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LEDARE

Förbundsrådsmötet
som äntligen blev av …

Föreningen har haft ett förbundsråd i den nya for
men där en representant från respektive region var
inbjuden. Innan vi fick till detta möte har det varit
ett otroligt jobb för att få till det, men till slut fanns
det en helg då nästan alla kunde delta.
Mötet avhölls i Karlsborg och med lite trix och fix
ordnades det med käk genom de lokala entreprenör
erna i byn som är mycket service minded.
Mötet startade med lunch på fredagen och vi kun
de avsluta det till lunch på lördagen. Även om det
står i stadgarna att det ska hållas förbundsråd vart
annat år, så hoppas jag att vi kan inrätta en mötes
form för regionsrepresentanterna som täcker upp de
år som är däremellan.
Lite av det vi diskuterade

Alla delegater på plats bidrog med en massa energi
vilket gjorde mötet till ett kreativ forum, där jag kän
ner att föreningen fick en spark i rätt riktning.
För att ta upp en punkt som varit styrelsens störs
ta bekymmer kan jag nämna Narkotika-SM. De sis
ta åren har det saknats både de som velat arrangera
detta mästerskap och tyvärr även tävlande. Frågan
ställdes därför om vi skulle fortsätta med att arrang
era en tävling som ingen vill delta i.
Efter diskussioner kring denna fråga hade vi helt
plötsligt en arrangör till nästa år. Vi har ett beslut
att hålla en uttagningstävling till hösten samt att på
prov ordna en Cani-cross tävling. Nu kanske vi är ute
på djupt vatten, men kan det bidra till ett större en
gagemang i föreningen så är vi i styrelsen positiva till
detta.

förhoppningsvis har ni mera att bläddra igenom i
kommande nummer.
Redaktörer

Mimmi Lindgren tar över uppdraget som redaktör
för tidningen, från och med detta numret. Är det
någon läsare som inte känner någon av delegaterna
som var med på förbundsrådet så släng iväg ett mail
till henne (smaangarna25@hotmail.com) med tips
och idéer på innehåll till tidningen.
Lars Lindgren kommer att ta uppdraget som re
daktör för de delar som Nordisk Polishundunion
kommer att bidra med till tidningen, från och med
nummer fyra.
Vi från styrelsen hoppas att ni har en skön vår och
att ni får fina regionalveckor.

Tidningen diskuterades och genom delegaterna har
vi fått en massa olika förslag på hur vi ska få ett in
tressant innehåll i tidningen. Vi tar detta till oss och



Johan Petersson

Ordförande
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Kalender för 2019–2020

Manusstopp 3-2019: 23 maj

• 19 maj 2019: Möte NPHU, Oslo

Utebliven tidning eller adressändring:
Skriv el. ring till Magnus Söderberg
magnus-b.soderberg@polisen.se, 076-141 12 30

• 20–22 maj 2019: Nordiska Mästerskapen 2019, Oslo, Norge
• 28 maj 2019: Sista ansökningsdag för årets Stipendieansökan
• 31 maj 2019: Motioner till styrelsen tillhanda

Omslag:
Polisens nya hundbil.

• 5–8 september 2019: Sommar-SM 2019, Vadstena, Östergötland
• 6 september 2910: Årsmöte PHF, Vadstena
• Uttagningstävling narkotika 2019, inget datum är satt än.
I anslutning till narkotikatävlingen i Karlsborg planeras även en
tävling i Canicross.

Utgivningsplan 2019:
Nummer 1-2019 utgivning vecka 11
Nummer 2-2019 utgivning vecka 19
Nummer 3-2019 utgivning vecka 27
Nummer 4-2019 utgivning vecka 43
Nummer 5-2019 utgivning vecka 51

• 2020: Draghunds-SM, Västerbotten
• 2020: Sommar-SM, Göteborg
Framtida arrangörer för Polishundsmästerskap
Draghunds-SM
Sommar-SM
2019:
Dalarna
2019:
Östergötland
2020:
Västerbotten
2020:
Göteborg

Tryck: Exakta Print, Malmö
www.exakta.se


För åsikter framförda i publicerade artiklar
svarar respektive artikelförfattare.

Narkotika-SM
2019:
Utt.tävling, Karlsborg
2020:
Västerbotten


Nordiska Mästerskapen
2019:
Norge, Oslo
2020:
Sverige, Vakant
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Fritidsnöje!

Mitt liv som hund till hundförare

MARTTI KÄLLMALM
Hurra jag fyller 10 år!

Vem är jag? Enligt husse är jag värl
dens bästa Dennis! Egentligen heter
jag Lei-Ann’s Dennis. Jag är statligt
anställd som kriminalsökhund och
har varit så sedan 2012.
Jag har ett drömjobb för jag älskar
näsarbete. När husse har satt mig i ar
bete så finns det nästan inget som kan
störa mig.
4

I dag finns jag i region Bergslagen och
Örebro. Husse och jag har ett väldigt
bra samarbete med forensikerna, som
har förstått vilken bra hjälp jag kan va
ra i den forensiska undersökningen.

när jag hittade en hjärtmuskel i ett
nedbrunnet hus som kunde bekräfta
att ägaren varit i huset).
Jag tror att husse är stolt över våra
insatser.

Genom åren har jag haft många spän
nande uppdrag. Flera direkt avgöran
de för utgången i ärendena (som när
jag löste mordet i Långshyttan eller

Nu är det så att det inte bara är jag
som fyller jämt (egentligen en gång
om året), även husse blir 60 år ung (?)
några dagar efter min dag.
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1: En gång i tiden var man ung.
2: ”Mobbing”.
3: Jag är fokuserad.
4: Jag älskar inte bara att jobba utan
även snö.
5: En variant av vattensök.
6: Sessan och jag på tur i Norge.

För att ytterligare spä på jubileums
året har husse varit hundförare i 30 år.
Häftigt, va? Som krona på verket så firar
husse 40 år som polis. Coolt, eller hur?
Då förstår ni väl att jag tyckte att det
var värt några rader i tidningen?
För två år sedan kom min blivande
efterträdare in i bilden. Hon fyller för
resten två år dagarna innan oss.
Polishunden | 2-2019

Hennes namn är Foggens Rose, en
störtskön malletjej. Hon tror att hon
är lite speciell. Lite ”fin i kanten”. Med
andra ord en prinsessa, så hon har fått
smeknamnet ”Sessan”.
Som jag kan se och bedöma så kom
mer hon bli en bra sökhund då hon är
väldigt fokuserad på sin uppgift. Men
hon får vänta lite på sin tur, för jag
tänker inte gå i pension än.

Nu har jag skvallrat tillräckligt! Tack
för ordet!

l Text: Dennis
(med visst biträde av
husse Martti Källmalm)
l Foto: Tony Möörk
5
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Draghunds-SM
Malungs skidstadion 5–7 februari 2019
Då var det återigen dags för vinter-SM för polishundar som denna gång anordnades av Dalarna. Platsen var Malungs skidstadion och spåret gick längs delar av Skinnarloppsbanan.
16 st ekipage var anmälda, 13 st i officiella klassen och 3 st i
öppen klass. Riktigt roligt att anmälningarna sträckte sig från
Skåne till Umeå.

