gick och
över att hunden fattade rätt beslut där och då.
gjorde saksök i deras skog där spåret passerade. Kummin
Anton tittade på mig och frågade om det var ok att han markerade diverse stöldgods från deras förråd som låg i
gick fram och bojjade mannen. Kummin lät väldigt arg så skogen, en yxa, ett hundkoppel m.m. Flaggvimpeln han
jag förstår frågan. Jag höll fast Kummin medan Anton klev markerat längs spåret kom även den från familjens förråd.
fram och tog fram handfängslet. Mannen låg kvar nedanför Kummin hittade även en tändare i skogen som han mar
ett fönster på husets gavel. När Anton passerade fönstret kerade. Jag meddelade Anton över radion att vi hittat en
för att nå mannen slog det plötsligt upp lågor inifrån hu tändare och i samma veva jag meddelade det, såg de att en
set. What?! Omfall! Vi fattade båda ett snabbt beslut om att av familjens byggnader på gården även hade brunnit. Den
Kummin fick fortsätta hålla koll på mannen som inte hann branden hade som tur var självslocknat innan den fått rik
bli bojjad medan Anton sprang till kollegorna vid vägen och tigt fyr.
hämtade deras brandsläckare från bilen. Likt en superhjäl
När vi åkte därifrån började vi summera och reflekte
te hoppade han in i fönstret och släckte branden som var i ra över vad som hänt. Vi hade alltså lyckats gripa en gär
full gång inne i husets vardagsrum/kök.
ningsperson för grov stöld samt mordbrand x 2. Det är
Mer stöttning anlände och helt plötsligt var det flera po mycket som ska till för att man ska vara med om något så
liser på plats. Jag och Anton kunde bara se på när de förde dant men just denna natt stämde allt och det var ett mycket
bort den misstänkte mot bilarna. Det tog en liten stund att lyckligt hundekipage som avslutade en helg på jobbet. En
reflektera över vad vi just varit med om. Vi konstaterade helg de aldrig någonsin kommer glömma.
dock ganska snabbt att vi just tagit en mordbrännare på bar
När jag efter fredagen sa att just det gripet var oslagbart
gärning, sen när händer sånt? Fredagens spårning kändes hade jag inte kunnat tänka mig att endast två dygn senare
helt plötsligt lite blasé.
få vara med om nåt sånt här. Jag kommer aldrig någonsin
Jag sökte spår runt den fastigheten men hittade inget an bli klar, aldrig bli mätt på det här jobbet utan hungern slår
nat av intresse. Först efter att situationen lugnat ner sig såg till vid varje pass jag lastar hunden och rullar ut. Jag ser det
vi att hela fönstret var bortplockat på huset och låg bredvid även i mina kollegor, spelar ingen roll om man jobbat 15 el
gripandeplatsen. Mannen erkände att han hoppat ut från ler 1 år, hungern finns där och vi alla väntar på just det där
huset då det börjat brinna och i samma veva hade Kummin anropet, anropet som leder till caset man aldrig kommer att
kommit runt hörnet, därför låg han på backen. Det låg även glömma.
en tändare bredvid honom. Husägaren hade lämnat huset
under kvällen och skulle komma tillbaka på morgonen, det
var alltså ingen person kvar där inne som tur var.
l Text: Annika Säfström, region Nord
Polishunden | 1-2019
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Draghundsläger
Långberget, februari 2019
Jag packar ihop skidutrustning och hundar i min stora bil,
i ett snöfattigt Sollentuna utanför Stockholm, för att börja
rulla mot Långberget i Värmland. Det här ska bli säsongens
första skiddagar för både mig och hundarna. Hundarna är
min tjänstehund, Gringo, som ska ta det lilla lugna då hans
kropp har börjat bli gammal, samt min unghund, Modig,
snart fullt ett år, och som redan börjat med drag på bar
mark sedan några månader tillbaka. Det här ska bli spän
nande!
Eftersom jag länge hållit på med både skidåkning och
draghundsport så borde jag åkt med på det här lägret för
många år sedan, men med flera idrottande barn och många
fjällresor med familjen varje säsong, har gjort att just det
ta, som varit till för bara mig, har blivit bortprioriterat. Men
nu, nu var det min tur!
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Vi möttes alla upp för en första middag på hotellet och det
var en hel del ansikten som jag kände igen sedan tidigare.
De flesta av oss var från Södra halvan av Sverige, med några
undantag. Jag inspekterade redan första kvällen vallaboden,
då vallning är lite av min hemliga passion. Det var faktiskt
den absolut finaste vallabod som jag någonsin besökt! För
utom vallaställ och strykjärn, så fanns där frånluftsfläktar,
dammsugare och plats för många personer samtidigt!
Träning
Måndag morgon och efter en stadig frukost på hotellet, var
det äntligen dags för uppvärmning inför dagens första skid
pass. Jag tog först en sväng med den gamle trygge trotjäna
ren som var riktigt pigg och med på noterna. Därefter var det
dags för min nya unga förmåga. Som jag hade anat så hopp
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ade han runt och tyckte att skidorna var riktigt skoj grejer.
Men efter en kortare utbildning i att låta bli skidorna, var
jag äntligen klar även med handskar och bindningar och lät
Modig gå iväg. Då blev det fart! Det var lite svårt att få honom
förstå att det här bara var uppvärmning trots att inga andra
hundar var ute, så det fick bli en kortare sväng bara för att få
upp värmen i de -15 grader som termometern visade.
Elin höll i morgonmötet och lade upp planen för dagens
träning. Vi började med ett lugnare uppvärmningspass på
4,5 km rundan där vi rullade iväg en och en. Hundarna var
förväntansfulla och ljudliga. Efter det första varvet delade
vi in oss i grupper och tränade omkörningar. De flesta hade
något just de behövde träna på. Någon vill inte dra utan nå
gon annan framför, någon vill inte dra med någon för nära
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bakom, någon vill inte gå om vissa hundar, andra vill gärna
lattja med de man kör om. Det fanns alla varianter och vi
anpassade oss till varandra så att alla skulle få det upplägget
som passade bäst för var och en. Sedan hann vi även med
ett varv på den lite backigare 5 km banan utan hundar så vi
fick slipa lite på skidtekniken.
Kvällen avslutades med bastu, middag och samkväm up
pe på hotellet. Roffe hade ordnat några tävlingar som vi ge
nomförde i de lag som vi bildat vid eftermiddagens omkör
ningsträning. Som de hundförare vi är, så deltog vi i tävling
arna på ett vuxet och kamratligt sätt, där segern inte var det
viktiga… eller hur det nu var.
20