Tisdag
Ankomstdag och provåkning av banor.
När vi anlände till Malung på efter
middagen så åkte vi förbi skidstadion
och det var full aktivitet. Samtliga från
Skåne var på plats, Roffe körde järnet
som vanligt, Simon från Jönköping,
Annie och Åsa från Stockholm och An
6

na från Skövde. Det såg riktigt bra ut
för allihop.
På kvällen var det samling med
kvällsmat i form av pyttipanna, ge
nomgång av morgondagens tävlingar
och lottning av startordning. Ingen
ville ha startnummer 1. Som tur var
gick startnummer 1 till Anna och hun


den Lando och det spelar nog ingen
roll var i startfältet den hunden går ut.
Den går nog lika fort oavsett var den
startar.
Onsdag
Tävlingsdag, individuell 10 km lin
körning. Malung bjöd på strålande
2-2019 | Polishunden

solsken, men riktigt kallt väder. På
morgonen var det 24 minusgrader och
starten flyttades fram en timme till
klockan 12. Förutom kylan så var det
kanonförutsättningar för att åka ski
dor. Pistat och ihopfrusna spår. Banan
var riktigt fin och bjöd på en ganska
tuff inledning med ca 2 km uppför för
att sedan övergå i lätt åkning 3-4 km
och på slutet lite lätt kuperat. Banan
bjöd inte på några långa backar men
en del ganska branta. Tävlingsgene
ralen Hampus Eriksson var ute tidigt
med skotern och märkte ut dagens
bana. Fredrik och Malin grillade ham
burgare och korv. Alla tävlande bjöds
på grillad hamburgare efter målgång
och det måste jag säga att det var en av
dom godaste hamburgare jag ätit. Bra
jobbat Malin och Fredrik.
Starten gick och en del hundar lad
dade på rejält. När krutröken skingrat
sig så stod, som så många gånger tidi
gare, Bengt Ljunglöv med vorstehn
Sigge som segrare med tiden 27,45.
Tvåa var Anna Gustafsson med schä
fern FM Lando på tiden 30,36 och trea
Simon Mainwaring med Malinoisen
Dumle på 31,29. Vår egen Jonny Hed
man kom på en fin fjärde plats.
Öppna klassen vanns av Rolf Blom
berg på fina tiden 28,09.
Tjusningen, men även lite frustre
rande är att det alltid händer något
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i spåret och denna tävling var inget
undantag. Jocke från Skåne hade otu
ren att draglinan gick av. Bra bedrift
att försöka knyta ihop linan samtidigt
som man har en het hund. Personligen
gick det väldigt bra fram till dess min
hund kom ikapp Annies tik. Då snur

rade det rejält i huvudet på X och han
ville absolut inte lämna sin nyvunna
tjej. Hon var inte lika förtjust.
Torsdag
Stafettdag och fem lag hade bildats
under gårdagkvällens bankett. Anna
från Skåne hade blivit sjuk så Roffe
gick in och dubblerade. Han körde
Skånes första sträcka och Stockholms
sista sträcka, dock med olika hundar.
Även Jonny sa att han kände sig
dålig, men han körde ändå (efter lite
tvång). Bra jobbat Jonny. Han såg lite
blek ut innan loppet och ännu mer ef
ter loppet.
Det blev en rafflande spurtstrid när
tre lag kom in tillsammans på stadion,
längsta strået drog lag Tre kronor från
Stockholm (Annie, Åsa och Rolf ) före
lag barmark från Skåne.
Ett roligt inslag under torsdagen var
att tidningen fanns på plats och gjor
de reportage samt P4 Dalarna hade
skickat ut sin flygande reporter Stefan
Ubbesen. Stefan gjorde flera livesänd
ningar från dagen och intervjuade ett
flertal hundförare. Bra PR för oss och
jag tror att det fortfarande finns kvar
om man söker på P4 Dalarnas hemsida.
På plats både under onsdag och tors
dag fanns fjällräddningen som visade
upp och pratade om sin verksamhet.
Riktigt roligt och ett stort tack till dom.
7

Vi i Dalarna vill passa på och tacka
alla som ställde upp och tävlade, spe
ciellt ni som åkte långt och inte hade
så många skidmil i kroppen, bra käm
pat. Nu lämnar vi över stafettpinnen
till Västerbotten och Umeå. Vi ses där

8

med förhoppning om fler startande
ekipage.
Slutligen vill dalarnas hundföra
re tacka tävlingsgeneralen Hampus
Eriksson, f.d. hundförare numera
pensionär. Utan din hjälp och ditt en



gagemang hade inte tävlingarna blivit
så lyckade. Tack Hampus!
l Text: Mikael Dahlberg
l Foto: Martin Åhs
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RESULTATLISTA DRAGHUNDS-SM – MALUNG – linkörning 10 km
NR
15
1
2
16
7
14
5
4
9
12
3
13
6

NAMN
Bengt Ljunglöf
Anna Gustafsson
Simon Mainwaring
Jonny Hedman
Karin Gäredal
Patrik Nordström
Mikael Dahlberg
Ulf Dahlberg
Joakim Hansson
Fredrik Juul
Annie Edström
Johan Hassing
Anna Olsson

HUND
Sigge
FM Lando
Dumle
Krusa
Byxan
Haffa
X
Ingo
Arrax
FM Joffe
Noosa
Lennart
Einar

RAS
Vorst
Sch
Mal
Sch
Sch
Mal
Mal
Sch
Mal
Sch
Mal
Lab
Mal

KLUBB
Stockholm
Skövde
Jönköping
Dalarna
Uppsala
Skåne
Dalarna
Umeå
Skåne
Värmland
Stockholm
Göteborg
Skåne

START
12.15
12.00
12.01
12.16
12.06
12.14
12.04
12.03
12.09
12.12
12.02
12.13
12.05

MÅL
42,45
30,36
32,29
49,01
39,10
49,06
40,30
39,36
45,51
49,04
40,28
56,17
1,03,23

TID
27,45
30,36
31,29
33,01
33,10
35,06
36,30
36,36
36,51
37,04
38,28
43,17
58,23

PLAC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Optimist
Mr Modig
Ceke

Mal
Sch
Sch

Stockholm
Stockholm
Skåne

12.11
12.10
12.07

39,09
45,03
1,12,34

28,09
35,03
1,05,34

1
2
3

Öppen Klass
11
10
8

Rolf Blomberg
Åsa Eriksson
Johan Öhlin

RESULTATLISTA – stafett 5 km x 3
NR
1
41
31
21
51

NAMN
Tre Kronor
Lag Barmark
Lando rike runt
X-team
Stensäker
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Annie
Roffe
Anna
Jonny
Simon

16,01
15,18
15,18
16,01
15,45

Åsa
Patrik
Ulf
Frederik
Johan

15,52
15,44
16,37
18,23
28,49

Roffe
Jocke
Karin
Micke
Johan

15,55
16,49
16,49
16,03
22,03

START
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

MÅL
47,48
47,51
48,06
50,27
1,06,37

PLAC
1
2
3
4
5
9
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Vi är starka, vi kan och vi vill
även om utgången är tragisk
Region Syd 27 mars 2019
Bakgrund: En man i övre medelålder försvinner någon gång
mellan den 3 och 4 mars och befaras befinna sig i Kävlingeån.