Stafett
Onsdagsmorgon var det dags för stafetten. Vi bestämde ge
mensamt att i år pröva ett nytt koncept på stafetten och kö
ra varannan växling med hund. Vi tog lilla varvet på ca 1,5
km och växlade i målområdet. Det hade kommit en hel del
snö, så det var ordentligt mjukt i banan och första gänget
som gick ut, utan hund, fick ett tungt varv.
Segrare i stafetten blev Emma Bergqvist, David Gripevall,
Karin Gärdedal och Fredrik von Mentzer!
Dagens skidpass avslutades med ett eget varv på morgon
dagens tävlingsbana för att vara säker på att hitta rätt i slut
tävlingen.
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Anna Gustafsson

Lando

14min:48s

Emma Bergqvist

Nero

15min:13s

Karin Gärdedal

Byxan

15min:30s

Hanna Bergelin

Arnold

15min:35s

Petter Kesselmark

Gunnar

15min:47s

Peter Holmstedt

Fille

16min:58s

Jeﬀrey Luckhurst

Saga

21min:17s

David Gripevall

Lodur

16min:24s

utom tävlan

Elin Jansson

Nikka

16min:27s

utom tävlan

Åsa E Hemphälä

Modig

18min:29s

Diskad, fel väg

Rolf Blomberg

Ozzy

18min:34s

Diskad, fel väg

Sandra Bylund

Kimo

18min:37s

Diskad, fel väg

Efter ännu en bastu och en trerättersmiddag vid lång
bord, på hotellet, var nu allihop bjudna ned till vår stuga,
som vi var tre stycken som bodde i, då alla inte fick plats i
baracken. Hanna hade ordnat ett musikquiz och efter en
hård kamp stod ”sofflaget” som segrare med Fredrik Von
Mentzer, Emma Bergvist och Jeffrey Luckhurst.
Sluttävling
Lägrets sista dag, och viktigaste stund, närmade sig då solen
kämpade sig över Långberget på torsdagsmorgonen. Åkare
och hundar värmde upp inför den så prestigefulla sluttäv
lingen. Jag och Modig fick ställa upp utom tävlan då han än
nu inte är tagen i tjänst men vi var i gott sällskap med några
fler som även de fick ställa upp utom tävlan. Alla kämpade
väl men trots rekognosering av banan, dagen innan, var vi
några som lyckades åka fel! Så förargligt.
Men på lite olika vägar lyckades vi alla ta oss i mål. Allra
snabbast att göra det var dock Anna Gustafsson med Lando
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på tiden 14 minuter och 48 sekunder. Stort grattis till seger
och den ärofulla bucklan. Hela pallen fylldes i år av tjejer då
Emma Bergqvist och Karin Gärdedal tog silver, respektive
brons. Starkt jobbat.
Hemgång
Efter lunch och prisutdelning styrdes kosan hemåt igen.
Jag vill sända ett stort tack till lägrets arrangörer, Elin
Jansson, Johanna Christiansson och Hanna Bergelin för ett
fantastiskt trevligt läger.
Under lägret höll Roffe också en kurs för Grönt kort, som
är en tävlingslicens, för de som var intresserade att tävla ci
vilt framöver. Så nu har vi ännu fler hundförare som är sug
na på att tävla i draghundstävlingar, både med skidor och
på barmark, framöver. Vi ses på tävlingsbanorna snart!
l Text: Åsa Eriksson Hemphälä,
Stockholms tjänstehundsklubb
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Mitt livs hundjobb!
Efter 15 års tjänstgöring som hundförare i Göteborg, har jag varit
med om ett flertal olika hundar och hundjobb, både kanon och
kalkon... de senare utelämnas gärna.

Min nuvarande tjänstehund, Dutch, är
en holländsk herdehund, åtta år gam
mal. Han är en riktig spjuver med en
enorm arbetslust. Han är dock sämst
i klassen på det mesta. Han är aldrig
välkommen i sociala sammanhang,
såsom uppvisning på MyDOG, be
sök på skolor, sjukhus m.m. (Inte ens
grupplydnad.) Hans matte är (högst
troligt) den enda som konstant arbe
tar med hörselkåpor på. Han kör mer
”crocodile-style” vid platsundersök
ning (hoppas inte instruktörerna läser
detta). Han är nog den enda hunden i
V:a Götaland som inte får vara med på
fotbollsmatcher o.dyl. Vapen och nar
kotika är tyvärr inte hans grej, då mat
te är 100% övertygad om att det skulle
bli hans död. Tror inte det är någon
bra idé att käka upp 2 kg amfetamin.
MEN vad gör det? Jag är på jobbet
för att gripa tjuvar och på det är han
fenomenal!! (och hitta försvunna för
stås).
Under året som gått inträffade mitt
livs hundjobb (hittills i alla fall).

Det var i våras, och jag gjorde mitt
dag- och nattpass på samma dygn.
Vid strax efter 04 på morgonkvis
ten, hade jag precis kommit in till
stationen. Den önskvärda sömnen
mellan dag och nattpasset hade för
stås uteblivit. Då kommer larmet om
att Strömstad behöver biträde med
hund. Kollegorna hade haft ett efter
följande, där föraren hade hoppat av
i farten, och sprungit till skogs. YES!
Det är ju ändå en hundförares dröm
jobb. Särskilt för en city-nos från Gö
teborg, som oftast får nöja sig med
asfalt i smittad miljö.
Fullt fart mot Strömstad! Eller nja,
jag är inte direkt känd för att köra
fort. Jag får skylla på dåligt väder med
regn och rusk. Efter 2 timmar var jag
på plats. Ut med hunden, som då lad
dat under hela framkörningssträckan.
Efter att ha monterat loss spårlinan,
ur käften på hunden, kunde vi änt
ligen komma iväg. Spårupptaget var
lyxigt, orörd terräng rakt in i skogen.
Efter bara 50 meter markerade Dutch

(på sitt lilla vis) en mobiltelefon. Den
”samlades ihop” och överlämnades
till min fenomenala (med största san
nolikhet elitidrottsman) medlöpare.
Därefter tog tyvärr skogen slut. Men
inga människor i Strömstad verkar
vara ute vid denna tidiga timme, så
några sådana störningar var det inte
tal om. Stora hagar funkar också bra.
Spåret fortsatte genom hagar, fält,
gårdar och på vägar. Emellanåt tog
det en avstickare i oländig terräng.
Jag konstaterade snabbt att antalet
radiobilar i Strömstad inte riktigt är
så många som jag är van vid. Blåa i om
rådet funkade inte riktigt. Dessutom
har misstänkt gärningsman över två
timmars försprång redan från start.
Den insikten slog mig när vi hade spå
rat flera kilometer på en asfaltsväg,
och spåret gick ut på det största fält
jag någonsin har sett. Det var flera ki
lometer till andra sidan. Då hade vi
spårat i en och en halv timme. Men en
motiverad hund och hundförare ger
väl aldrig upp!? När vi började närma
oss slutet på världens största fält, hade

Canine For Use Dutch. Foto: Iréne Södergren
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dagpatrullerna anlänt, så då kom de
igång med blåljusen. Någon helikopter
fanns tyvärr inte i tjänst. Dock började
vi närma oss bebyggelsen, och det var
ju inte bra. Det hade ljusnat och folk
hade börjat vakna till liv. Inte bra alls!
Spåret gick nu rakt mot ett litet sam
hälle. Vi kom fram till en stor gård och
spåret gick in i en ladugård. Nu ökade
pulsen, för där tänkte jag att gärnings
mannen kanske skulle finnas kvar.
Men nä, varför skulle han vänta på oss
där? Han hade redan visat att han var
oerhört motiverad att komma undan.
Spåret fortsatte genom ladan och ut
på andra sidan. Därefter gick det mot
kyrkan i byn. Det gick in på kyrko
gården och fortsatte sedan in på par
keringar och villaträdgårdar. Nu fick
Dutch kämpa ordentligt, för här blev
det svårt. Det löste han fint, och som
tur var började spåret gå mot skog
igen. Det var nog tur det, för nu var
både jag och hunden ordentligt trötta.
Dock inte den medlöpande elitidrotts
mannen, som fortfarande kunde an
das och prata helt normalt.
Nu hade vi spårat i över två timmar.
Mina 47-åriga ben, (med tillhörande
lätt övervikt) var verkligen helt slut,
men pannbenet var banne mig inte
slut. Så länge hunden spårar, fortsät
ter vi. Nu fick vi av RLC, att terrängen
framför oss var rejält kuperad. Puh, jag
har nog aldrig varit så svettig i hela mitt
liv. Det där understället kändes över
flödigt. Aldrig mer långkalsonger på...
Men plötsligt händer det! Inten
siteten i linan ökar rejält, och Dutch
börjar gny. Det är ett säkert tecken på
att vi börjar komma ikapp. Gärnings
mannen måste ju också vara trött, han
hade nu varit på flykt i fyra timmar!
Mycket riktigt, spåret går ner för en
brant i riktning mot en hästgård. Cir
ka 150 meter framför oss får vi syn
på gärningsmannen. Han står vid en
hästtransport. Tyvärr får han även syn
på oss. Han springer (naturligtvis!)
allt vad han orkar från platsen. Som
jag förklarade tidigare, alla hundar
är inte bra på allt. Jag vet att jag inte
kommer att få ett önskvärt resultat
om jag skickar Dutch på revir på det
avståndet. Särskilt inte när han inte
har fått syn på gärningsmannen.
Så, spåra vidare var det som gäll
de. Nu ska vi ta honom. Både jag och
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Foto: Mikael Maxe, Hundförare, region Väst

Dutch fick en stabil nytändning. Min
super-medlöpare behövde ingen ny
tändning, eftersom han var helt obe
rörd (även efter bergsklättringen den
sista halvtimmen).
Efter ytterligare en stunds spårning
konstaterade vi att här har vi gått för
ut. Åh nej, är det dags för anti-hund
tjänst nu mot slutet?
Men genom åren har jag lärt mig
att ALLTID lita på hunden, så vi
hänger på. Nu, efter 2,5 timmes spår
ning, började krafterna tryta t.o.m. på
Dutch. Vi fick ta en paus och vila lite.
Eller, randig och vila hänger inte rik
tigt ihop. Så det blev lite lek med boll
istället. Det funkade bra, så efter bara
några minuter kunde vi fortsätta. Till
slut kom vi återigen ikapp gärnings
mannen. Den här gången såg han oss
inte direkt, så vi lyckades komma be

tydligt närmare innan han (inte helt
oväntat) satte fart och började springa
IGEN!!! Nu när vi var mycket närmare
kunde jag skicka Dutch på revir. Gär
ningsmannen nerkämpad och hund
biten (och nertacklad av super-medlö
paren).
Vi spårade i 2,5 timme och sträckning
en var över en mil, med synnerligen
varierande underlag. I gärningsman
nens bil fanns narkotika, därav anled
ningen till hans motivation.
Vilken känsla!! Vilken otrolig kämpe
till hund jag har. Vid sådana här tillfäl
len inser jag att jag älskar min randiga
lilla knasboll, och att jag har världens
absolut roligaste jobb!!!
Tack och godnatt!
l Text: Anna-Karin & Dutch
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Lavinräddningsutbildning i Nord
Den 21-25 januari genomförde hundverksamheten inom polisregion Nord vinter- och lavinräddningsutbildning i Bydalen i västra
Jämtland.