Detta ärende kom till specialsökhund
gruppens kännedom efter drygt en
vecka och vi hade kontinuerlig kon
takt med Stefan Svensson, grova brott
i PO södra Skåne.
Då vi har specialutbildade hundar i
eftersök av avlidna människor både på
land och i vatten så tog vi naturligtvis
till oss ärendet på stort allvar. Vi gick
med hundar på båda sidor om ån, det
ta gav inget resultat. Vi tog dit vår båt
och begav oss ut med vår certifierade
vattensökande hund Ben. Det var väl
digt strömt i ån och svårjobbat. Då vi
kom in i det område som vi ansåg vara
den ”heta zonen” började Ben, på sitt
speciella sätt, visa att här finns något

av intresse. Vid olika tillfällen samma
dag markerade Ben vid samma ställe i
vattnet. Detta var dock svårläst efter
som det är väldigt strömt i ån.
Dagen efter gjordes ytterligare försök
med Ben och han markerade vid sam
ma plats i ån igen. Kontakt togs med
grova brott och en eftermiddag fick vi
ut dykare från Räddningstjänsten Syd
till platsen. Dykarna kämpade i det
strömma vattnet utan resultat. Da
garna därpå använde specialsökhund
gruppen vattenkikare. Detta var resul
tatlöst på grund av mycket dålig sikt i
vattnet. Vi försökte även dragga i om
rådet men detta var också resultatlöst.

Återigen togs kontakt med grova brott
och vi kom överens om att ta dit ett
dykarlag. Det blev återigen Rädd
ningstjänsten Syd som kom till plats
en. De tog kontakt med vattenverket
i Vomb som lyckades sänka strömflö
det i ån med 40 procent. Detta gjor
de dykarnas arbete betydligt lättare,
nu kunde de se en meter framför sig.
Nu trodde alla att vi skulle hitta den
försvunne mannen så att hans familj
kunde få ett avslut. Även Petra Bagge
från grova brott i PO södra Skåne var
på plats.
Dykinsatsen påbörjades den 26 mars
klockan 09.30 med fyra olika dyka
re som avlöste varandra. Special
sökhundgruppen hjälpte bland annat
till med att bogsera dykare efter båt.
Klockan 13.35 meddelar dykare Nik
las Nilsson det tragiska beskedet att
han har anträffat mannen på botten av
Kävlingeån. Precis där hunden hade
markerat!
Nu kan mannens familj och släkt få
ett avslut om än beklagligt.
Jag vill på detta sätt belysa vikten av
ett gott samarbete där alla i teamet
tror på uppgiften; specialsökhund
gruppen med sina hundar, Räddnings
tjänsten Syd och grova brott i POSS.
Inget är starkare än sin svagaste
länk, i detta fall var hela kedjan rejäl
och robust.
l Text: Peter Hallberg,
specialsökhundgrupp 2, region Syd
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INBJUDAN

Östergötlands
polishundförarförening
välkomnar er till vackra Vadstena
för Polishund SM 5-8 september 2019
Vi är glada över att få arrangera årets sommar-SM i den vackra och anrika
staden Vadstena. Tävlingen arrangeras tillsammans med Mjölby Brukshundklubb och Vadstena Brukshundklubb.
Anmälningsavgift:
300 kr som insättes på bankgiro 5250-5021
Östergötlands polishundförarförening.
Märk betalningen med SM och namn.
Anmälan sker sedan via mail till:
merit.lindgren@polisen.se.
Där vill vi veta: namn på tävlande, region, namn,
ras och ålder på hunden, tidigare meriter, vilken
klass ni önskar tävla i (skydd eller spår).
Max antal deltagare:
30 st skyddshundsgruppen,
15 st spårhundsgruppen.

Övrigt:
Löpande information kommer finnas på
facebook: polishund-sm 2019.
Vid frågor kontakta Mimmi Lindgren
merit.lindgren@polisen.se eller
Linda Åström
linda.astrom@polisen.se

POLISHUND

Anmälan och betalning senast 1/7-2019
Bankett:
Kostnad 550 kr. Kommer hållas på Lada 206.
Inbetalas till samma bankgiro som anmälningsavgiften. Märk betalningen med namn.
Boende:
Finns bland annat på Vadstena camping.
Uppge rabattkod ”Polishund” vid bokning.

SM
VADSTENA
5 – 8 SEPTEMBER 2019
ARRANGÖR: ÖSTERGÖTLANDS
POLISHUNDFÖRARFÖRENING
i samarbete med Mjölby Brukshundklubb
& Vadstena Brukshundklubb

Tävlingsplats:
Kungsvalla IP, Vadstena

VARMT VÄLKOMNA!

Polishunden | 2-2019

11

FÖRBUNDSRÅD

Förbundsråd
29-30 mars, Karlsborg
Så blev det äntligen av, förbundsrådet
och det var första gången vi träffades i
denna form med en representant från
varje region. Tyvärr kom ingen repre
sentant från region Mitt men vi hopp
as att de har möjlighet att deltaga näs
ta gång vi ses.
Efter att ha haft högtflygande pla
ner på att förlägga förbundsrådet ut
omlands hamnade vi slutligen i Karls
borg. Det visade sig vara ett bra drag
då alla regioner utom en hade möjlig
het att närvara.
Solen sken och vinden blåste (som
vanligt) i Karlsborg. Vi började med
gemensam lunch och sedan träffades
vi i stora lektionssalen på förläggning
en. Johan Petersson hade köpt ramlö
sa och godis och vi mumsade glatt när
vi drog igång mötet.
Många var frågorna som avhand
lades och många bra idéer kläcktes.
Framförallt gladdes vi åt det engage
mang som mötesdeltagarna delade
med sig av.
När klockan slog kväll samlades vi
nere i matsalen och åt en underbar
buffé som Johan Petersson hade fixat.
Sedan bjöds det på både nya och gamla
historier nere i puben.

Representanter som var med på förbundsmötet.

Lördag morgon fortsatte mötet och
de sista punkterna avhandlades. Vi var
rörande överens om att denna mötes
form var ett vinnande koncept och vi
kommer således ha som mål att försö
ka få till ett regionsråd en gång per år.

Intresseanmälan
till domarutbildning

Stort tack till alla engagerade hund
förarkollegor som deltog på mötet och
vi hoppas att ni får med er kollegorna
på hemmaplan också.
l Styrelsen
(genom Mimmi Lindgren)

Rättelse!

Styrelsen avser att genomföra en domarutbildning för patrullhundar samt sökhundar.

Styrelsemötesprotokoll 2019-01-30
Paragraf 8 Draghunds-SM

Är du intresserad?