Det sker många lavinolyckor i Sverige
varje år och tyvärr sker också dödsfall
i samband med olyckorna. Än vanli
gare är det med fjällräddningar där
människor måste undsättas på fjället.
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Hundar är en fenomenal hjälp vid
bägge tillfällen.
– Det är framförallt deras nos vi fri
ar till. Vi använder deras förmåga att
dofta sig till människor, både under
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snön men också ovanför. Med hjälp
av vinden kan en hund känna doften
av och lokalisera en människa på flera
hundra meters håll, säger Jörgen Mo
din, områdesansvarig för hundverk
samheten i polisområde Jämtland.
Kursen som pågick mellan måndagen
och fredagen den 21–25 januari hade
deltagare från nästan hela den svens
ka fjällkedjan; Jämtland, Västerbot
ten och Norrbotten. Dessutom var
utbildningen tänkt att medverka till
att stärka samarbetet över riksgrän
sen, därför deltog även representanter
från Norska Räddningshundar. Totalt
deltog cirka 25 ekipage, det vill säga
hund med hundförare. Både polishun
dar, samt civila hundar från Fjällrädd
ningen.
I år var även Sjöfartsverkets rädd
ningshelikopter från Umeå med. Elev
er från Dille Gård Naturbruksgymna
sium i Jämtland hjälpte till genom att
agera figuranter.
– Jag vill verkligen betona att det är
en samverkansutbildning, för det är
otroligt viktigt att vi samverkar mellan
olika räddningsgrenar för att det ska
bli en effektiv räddning, säger Jörgen
Modin.
Syftet med utbildningen var att lära
deltagarna att verka i fjällmiljö och
använda hunden vid eftersök i terräng
och vid lavinolyckor. Hundarna som
används ska vara glada och sociala, ha
en stor kamplust men också en för
måga att vistas i farliga och krävande
miljöer.
Utbildningen fungerade också som
en kvalitetssäkring där varje ekipage
måste genomgå, och klara, ett prov.
– Provet ska visa hur hundarna, men
också hur hundföraren, fungerar. Fö
raren måste kunna navigera i fjällter
rängen och vara mobil. Det kan handla
om att komma till helvetet på jorden
där man ska ut i en snöstorm och und
sätta folk. Klarar man inte provet får
man kliva åt sidan, säger Modin.
– Vi är redo om det värsta händer, då
finns det resurser som kan hjälpa till,
avslutar Jörgen Modin, områdesan
svarig för hundverksamheten i polis
område Jämtland.
l Text och foto: Jörgen Modin
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Resultatlistan är storleksmässigt nerkrymt av utrymmesskäl,
jämfört med hur den presenterades i ursprungstidningen.
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PROTOKOLL

Styrelsemöte
Polishundförarförbundet
12–13 december 2018

§1 MÖTET ÖPPNAS
Johan Petersson öppnar mötet och
hälsar alla välkomna.
§2 DAGORDNING
Johan Petersson gick igenom dag
ordningen.
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Styrelsen gick igenom föregående
styrelsemötesprotokoll vilket godkän
des.
§4 EKONOMI
Magnus Söderberg informerade om
förbundets ekonomi som får anses
god.
Magnus Söderberg informerade
om att förbundet varje år får dyra räk
ningar på alkoholtillståndet för puben
i Karlsborg samt till STIM (Svenska
tonsättares internationella musikby
rå). Därvid beslutade styrelsen att jus
tera priserna i puben i Karlsborg.
§5 HEMSIDAN SAMT
TIDNINGEN POLISHUNDEN
Diskussion förs fortfarande med
NPHU om vi skall ha en del i vår tid
ning från NPHU. Magnus Söderberg
tar kontakt med Mats på Mediahuset
angående förslaget som har kommit
på mail.
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Närvarande:
Johan Petersson, Ordf.	
Magnus Söderberg, Kassör
Merit (Mimmi) Lindgren, Sekr.
Peter Matthijs, Ledamot
Elin Jansson, Suppl.

Många har problem med inlogg
ningen till polishunden.se. Mimmi
Lindgren tar en kontakt med Annika
på Mediahuset om detta problem.
Mediahuset har ett förslag på ny
layout samt en ny inriktning på inne
hållet i tidningen Polishunden. Man
vill att tidningen innehåller mer in
formation om aktuella händelser, mer
faktauppgifter m.m. Mimmi Lindgren
tar en kontakt med Annika om detta.
Vi skulle behöva minst en ansvarig
från varje region som tillser att det
inkommer texter till tidningen. Infor
mation om detta kommer tas vid för
bundsrådet.
Det har varit dåligt med artiklar
”Mitt liv som hundförare” till tidning
en. Styrelsen hjälps åt med att få skri
benter till detta.
§6 STIPENDIER
Information om hundförarförbun
dets stipendie finns på hemsidan
polishunden.se under rubriken – Om
föreningen – Stadgar
§7 NARKOTIKA SM
Peter Matthijs tar ny kontakt med
Emma Bergqvist i Uppsala angåen
de arrangemanget av Narkotika-SM
2019.
Elin Jansson tar en kontakt med


Frånvarande:
Johanna Christiansson, V. ordf.
Lars Lindgren, Suppl.

ansvariga i Jämtland om de kan tänka
sig att arrangera Narkotika-SM 2020.
§8 DRAGHUNDS-SM
Kommer gå av stapeln i Malung, 5–7
februari. Det är region Bergslagen
som är ansvariga. Elin Jansson och Jo
hanna Christiansson är kontakter från
styrelsen.
Mimmi Lindgren tillser att plaket
ter graveras och levereras.
Draghundslägret kommer ge
nomföras i Långberget 13–17 januari
2019. Anmälan senast 31 december.
§9 NORDISKA MÄSTERSKAPEN
Kommer gå av stapeln i Oslo, Norge,
den 20–24 maj 2019.
Nästa år är det 50-års jubileum
för de Nordiska mästerskapen vilket
kommer innebära särskilda åtgärder,
till exempel inbjudandet av heders
medlemmar.
Styrelsen kommer att köpa in en
fana som styrelsen kommer ha vid in
vigningsmarschen på Nordiska Mäs
terskapen.
Johan Petersson tar en kontakt
med Jönköping angående arrangör
skap för Nordiska Mästerskapen 2020.
En bombhund från varje land kom
mer att delta, på prov, i Nordiska Mäs
terskapen 2019.
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Peter Matthijs samt Lars Lind
gren blir domare för narkotika- och
bombhundarna. Johan Petersson och
Magnus Söderberg blir domare för pa
trullhundarna.
Mimmi Lindgren blir lagledare för
narkotika- och bombhundarna och
Elin Jansson blir lagledare för patrull
hundarna. Lagledarna tillser att de
tävlande blir inbjudna och informera
de.
Magnus Söderberg tar kontakt
med Mediahuset angående jubileums
häfte till Nordiska Mästerskapen
2019.
§10 SOMMAR-SM
Genomförs i Vadstena, Östergötland
den 5-8/9 2019.
Sommar-SM 2020 kommer vara i
Göteborg.
§11 FÖRBUNDSRÅD 2019
Det kommer bli ett förbundsråd un
der våren 2019, preliminärt vecka 13.
Magnus Söderberg kollar upp så att
de namn han har på de regionsansvari
ga är aktuella inför förbundsrådet.
Johan Petersson och Magnus Sö
derberg tar fram ett diskussionsun
derlag som vi kan arbeta med vid för
bundsrådet.
Vid förbundsrådet kommer de
inkomna motionerna gällande Drag
hunds-SM samt medlemskap i hund
förarförbundet, behandlas.

Mimmi Lindgren tillser att de ak
tuella motionerna kommer med i näs
ta nummer av Polishunden.

• Kursverksamheten Karlsborg till
tidningen
• Skyddshundslägret

§12 PROFILERINGSARTIKLAR
Magnus uppdaterar förrådet i Karls
borg.

Mimmi Lindgren
• Sekreterare PHF
• Stipendieansökningar
• Gravering SM-plaketter

§13 ÖVRIGT
Skyddslägret. Peter Matthijs och
Magnus Söderberg pratar ihop sig om
detta.

Peter Matthijs
• Ledamot PHF
• Skyddshundslägret
• Kontaktperson Narkotika-SM

Ansvarsfördelning inom styrelsen:
Johan Petersson
• Ordförande PHF
• Ansv. utgivare polishundtidningen
• Kontaktperson Mediahuset
• Arrangörskap Polishund-SM
• Regler SM
• NPHU

Lars Lindgren
• Suppleant PHF
• Materialansvarig Nordiska Mäster
skapen
• Redaktör polishundtidningen
• Ansvarig för Facebookartiklar till
tidningen

Johanna Christiansson
• Vice ordförande PHF
• Draghundslägret
• Kontaktperson Draghunds-SM

Elin Jansson
• Suppleant PHF
• Draghundslägret
• Kontaktperson Draghunds-SM

Magnus Söderberg
• Kassör PHF
• Sekreterare NPHU
• Profileringsartiklar i Karlsborg
• Puben Karlsborg
• Övriga PHF-utrymmen i Karlsborg
• Arrangörskap Polishund-SM
• Kontaktperson Mediahuset

§14 NÄSTA MÖTE
30 januari kl. 17:30 telefonmöte.
§15 MÖTET AVSLUTAT
l Sekreterare
Merit (Mimmi) Lindgren

Motioner att behandla på förbundsrådet
Motion 1:
Från Fredrik Bergström gällande medlemskap i PHF
Rätt till medlemskap tillkommer po
lisman ( ändras till polisanställd) som
är aktiv tjänstehundförare (inom Po
lismyndigheten) samt polisman (änd
ras till polisanställd) som tjänstgör
som befäl eller instruktör för förare
och hundar (inom Polismyndighe
ten).
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Omskrivet blir det:
Rätt till medlemskap tillkommer polisanställd som är aktiv tjänstehundförare inom Polismyndigheten samt
polisanställd som tjänstgör som befäl
eller instruktör för förare och hundar
inom Polismyndigheten.
l Fredrik
Stockholm 2018-06-27
33

Motion 2:
Förslag till ändring av regler Vinter-SM
Under Polishund-SM vintern 2018
hade vi ett möte där alla deltagare när
varade. 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 medlemmar från
regionen. Exempelvis ett lag från re
gion 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.