Rättelse: Draghunds-SM 2020 kommer
arrangeras av Västerbotten
(inte Västernorrland).

Välkommen att kontakta Johan Petersson,
johan-a.petersson@polisen.se

12
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PROTOKOLL

Förbundsrådsmöte
Polishundförarförbundet
29–30 mars 2019
Närvarande:
Johan Petersson, Ordf.
Magnus Söderberg, Kassör
Merit (Mimmi) Lindgren, Sekr.
Peter Matthijs, Ledamot
Peter Lindberg, region Stockholm

§1 MÖTET ÖPPNAS
Johan Petersson öppnar mötet och
hälsar alla välkomna.
§2 DAGORDNING
Johan Petersson gick igenom dag
ordningen.
§3 Information från förbundet
Johan Petersson informerade om
vad förbundet gör och Magnus Söder
berg informerade om förbundets eko
nomi.
§4 Motioner
Motion från Fredrik Bergström NOA
gällande medlemskap i PHF.
Yrkande: Rätt till medlemskap till
kommer polisanställd som är aktiv
tjänstehundförare inom Polismyndigheten samt polisanställd som tjänstgör
som befäl eller instruktör för förare
och hundar inom Polismyndigheten.
Röstning: region Bergslagen (JA),
region Syd (JA), region Väst (JA), Re
gion Stockholm (JA), region Öst (JA),
Region Nord (JA), region Mitt (Ingen
delegat). Motionen bifalles.
Motion från möte man haft i anslut
ning till Vinter-SM 2018 gällande reg
ler runt stafetten.
Yrkande:
1. Tillåtet att anmäla lag med medlem
mar från regionen.
Polishunden | 2-2019

Annika Modeen, region Bergslagen
Simon Mainwaring, region Öst
Anna Rydén, region Väst
Ulf Dahlberg, region Nord
Peter Holmberg, region Syd

Frånvarande:
Johanna Christiansson, Vice ordf.
Elin Jansson, Suppl.
Lars Lindgren, Suppl.
Representant region Mitt

2. Att köra tre linsträckor istället för
pulka på stafetten.
Röstning: region Bergslagen (JA),
region Syd (JA), region Väst (JA), re
gion Stockholm (JA), region Öst (JA),
region Nord (JA), region Mitt (Ingen
delegat). Motionen bifalles.
Styrelsen kommer att se över och
göra nödvändiga förändringar i stad
garna och tävlingsreglerna.

Max antal deltagare kommer att vara
10 st. Minst antal deltagare kommer att
vara 5 st.
Planen är att det blir någon form av
tävling i Canicross vid samma tillfälle.
Diskussion om varför ingen vill ar
rangera narkotika SM samt varför det
är så lågt intresse av att tävla.
Mötesdeltagarna får ta med sig
frågan hem till medlemmarna.

§5 Medlemskap och lokalklubbar
Diskussion angående länsklubbar
na huruvida vissa vill lägga ner, bli
vilande alternativt bli regionala. Idag
ser det ut på följande vis: Syd = 1 regi
onklubb, Väst = 1 regionklubb, Öst =
3 lokalklubbar, Bergslagen = 3 lokal
klubbar, Mitt = 1 lokalklubb på väg att
bli 1 regionklubb, Stockholm = 1 regi
onklubb, Nord = 4 lokalklubbar.
Förslag uppkom att vi bör kom
plettera medlemsinformationen med
ett formulär för anmälan om medlem
skap i hundförarförbundet.

§7 Tidningen polishunden
Mötesdeltagarna får med sig uppgif
ten hem till regionerna att hjälpa till
att tillse att det inkommer material till
polishundtidningen.

§6 Narkotika-SM
Då det fortfarande saknas arrangör för
narkotika SM 2019 togs beslut om att
styrelsen arrangerar en mindre tävling
i Karlsborg. Tävlingen kommer inte
ha SM-status utan endast uttagning
till Nordiska Mästerskapen 2020. Mo
ment som kommer ingå är Lokalsök,
Fordonssök, Bagagesök samt Lydnad.

§8 Övrigt
Canicross – det kommer ske en täv
ling på prov i samband med ut
tag
ningstävlingen i narkotika i höst.
Domarutbildning – vi behöver ha
en domarutbildning inom snar fram
tid. Mötesdeltagarna får ta med sig
frågan hem och sondera terrängen för
intresset för detta.
Representantmöte – önskan om
att träffas, i den här formen med en
representant från varje region, en
gång per år.
§9 Mötet avslutat
l Sekreterare
Merit (Mimmi) Lindgren
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Prinsen har blivit KUNG!
Ni som läst mina rader innan minns
kanske att Matte lovat att jag skulle
”uppgraderas” från prins till KUNG
när jag hittat mitt första kilo-beslag.
Nu har det hänt! Jag skulle så gärna
vilja berätta om själva jobbet men trå
kiga Matte har mumlat något om att
det fortfarande är en pågående utred
ning och att jag kan bränna en del om
jag skvallrar om vad som hänt, så jag
får suga på det beslaget och vänta med
att berätta tills längre fram. Det jag
kan säga är att jag sökte och markera
de klockrent. Sen sökte en annan, mer
rutinerad, kollega och markerade ock
så klockrent UTAN att hon eller hen
nes förare visste om hur det hade gått
för mig. Sen hittades en massa (flera

kilo) narkotika och vapen i ett lönn
fack som vi markerade på. Alla blev
glada, utom den som får gratis hus
rum och mat under en tid framöver…
hursomhelst får vi nu kalla oss KING
and QUEEN. Fast Matte tjatar om att
jag inte ska låta detta stiga mig åt hu
vudet utan att jag fortfarande ska vara
ödmjuk och inte tro att jag är världs
mästare.
När jag skriver detta är jag bortläm
nad! Jag bor över natten hos chefen
och hans familj. Matte är på konferens
med tjänstehundklubben och jag fick
inte följa med. Matte är ju lite tram
sig vad gäller hundvakt och sånt. Hon
vill egentligen inte lämna bort mig och

skyller på att JAG är en morsgris av
rang men egentligen tycker jag det är
rätt kul att få träffa andra.
Matte och jag bor ensamma så jag
dras ju med henne 24/7 och ibland är
det faktiskt ganska skönt att få en paus
från henne. Men jag vet att hon försö
ker få det till att JAG är en morsgris
och helst vill vara med henne.
Bo hos chefen är coolt. Han bor mitt
i stan vilket betyder att jag kommer
träffa massa stadshundar, eller i alla
fall lukta efter dom, OCH vi kommer
gå och rasta på massa ställen där det
finns massa roliga saker som lykt
stolpar och husväggar att pinka på.
En massa lukter av balla stadstikar.