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
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2. Förslaget är att vi plockar bort pul
kasträckan i stafetten och kör tre
linsträckor istället. Idag är det väl
digt få inom polisen som kör med
pulka och detta har tidigare lett till
att det inte blir någon SM-status på
stafetten. Om pulkasträckan plock
as bort kommer det att bli flera lag
anmälda och stafetten skulle återi
gen bli en del av SM.
Motivering: Det har under dom se
naste åren inte varit någon stafett
med SM-status på Polishund-SM på

vintern (Vinter-SM). Anledningen
till detta är att det är svårt att få till
räckligt med deltagare från den egna
tjänstehundklubben samt att inte till
räckligt 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:

Sörmlands tjänstehundklubb:
Manne Johansson

Jämtlands tjänstehundsklubb:
Martin Larsson och Hanna Vikberg

Norrbottens hundförarförening:
Roger Markarberg, Annika Säfström
och Maude Stenström

Västerbottenpolisens
tjänstehundklubb:
Ulf Dahlberg och Erika Groth

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

Gävleborgs tjänstehundklubb:
Karin Gäredal – Jyx (Schäfer)



Uppsala polishundförarförening:
Mark Angeria Machado och
Emma Bergqvist
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PROTOKOLL

Styrelsemöte
Polishundförarförbundet
30 januari 2019

Närvarande:
Johan Petersson, 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.

”Mitt liv som hundförare” till tidning
en. Styrelsen hjälps åt med att få skri
benter till detta.

§2 DAGORDNING
Johan Petersson gick igenom dag
ordningen.

§6 STIPENDIER
Ansökan skall inkomma till styrel
sen senast 28/5-19.

§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Styrelsen gick igenom föregående
styrelsemötesprotokoll vilket godkän
des.

§7 NARKOTIKA SM
Narkotika-SM 2019 kommer ar
rangeras av Uppsala.

§4 EKONOMI
Magnus Söderberg informerade om
förbundets ekonomi som får anses
god.
Det har investerats i lite nya möb
ler och dylikt till PHF’s lokaler i Karls
borg.
§5 HEMSIDAN SAMT
TIDNINGEN POLISHUNDEN
Vi avvaktar fortfarande besked från
NPHU om vi skall ha en del i vår tid
ning från NPHU samt hur detta skall
anordnas.
Vi skulle behöva minst en ansvarig
från varje region som tillser att det
inkommer texter till tidningen. Infor
mation om detta kommer tas vid för
bundsrådet.
Det har varit dåligt med artiklar
Polishunden | 1-2019

§8 DRAGHUNDS-SM
Malung, 5–7 februari. Det är regi
on Bergslagen som är ansvariga. Elin
Jansson och Johanna Christiansson
är kontakter från styrelsen.
Draghundslägret var i Långberget
13–17 januari 2019. Det var cirka 15
stycken deltagare.
Draghunds-SM 2020 kommer
preliminärt arrangeras av Västernorr
land.
§9 NORDISKA MÄSTERSKAPEN
Kommer gå av stapeln i Oslo, Norge,
den 20-24 maj 2019.
Nästa år är det 50-års jubileum
för de Nordiska Mästerskapen vilket
kommer innebära särskilda åtgär
der, till exempel inbjudandet av he
dersmedlemmar.
Styrelsen kommer att köpa in en

Frånvarande:
Johanna Christiansson, V. ordf.
Elin Jansson, Suppl.

fana som styrelsen kommer ha vid in
vigningsmarschen på Nordiska Mäs
terskapen.
Johan Petersson tar återigen en
kontakt med Jönköping angående ar
rangörskap för Nordiska Mästerska
pen 2020.
En bombhund från varje land kom
mer att delta, på prov, i Nordiska Mäs
terskapen 2019.
Peter Matthijs samt Lars Lind
gren blir domare för narkotika- och
bombhundarna. Johan Petersson och
Magnus Söderberg blir domare för pa
trullhundarna.
Mimmi Lindgren blir lagledare för
narkotika- och bombhundarna och
Elin Jansson blir lagledare för patrull
hundarna. Lagledarna tillser att de
tävlande blir inbjudna och informera
de.
Magnus Söderberg har tagit kon
takt med Mediahuset angående jubi
leumshäfte till Nordiska Mästerska
pen 2019. Detta kommer diskuteras
vidare.
§10 SOMMAR-SM
Genomförs i Vadstena, Östergötland
den 5-8/9 2019.
Sommar-SM 2020 kommer vara i
Göteborg.

forts. nästa sida
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§11 Förbundsråd 2019
Det kommer bli ett förbundsråd 29–
30 mars.
Magnus Söderberg har fått in
namn på alla regionsansvariga.
Johan Petersson och Magnus Sö
derberg tar fram ett diskussionsun
derlag som vi kan arbeta med vid för
bundsrådet.
Vid förbundsrådet kommer de
inkomna motionerna gällande Drag
hunds-SM samt medlemskap i hund
förarförbundet, behandlas.
Mimmi Lindgren tillser att de ak
tuella motionerna kommer med i näs
ta nummer av Polishunden.
§12 Profileringsartiklar
Magnus Söderberg har köpt in lite
nya varor till förrådet i Karlsborg.
§13 Övrigt
Ansvarsfördelning inom styrelsen:
Johan Petersson
• Ordförande PHF
• Ansv. utgivare polishundtidningen

•
•
•
•

Kontaktperson Mediahuset
Arrangörskap Polishund-SM
Regler SM
NPHU

Johanna Christiansson
• Vice ordförande PHF
• Draghundslägret
• Kontaktperson Draghunds-SM
Magnus Söderberg
• Kassör PHF
• Sekreterare NPHU
• Profileringsartiklar i Karlsborg
• Puben Karlsborg
• Övriga PHF-utrymmen i Karlsborg
• Arrangörskap Polishund-SM
• Kontaktperson Mediahuset
• Kursverksamheten Karlsborg till
tidningen
• Skyddshundslägret
Mimmi Lindgren
• Sekreterare PHF
• Stipendieansökningar
• Gravering SM-plaketter

Peter Matthijs
• Ledamot PHF
• Skyddshundslägret
• Kontaktperson Narkotika-SM
Lars Lindgren
• Suppleant PHF
• Materialansvarig Nordiska Mäster
skapen
• Redaktör polishundtidningen
• Ansvarig för Facebookartiklar till
tidningen
Elin Jansson
• Suppleant PHF
• Draghundslägret
• Kontaktperson Draghunds-SM
§14 Nästa möte
Telefonmöte 13 mars kl 18:00
§15 Mötet avslutat
l Sekreterare
Merit (Mimmi) Lindgren

Inbjudan till

Polishund-SM 2019
5-8 september i Vadstena

Östergötlands Polishundförarförening
i samarbete med
Mjölby Brukshundklubb &
Vadstena Brukshundklubb
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Nytt utseende på tidningen
innebär även att…
Sett och läst på

Facebook

byter namn till…

LANDET RUNT

Tog upp jakten trots
lågskor och halt underlag
Polisen Stockholm – 25 januari 2019

Malmöskolor genomsöks
av narkotikahundar
Polisen Malmö – 16 januari 2019
Malmös skolor ska vara en trygg och drogfri plats för såväl
elever och deras föräldrar som för personal på skolorna.
Därför inleder nu Malmöpolisen och Malmö stad ett nytt
samarbete genom pilotprojektet Drogfri skola.
Samarbetet handlar om att Malmös skolor i förebyggan
de syfte ska sökas igenom av narkotikahundar.
Polisen har rätt att använda hundar för sök i skolmil
jö i brottsförebyggande syfte men också vid misstanke om
brott. Hundsöken sker efter lektionstid och när skolorna är
tomma. Om hundarna markerar inom skolans område för
att de uppfattar spår av narkotika, så inleds en förunder
sökning. Vid en förundersökning har polisen rätt att öppna
låsta inventarier och utrymmen där hunden har markerat.
– Det är olagligt att använda, köpa och sälja narkotika,
det är skadligt både för individer och för samhället i stort.
Narkotika i skolor skapar också otrygghet för dem som be
finner sig i miljön. Därför är det viktigt för oss att förhindra
att narkotika finns tillgänglig i Malmös skolor, säger Paul
Nilsson, polis vid lokalpolisområde Malmö Norr och ansva
rig inom polisen för arbetet med hundsök.

Igår kväll skedde en större polisinsats i södra delen av
Stockholm. I samband med insatsen så försökte gärnings
männen köra på poliser, i och med detta så avlossades var
ningsskott. Ett större antal personer greps, men en flydde
till fots.
Kasper från kennel Entré, samt ett antal andra hundpa
truller, beordrades in i jakten. En motiverad medlöpare, i
lågskor ska tilläggas, ställde med glädje upp med att ta rygg
på och säkra hundföraren under spårningen.
Efter ca en timmes spårning över gång och cykelbanor,
genom snårskog, nedför glashala klippor och ut på en isbe
lagd sjö, så var den flyende gärningsmännen infångad. På
vägen fram hade både hundförare och medlöpare ”klotat”
och slagit sig på det hala underlaget, vilket inte bekymrade
någon av dom nämnvärt efter ett så fint jobb av Kasper.
Hundenheten vill passa på att gratulera samtliga inblan
dade enheter för en riktigt bra insats, och tacka för den
hjälp hundföraren fick. Ett särskilt tack till medlöparen i
lågskor som trots att han slog i knäet så det sjöng om det,
utan knog fullföljde sin uppgift. Sök hundenheten så får du
draghjälp nästa gång...
Slutet gott, allting gott.

/ Hundenheten Stockholm

Här kan du läsa mer om projektet: https://polisen.se/aktu
ellt/nyheter/2019/januari/polisen-och-malmo-stad-i-nyttsamarbete-for-drogfri-skola/
/Malmöpolisen
Polishunden | 1-2019
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Ännu ett bra samarbete
mellan allmänhet och polis
Polisen Västernorrland – 26 november 2018
En bil tillgrips!. Regionlednings
centralen larmar ut bilen till
patrullerna och letandet börjar.
Kort senare larmar allmänhet om
en trafikolycka i närheten. All
mänheten berättar även att per
sonerna i fordonet lämnat platsen
till fots.

Drogsök på skolor i
förbyggande narkotikasök
Polisen Västra Skaraborg – 15 november 2018
Polishunden Tass genomför tillsammans med sin hundfö
rare Johan ett förebyggande narkotikasök.
Under torsdagskvällen genomförde polisen tillsammans
med personal från skolan ett förebyggande narkotikasök
på Katedralskolan i Skara. Syftet är att skolan ska vara en
drogfri plats för elever och alla andra som vistas där.
Det förebyggande drogsöket är en del av samarbetet mellan
skola och polis, detta är något Katedralskolan i Skara efter
frågat.
Hundföraren får i uppgift att söka med sin hund vid skåp,
personalrum och andra ytor på skolan. Markerar hunden
letar man igen skåpet eller annat utrymme noggrant för att
se om det finns narkotika där.
Hunden Tass markerade vid ett tillfälle under söket och
detta område söktes genom mer noggrant, ingen narkotika
hittades denna gång.
Att hunden markerar utan att man hittar något kan ha flera
anledningar, kanske har det funnits narkotika där tidigare.
Vi passade även på att lägga upp ett antal övningssök till
hunden i syfte att stärka och utveckla ekipaget för framtida
sök.