Ibland för tvåbeningarna klättra och jag får vila.
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Dessutom bor dom i lägenhet och har
en tonåring hemma och ni vet väl hur
det är när man är borta? Man charmar
dom som sjutton och sen så kan man
springa i deras nya soffa, sova i sängen
och bli helt bortskämd! Inte som tråk
Matte med massa konstiga regler!
På mitt jobb har vi lite tufft nu. En kol
lega har gått i pension, en kollega har
varit hemma länge med sin Husse för
han bröt foten i samband med ett in
gripande som faktiskt var Mattes idé.
En tvåbening håller på och träna upp
sin nya tjänstehund och vi är inte så
många som kan jobba fullt ut. Det be
tyder att på kort tid blev vi tre hundar
kort, och självklart påverkar det ar
betsbelastningen för resten av gäng
et. Exakt hur många vi är får jag inte
heller berätta för Matte är så barnsligt
noga med vad jag får berätta om och
inte. Hon yrar om att det har och gö
ra med att man inte lämnar ut sådana
uppgifter. Ibland är hon lite tramsig
kan jag tycka.
Det här med att skriva i tidningen Po
lishunden är tydligen något som Mat
tes hundar har gjort i ganska många
år nu. Det är som en stafettpinne som
lämnats över från hund till hund. Jag
själv förstår inte riktigt vitsen med att
skriva i varje nummer eftersom Matte
recenserar ganska hårt och jag inte får
berätta hur vi jobbar eller vad vi gjort.
Som om det är nån hemlighet hur Po
lisen använder hundar! Matte hävdar
ändå med en dåres envishet att VI inte
ska servera taktik och metodik och att
det ska vara svårt att härleda eventu
ella berättelser till vissa jobb. Ibland
känns det som att hon är paranoid…

Wow va bra man hör när öronlapparna inte e i vägen!

Nu ska jag smyga upp i chefens sof
fa och sova lite och låtsas som att jag
sakar Matte och förhoppningsvis kan
jag berätta mer om hur jag blev KUNG
i nästa nummer… eller om KLING o
KLANG o TANT POLIS – ett ingripan
de som slutade i en riktigt annorlunda
situation, långt ifrån det vanliga job
bet som går ut på att använda våra su
perba nosar.
l Text: ”Prinsen”
eller om ni så önskar… THE KING!
l Foto: Petra
Polishunden | 2-2019

Matte tror hon kan överlista min nos. Kungen – Matte 1-0.
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AMF-utbildning
i region Öst

Under vecka 14 samlades hundförarna
i region öst för utbildning i AMF. Plat
sen var nöjesparken High Chaparral
djupt nere i de småländska skogarna
där personal ifrån Sörmland, Öster
götland och Jönköping samlades för
en sammankomst lunch till lunch.
Nöjesparken som inte öppnat för sä
songen visade sig vara en perfekt plats
för övningarna som utfördes i sann
westernmiljö.
Deltagarna och instruktörerna var
överens om att tiden var för knapp och
önskemål fanns om att lägga till ytter
16

ligare en dag för att effektivisera öv
ningarna. Många tyckte också att det
var bra att få träffa de andra hundfö
rarna i regionen och få samsyn i prak
tiska frågor.
Dagarna hade planerats av instruk
törerna Magnus Ehrlin och Simon
Mainwaring som också hade hjälp av
Johan Nordqvist och Linda Åström.

l Text: Mattias Andreasson
l Foto: olika fotografer
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Polisens nya hundbil är här
Så här ser det ut, det första nya hundfordonet som har levererats till polisen. Här ska såväl hundar som hundförare få en bra
arbetsmiljö och det ska bli enklare att ta sig fram till platser för
livräddande uppdrag.

Det första av totalt cirka 300 nya hund
fordon har levererats till polisen. Det
visades upp i samband med en press
träff vid Göteborgspolisens sportcen
ter i Göteborg under fredagen.
Att den första bilen hamnade just i
region Väst beror på att regionpolis
chefen Klas Johansson är processägare
för polishundverksamheten i Sverige.
– Det känns fantastiskt att vi äntligen
har fått fram våra nya bilar. Det här är
bra för såväl hundförarna som för hun
darna och det innebär att vi får ännu
större möjlighet att på ett snabbt och
säkert sätt komma till de platser där vi
behövs för att rädda liv, säger han.

som gäller fram till utgången av 2022,
under förutsättning att samtliga for
don då är utbytta till bilar med burar
som har tillräckliga mått för polishun
darna. Godkända mått är 60x80x120
centimeter.
Frågan om hur de nya hundbilarna
ska vara utrustade har diskuterats na
tionellt inom polisen. Nu gäller det att
bilarna ska kunna användas i hela lan
det, de ska ha ett baksäte och rymma
två hundburar. De ska ha hög mark
frigång, fyrhjulsdrift, tillräcklig mo
torstyrka, bra bromsar och erbjuda en
god arbetsmiljö, både för hundar och
för hundförare.

Måste ha större burar
Processen att få fram de nya bilarna
har varit lång. Den inleddes redan
2014 då Länsstyrelsen i Skåne i sam
band med en inspektion konstatera
de att utrymmena för hundarna i de
dåvarande bilarna var för små. 2015
utfärdade Jordbruksverket en dispens

Räddar 100 liv om året
Fordonen, som är specialbyggda och
kostar omkring 800 000 kronor styck,
kommer att användas i samband med
hundverksamhetens primära uppdrag
som är att rädda liv. Antalet uppdrag
är omkring 35 000 per år och i 1 100
av de fallen handlar det om att leta
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efter försvunna personer. Hundarna
räddar cirka 100 liv per år.
Processägaren Klas Johansson och
den nationella processhandläggaren
Anders Månsson fanns på plats till
sammans med hundförarna Paulina
Lindholm och Johan Jungmark med
hundarna Amigo och Mimmi när den
nya bilen visades.
– Jag tror att Amigo kommer att tri
vas utmärkt i bilen, sa Paulina Lind
holm när hon lät den stora schäfern
hoppa in i buren för första gången.
Även Mimmi, som är en malinois, såg
ut att finna sig väl tillrätta i det betyd
ligt större utrymmet. Från förarsätet
kan man ha koll på hundarna via en
kamera i burarna. Temperatur, ljus och
luftfuktighet kan regleras på displayen
i framsätet – allt för att ge hundarna en
så bra arbetsmiljö som möjligt.


l Text: Polismyndigheten
l Foto: Lars Hedelin
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Detta är

Heratorpets Xter och
Försvarsmaktens Kendor!
Heratorpets Xter, har precis fyllt 11 år
och är min nuvarande tjänstehund. En
svart schäfer som är lugn, miljöstark
och med stor lust att använda nosen
både i spår och sök efter olika prepa
rat. Han är även en aning träig med en
gnutta av envishet.
Xter är specialiserad att söka efter
narkotika, vapen och sedlar.
Ett av hans fynd var mer spektakulärt
än andra. Vi blev larmade till en lant
gård där vi skulle söka efter ett vapen
som varit inblandat i en av alla skjut
ningar i Göteborgsområdet.
Framkomna till platsen visade det sig
att gården bestod av ett flertal bygg
nader. Jag beslöt mig för att vi börjar
med uthusen. Efter att ha sökt igenom
några av byggnaderna kom vi till ett
f.d. garage. Garaget var i riktigt dåligt
skick och inte brukbart som ett ga
rage, men jag släppte in hunden, han
sprang direkt upp mot en vägg, bestå
ende av vanliga gråstenar. Där ställde
han sig och markerade med sin nos
mot en av stenarna. Jag tog försiktigt
bort stenen, där låg en pistol. Riktigt
kul, dels för att jag vet hur mycket trä
ning som ligger bakom och att vi nu
kunde bidra till att polisutredningen
kunde fortsätta med ett viktigt beslag.
Efter detta fynd var både jag och hun
den upprymda men för att försöka
säkerställa att det inte fanns fler va
pen fortsatte vi sökandet på gården.
Efter att alla byggnader genomsökts
fortsatte jag med terrängen runt fast
igheten. Xter sprang iväg som vanligt
och försvann ner i en mindre ravin.
Plötsligt hör jag hur han tjuter. Jag tar
mig mot ljudet och finner då hunden
kämpande för sitt liv i en gödselbrunn
han fallit ner i. Jag fick lägga mig på
Polishunden | 2-2019

Heratorpets Xter

Försvarsmakten Kendo

magen på marken och nådde då precis
så att jag fick tag i hans halsband och
kunde på så sätt dra upp honom. Efter
detta intermezzo gjorde vi bara något
mindre sök för att sedan ägna mig åt
att tvätta Xter och hundbilen som
bägge stank efter händelsen i gödsel
brunnen. Man ser vad snabbt det kan
gå mellan vinst och vad som kunde
blivit en förlust.

Våra hundar inom polismyndigheten
är specialiserade på olika saker. I re
gion Väst har vi en grupp med hund
förare och hundar som bara jobbar
med specialsök. Och vad innebär det?
Jo, vi har ett flertal hundar som bara
söker efter narkotika och vapen, i ter
räng, byggnader och bilar. Sedan finns
det några specialister som söker blod,
avlidna även i vatten, sedlar, sperma,
brandfarlig vätska och saliv. Vår bom
benhet har även dom hundar som sö
ker efter explosiva ämnen. Hundens
nos är otrolig och det är nog vi själva
som sätter gränser för vad den klarar
av.

Sedan i tisdags har jag begåvats med
en ny hund som förhoppningsvis skall
ta efter när Xter pensioneras. Han he
ter Försvarsmaktens Kendor, är snart
tre och ett halvt år. Även han är en
schäfer. Det jag kan se är att hunden är
full av energi och med en intensiv lust
att använda nosen, bra förutsättning
ar.

l Text: Hanna Bergelin
l Foto: Göran Fredling/Xter/Kendor
Specialsöksgruppen Region Väst
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Så här enkelt ändrar du din adress …
Är du medlem i Polisens Hundförarförbund, men får inte
tidningen längre? Har du kanske flyttat och glömt meddela
oss detta?
Nu kan du väldigt enkelt kontrollera vilken adress som är
registrerad hos oss (om du är registrerade medlem) och
ändra din adress, direkt på hemsidan, genom att logga in på:
polishunden.se.
Är du medlem, men har inte registrerat dig än? Då är det
hög tid att göra det nu. I samband med registreringen skri
ver du även in din aktuella adress, dit du vill att tidningen
ska skickas.
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STIPENDIUM

STADGAR FÖR
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUNDS

STIPENDIUM
§ 1. Stipendiet är instiftat 1995 och är ägnat att stimulera
kompetensutveckling och kunnande för förbundets
medlemmar.
§ 2. Stipendiet kan sökas av enskild medlem eller grupp av
medlemmar inom förbundet.
§ 3. Ansökan som görs skriftligen skall vara Polisens hund
f örarf örbunds styrelse tillhanda senast 28 maj. Utdelande av stipendiet sker vid ordinarie årsmöte i sam
band med sommar SM.
Ansökan skall innehålla:
• Sökandes namn, adress och födelsedatum
• Polismyndighet
• Uppgifter för mål för utvecklingsarbetet
• Begärd stipendiesumma.

Polishunden | 2-2019

§ 4. Den årliga stipendiesumman är 10.000 kronor. Över
skjuten, 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 utbetal
ning. Ett skriftligt referat skall publiceras senast i nr 5
av tidskriften Polishunden, året efter utbetalningen.

Ansök senast 28 maj 2019
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Februari månad:
Nu är vårens verksamhet i gång i full fart...
Polismyndigheten 13 mars 2019.
Innehållsansvarig: Per Erik Karlsson (Pelle)

Utbildning
Vårens instruktörskurs har kört igång med tio deltagare
från olika delar av landet. I första blocket har man genom
fört utbildning via KC3 gällande pedagogik för de blivande
instruktörerna. Deltagarna har också gått igenom inlär
ning, instruktör Joakim B, region Mitt och Anna J, region
Väst. De har också utbildats i provledarrollen, instruktör
Fredrik B, NOA, gällande polisens sökhundar. Vi hade då
besök av en tysk kollega som följde oss både på de teoretis
ka och praktiska övningarna. Spännande, intressant och gi
vande med internationell samverkan. Kollegan besökte oss
via organisationen ERASMUS.
Försvarsmaktshundar
Vi har närvarat vid FM-tester av sju hundar vid Försvars
maktens Hundtjänstenhet. Två blivande hundförare har
varit med sina FM-hundar hos oss och genomfört en 14-da
gars provperiod. Under februari månad har vi fått fyra hun
dar från Försvarsmakten.
Samverkan
Lasse E har varit på Försvarsmaktens Hundtjänstenhet på
konferens om Försvarsmaktens tjänstehundar.

Förläggningen
NOA har genomfört en lunch-lunch utbildning i Karlsborg.
Försvarsmakten har haft flera övernattningar hos oss.
Provtagning av kriminalsökhundar
En nationell prövning av kriminalsökhundar har genom
förts i Karlsborg. Som ni sedan tidigare känner till så ska
kriminalsökhundar, brand/spermasökhundar, brottsplats
undersökande hundar och sprängämnes/vapensökande,
första gången de tas i tjänst, provas nationellt.
Provtagning av vapensökhund
En nationell prövning av vapensökhund har genomförts i
Karlsborg.
Nya hundar i tjänst under februari månad
• Daneskjolds Max ”Chip” belgisk vallhund malinois, föra
re Peter H, region Syd, godkänd kriminalsökhund.
• Zetastar Woodi-Spirit, engelsk springer spaniel, förare
Mathias P, region Nord, godkänd sedelsökhund (tilläggs
dress för narkotika/vapensökhund.