Försvarsmaktens LEMMY och
förare anar ugglor i mossen med
tanke på den nytillgripna bilen
och beger sig till platsen. På plats
kan man konstatera att det är den eftersökta bilen och jak
ten på gärningspersoner kan påbörjas. Fm Lemmy sätts i
arbete och spårning påbörjas. Det blir genast bra drag i li
nan och efter några hundra meter anträffas misstänkta
personer i spåret. Dessa grips på platsen och utredningen i
ärendet fortsätter.
Mycket bra jobbat Lemmy och förare samt ett stort tack till
allmänheten för era iakttagelser och vilja att hjälpa till.
/ AT

Imzedrifts Vilde på
tjuvjakt
Polisen Sollentuna/Upplands Väsby/Sigtuna – 19 jan. 2019
Tack vare en
medborgare som
larmade samt vår
fyrbent kollega,
Imzedrifts Vil
de, som spårade
lyckades vi igår
inatt gripa en
misstänkt
gär
ningsman efter
en bildelsstöld.
Bra jobbat!!
/Områdespolisen

Ingen narkotika hittades under kvällen på skolan.
/Skaras områdespoliser
PS. Sök på andra skolor har också gjorts i Skaraborg (red anm).
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Hundar och förare utbildar
sig inom polistaktik
Polisen Väst – 20 december 2018
Våra polishundar står ständigt inför nya utmaningar. Här
ses några av våra hundar tillsammans med sina förare ut
bilda sig inom särskild polistaktik, ingripande mot icke
fredliga demonstranter. En vidareutbildning från ordinarie
patrullhundförartjänst där målsättningen är att bidra till
ett starkare och mer sammanhållet koncept inom polisor
ganisationens yttre verksamhet. Detta för att så långt som
möjligt säkerställa ett tryggare samhälle.
/Hundförarna genom Kristofer

Tack för att ni låter era hundar arbeta med oss
Polisen Stockholm – 13 januari 2019
Till alla fodervärdar, uppfödare och alla ni som väljer att lå
ta era hundar få chansen till ett liv som polishund, tack!
Vi vill börja året med att tacka alla er som gör vår verk
samhet möjlig. Utan er skulle vi inte ha de fenomenala fyr
benta poliser som vi har idag, och polisens förmåga att fö
rebygga, ingripa mot och utreda brott skulle vara oerhört
mycket sämre.
När folk frågar mig vad som krävs av en polishund så
brukar jag svara att om de flesta människor äger en famil
jebuss, så vill vi ha en Ferrari. Det ska vara mer motor helt
enkelt. Det och en hel radda andra egenskaper som gör po
lishunden till just polishund.
Polishunden | 1-2019

Att släppa ifrån sig en bra hund är ingen enkel sak, det vet
alla hundägare. Men att däremot ge den hund som har för
utsättningarna, Ferrarin bland familjebussar, privilegiet att
bli polishund, det är att ge sig bästa vän ett liv fullt av även
tyr och utmaningar. Ett hundliv som polishund är inte fy
skam.
Vi hoppas att ni fortsätter höra av er till oss om ni äger en
Ferrari som vill bli polis, och vi tackar på förhand för just
detta. Tack också för att ni följer oss här på Facebook.
Ha det gott!

/Danne
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Två rånare slog till mot
butik i Svalöv
Polisen nordvästra Skåne – 10 januari 2019
Vid lunchtid på onsdagen utsattes en livsmedelsbutik i
Svalöv för ett rån. Två individer kommer in i affären och
hotar personalen med en kniv. Med sig får de ett antal ciga
retter och kontanter innan de försvinner. På platsen finns
för övrigt ett antal ögonvittnen samt kameraövervakning i
butiken.
Engagerad allmänhet kan ge oss sådana vittnesuppgif
ter att vi mycket snart kan få fram en aning om vad det kan
vara för individer. Därför kan vi relativt omgående kan gö
ra en husrannsakan på en adress. Där påträffas misstänkt
stöldgods och en av de misstänkta.

Kort efter grips ytterligare en individ i närheten. Två
män födda 2000 och 2001, greps alltså för grovt rån. De
släpptes senare på onsdagskvällen av åklagare men miss
tankarna kvarstår. Orsakerna till frisläppandet var att de
inte längre kunde försvåra utredningen och deras låga ål
der. Utredningsläget är också gynnsamt för oss.
Engagerad allmänhet, kameraövervakning och polis med
mycket god lokal kännedom är framgångsfaktorer som
egentligen inga kriminella gillar.
/Polisen

Lyckad helg
Polisen Stockholm – 13 januari 2019
Polishunden Abardi Magda
hade ett fint facit i helgen. Inte
mindre än 8 misstänkta gär
ningsmän greps på spår.
– I fredags natt spårade hon
ikapp 2 stycken misstänkta gär
ningsmän efter en misshandel i
norra länet.
– I lördags kväll så försökte 4
misstänkta gärningsmän fruktlöst undkomma efter en grov
misshandel i södra länet.
– I söndags kväll var det citys tur att få hjälp med spår
ning. Efter ett fult personrån spårade Magda i 2,5 kilometer
innan två misstänkta kunde gripas.
I det sistnämnda ärendet hjälpte även Försvarsmaktens
Lingo till och hittade rångods.
/Polisen

Misstänkt nattlig körning
med bil med släp
Polisen nordvästra Skåne – 4 december 2018
Under natten till måndag ser ögonvittnen hur två personer
lämnar en byggarbetsplats i Klippan med en rivstart. Till
bilen var det kopplat ett släp och man behöver faktiskt in
te vara Kurt Wallander eller Martin Beck för att lägga ihop
följande pussel
Klockan 03.30 + bil med släp + nervösa personer + startar
ekipaget med en rivstart
112 larmas och vi kan stoppa bilen efter någon kilometer ut
anför Ljungbyhed. Till vår hjälp hade vi en person i allmän
heten som hjälpte oss att hinna efter det aktuella fordonet.
Personen följde helt enkelt efter de misstänkta på avstånd
och gav oss de nödvändiga uppgifterna.
Duon i bilen, två män födda 1963 och 1965, tyckte uppvakt
ningen av oss var onödig. Men vi insisterade att få titta lite
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i bil och på släp. Minsann hittade vi inte stöldgods från ett
garage på byggarbetsplatsen samt arbetsboden på samma
ställe. De två männen greps och är misstänkta för stöld.
Ögon i natten samt rättrådigt engagemang=inte så roligt för
kriminella.
/Polisen
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