Arbetsgrupper
En arbetsgrupp gällande sök efter narkotika har haft möte i
Karlsborg. Arbetsgruppen för utvecklande av räddningssök
har också haft möte i Karlsborg. Ett första möte i arbets
gruppen Nationellt Utbildningsråd har också genomförts i
Karlsborg.
Unghundstester
Fyra hundar har testats inom ramen för vår försöksverk
samhet för test av unga hundar, två hundar av rasen tysk
schäferhund och två hundar av rasen belgisk vallhund ma
linois.
APM
Ett arbetsplatsmöte har genomförts med fokus på fler poli
ser inför 2024.
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Mars månad:
Full fart med utbildningar i Karlsborg.
Polismyndigheten 2 april 2019.
Innehållsansvarig: Per Erik Karlsson (Pelle)

Utbildning
Under mars månad har vi fortsatt med instruktörsutbild
ningen, fokus har lagts på provledarrollen i specialsök, in
struktör Fredrik B, NOA, samt lydnad och skydd där Johan
A och Peter L från region Stockholm varit instruktörer.
Vi har även genomfört en grundkurs för besiktningsmän
med deltagare från region Öst, Mitt och Stockholm. Dess
utom har vi haft extern medverkan på denna utbildning,
en deltagare från Norska Polishundskolan i Kongsvinger,
en deltagare från Försvarsmaktens avelsstation, Sollefteå
samt en tysk hundförare som följde vår verksamhet via or
ganisationen ERASMUS.
Vårens grundkurs med 14 deltagare har varit inne på del
två av sammanlagt fyra delar. Instruktörer på grundkursen
är Fredrik A och Gunnar L, region Väst, Marcus J, region
Syd, Carolina E, region Öst samt Thomas G från Kriminal
vården. Kriminalvården har en elev som genomgår utbild
ningen tillsammans med de blivande polishundförarna.
KC3, Mikael C och Christer L, har medverkat på delar av
dessa utbildningar.
Grundkurs för BPU-hundförare har också påbörjats, in
struktörer är Kjell T, region Mitt och Benny A, PRO, kurs
deltagarna kommer från regionerna Syd, Mitt, Öst och
Nord, sammanlagt fem deltagare.
Samverkan andra myndigheter
Under mars månad har vi samverkat med Försvarsmakten
och Kriminalvården vid flera tillfällen.
Försvarsmaktshundar
Det har genomförts tester på Försvarsmaktens Hund
tjänstenhet i Märsta. Från Polisens sida deltog bland annat
besiktningsmannen Johan P från Nationella Polishund
tjänsten.
Vidare har ett samverkansmöte genomförts mellan Po
lismyndigheten – Försvarsmakten.
Övriga möten
I Karlsborg har vi haft ett arbetsgruppsmöte med de som är
ansvariga för hundanskaffningen i de olika regionerna för
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att bland annat säkerställa att samtliga regioner hanterar
dessa ärenden på ett likformigt sätt.
Johan P har varit på möte i Jönköping gällande utbild
ningen för SPT.
Nya hundar i tjänst inrapporterade under mars:
• Heimdals Nial ”Grim”, tysk schäferhund, godkänd pa
trullhund, förare Tobias L, region Bergslagen (Örebro).
• Tyra, belgisk vallhund malinois, godkänd patrullhund, fö
rare Mattias S, region Stockholm (Gotland).
• Kustmarkens Måns ”Milo”, tysk schäferhund, godkänd
patrullhund, förare Andreas S, region Stockholm.
• Jettemors Whitney, tysk schäferhund, godkänd patrull
hund, förare David H, region Stockholm.
• Rixdivans Dallas, tysk schäferhund, patrullhund med
godkänd tilläggsdressyr narkotika-vapen, förare Tony J,
region Syd (Kronoberg).
• Torneryds Qaffer, tysk schäferhund, godkänd patrull
hund, förare Mattias S, region Syd (Kalmar)
• Gullrics Asti Cinzano, tysk schäferhund, godkänd pa
trullhund, förare Marcus S, region Väst (Fyrbodal).
• Försvarsmaktens Messi, tysk schäferhund, godkänd pa
trullhund, förare Roger H, region Bergslagen (Örebro).
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GW blev nattens vinnare!
Plötsligt 03:45 kommer larmet som alla hundförare drömmer
om. ”Vi har en bil framför oss som drar!” Radion kopplar upp
igen och regionsledningscentralen förklarar ”52-1110 har en bil
som ej stannar det går nu i hög fart mot sydost” Samtliga polisbilar i området anmäler sig!

Jag trycker in knappen som tänder
upp blåljuset på min civila polisbil och
trycker gasen i botten! Jag hör på radi
on hur patrullbilen följer efter den ef
terlysta bilen. Kollegan i bilen bakom
rapporterar trafikintensitet och has
tighet, beslut om spikmatta kommer
från RLC. Biljakten går vidare i hög
hastighet. Alla bilar söker sig mot om
rådet och snart har vi flera bilar som
ligger bra till och vi försöker ”knyta
ihop säcken”. GW och jag ligger fan
tastiskt bra till. Jag frågar om jag ligger
rätt till på radion och får till svar att du
kommer möta dem alldeles strax!
Radiobil 52-1160 står nu en bit läng
re fram beredda med spikmattan. Jag
hinner tänka att om de som sitter i
den flyende bilen springer så kommer
GW att spåra upp dem!

Jag tar mig dit och pratar med pa
trullen. En kollega ska följa med mig i
spåret. Hon frågar om hon hinner kis
sa och springer sedan bort en bit. Jag
tar fram min pannlampa, sätter igång
GPS:en och tittar ut i terrängen. Jag
tänker för mig själv att ”nu jäklar ska
vi ta dom”.

Min kollega kommer springande ur
mörkret och jag släpper fram GW i
spårlinan mot förarsidan på bilen.
Han slår ett varv runt bilen sen bär
det iväg upp förbi en sommarstuga
och vidare ut i en hage. Jag hinner
inte ens springa 100 meter innan jag
halkar på en våt trädstam och ramlar

Vi får reda på, via radion, att spikmat
tan ligger ute ca 300 meter framför bi
len som nu kör mot den.
Radiobil 52-110 ropar då plötsligt
att de kolliderat med den flyende bi
len! Kollegan rapporterar att det är
oklart om deras bil går att köra och de
tappar bilen ur sikte.
Luften går ur oss tillfälligt och jag hör
hur mina kollegor frustrerat pratar på
radion. Vi är nu fyra bilar i området
som söker. Vi försöker ha uthållighet
men tiden tickar på. Patrullen i 521160 kommer på den briljanta idén att
börja titta efter däckspår på den våta
asfalten och gör ett fantastiskt detek
tivarbete. De ropar snart att de hittat
bilen inkörd någon kilometer in i ett
sommarstugeområde!
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handlöst över en stenmur. Biter ihop
känner efter om knäna klarade sig.
Tänder sedan min pannlampa innan
jag kommer på benen igen. Spåret le
der vidare ner på en stig. Vi följer sti
gen 200 meter när det plötsligt viker
av rakt ut i ett stenröse. Jag tänker för
mig själv att ”kan någon verkligen ha
gått här”? Vi passerar ytterligare ett
hus och spåret går vidare ner mot en
badplats, vidare längs strandkanten
upp mot några hus över en taggtråd
och sedan rakt ut i skogen. Jag kan se
att vi följer strandlinjen parallellt, jag
maler på med min långa ben och har
snart tappat min medlöpare. Vi pas
serar ytterligare någon stenmur och
taggtrådsstängsel. Har fortfarande bra
drag i spårlinan och min kollega rap
porterar till de andra i vilken riktning
vi rör oss.
Det går vidare längs sjön och vi pas
serar några bäckar och stugor. Jag är
nu genomblöt av svett. Vi kommer
fram till en stuga och min kollega har
nu hunnit ikapp, GW slår runt ett
uthus och sedan uppåt skogen igen.
Jag börjar nu känna att intensiteten
höjer sig, tappar jag linan nu så kom
mer GW att försvinna. Jag säger till
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på radion att nu höjs intensiteten så
de vi jagar måste vara nära. Jag börjar
springa i spåret och strax är min kol
lega på efterkälken. Vi passerar flera
sumpområden men med mina långa
ben och stödet från linan kan jag ba
ra springa på trots att det är knädjupt
på sina ställen. Vi kommer fram till
ett större vattenflöde där jag får stan
na till, jag lyckas släppa ut GW i linan
samtidigt som jag lokaliserar en sten
på andra sidan med min pannlampa,
jag tar sats och får lite stöd av spårli
nan under min luftfärd över. Nu bär
det av rejält, handen värker av spårli
nan. Vi kommer upp på en skogsstig
och min kollega rapporterar att hon
kommit efter. Jag säger åt henne att
bara fortsätta längs sjön. Vi kommer
fram längs en strandbrink och plöts
ligt slår GW ner mot vattnet igen över
en stenmur! Jag hör hur någon kastar
sig i vattnet! Jag har en gärningsman
framför mig! Han ligger i vattnet bak
om ett träd och jag ropat till honom
men han gör inte som jag säger...
Efter lite om och men så säkrar vi den
första gärningsmannen och nu är min
kollega vid min sida, hon sätter på ho
nom handfängsel och vi inväntar fler

patruller. Räddningstjänsten varskos
att vi har en gärningsman i vattnet. Vi
får ditt fler patruller och jag kan börja
spåra igen. Vi kommer ett hundratal
meter innan GW drar ut i vattnet och
fram till en plasteka som ligger med
kölen uppåt. Han undersöker aktern
som ligger i vattnet slår sedan upp
åt, luktar på båten och ställer sig med
framtassarna på den.
Jag förstår att det kanske ligger någon
under och ber min kollega lyfta i fören.
Då ser jag hur någon ligger där hopku
rad med en mattkniv i handen. Jag ro
par till honom att släppa den men utan
effekt och skickar då fram GW! Han lö
ser uppgiften och vi kan nu även säkra
gärningsman nummer två!
Min kollega som försökte kissa inn
an jakten drog igång får nu fart under
fötterna igen och springer på nytt till
skogs. Hon kommer tillbaka lättad
men med söndriga byxor och förklarar
att dragkedjan fastande innan och att
hon nu fått slita sönder byxorna för
att kunna kissa. Nöden har ingen lag!
l Text och foto: Daniel
GW:s förare, Hundgruppen i Älvsborg
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Styrelsemöte
Polishundförarförbundet
13 mars 2019

Närvarande telefonmöte:
Johan Petersson, Ordf.
Johanna Christiansson, Vice ordf.
Magnus Söderberg, Kassör
Merit (Mimmi) Lindgren, Sekr.
Peter Matthijs, Ledamot
Elin Jansson, Suppl.
Lars Lindgren, Suppl.

§1 MÖTET ÖPPNAS
Johan Petersson öppnar mötet och
hälsar alla välkomna.
§2 DAGORDNING
Johan Petersson gick igenom dag
ordningen till detta förberedande mö
te inför förbundsrådet.
§3 Förbundsrådet 29–30 mars
Innehåll dagordning:
• Information om förbundet
• Narkotika SM
• Medlemskap och lokalklubbar
• Behandling av inkomna motioner
• Polishundtidningen

§4 Nordiska Mästerskapen
Kommer gå av stapeln i Oslo, Norge,
den 20-22 maj 2019. Möte NPHU den
19 maj.
§5 Skyddsläger 2019
Magnus Söderberg och Peter Matt
hijs ansvarar för detta. Kommer ge
nomföras under vecka 35 i Karlsborg.

§14 NÄSTA MÖTE
29–30 mars i Karlsborg
§15 MÖTET AVSLUTAT

l Sekreterare
Merit (Mimmi) Lindgren

§6 Tidningen Polishunden
Mimmi Lindgren ersätter Lars Lind
gren som redaktör för tidningen Po
lishunden. Lars Lindgren får ansvaret
för NPHU-delen som kommer att in
föras på prov i tidningen.

Lämna motion inför årsmötet
Motioner till årsmötet kan inlämnas av enskild medlem
eller av länsförening/region. Motion skall åtföljas av
yttrande från länsföreningen eller regionsansvarig som
anmäler den till förbundets sekreterare senast den 31
maj det år den skall behandlas på årsmöte. Motionen
redovisas vid årsmötet av länsföreningens utsedde förbundsrådsledamot, eller i förekommande fall av motio-
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nären, när länsförening anser att det finns speciella skäl
därtill (detta skall i sådant fall anmälas samtidigt som
motionen).
Förbundssekreterare skall tillställa förbundsstyrelsen
och regionsansvariga kopior av anmäld motion samt om
möjligt publicera detta i tidskriften och på hemsidan.
/Styrelsen
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INBJUDAN

Inbjudan
Skyddshundsläger
Välkommen till årets skyddsläger 2019
som genomförs i Karlsborg.
För att få vara med på skyddslägret så måste ni naturligtvis vara medlemmar i Polis
ens Hundförarförbund. Peter Matthijs och Magnus Söderberg kommer att vara figuranter på lägret.

Datum: 2019-08-26–2019-08-28
(måndag–onsdag).
Boende blir i förläggningen, Nationella Polishundtjänsten. Rummen är bokade från söndag
eftermiddag 25 augusti.

Anmälan: Anmälan och frågor skickar ni via
mail till magnus-b.soderberg@polisen.se

Sista dag för anmälan är 2019-07-01.
Välkomna!
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Mat: PHF kommer att köpa in frukost att äta i
förläggningen. Lunch äter vi på lämpligt ställe i
Karlsborg. Var och vad bestämmer vi när vi är
på plats.

Kostnad: Det blir en egenavgift på 500 kronor
per person. Den ska betalas vid anmälan via
Swish till 070-722 44 21.
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LANDET RUNT

Tillsammans är vi starka!
Region Väst – 16 april 2019
En natt i januari år gjorde några killar en smash and grab
kupp på ett elektronikföretag i Borås och fick med sig stöld
gods i bilen. Polispatruller får syn på bilen, föraren till bilen
vägrar att stanna och ett efterföljande påbörjas. Bilen körs
in i ett skogsområde nära Bollebygd och killarna springer
från bilen, åt olika håll.
Ett flertal hundpatruller kommer till plats från Borås,
Halland och Göteborg. Det här är riktigt bra förutsättning
ar för att lyckas!
Hundarna sätts på spår. Efter 7–8 kilometer grips den
första gärningsmannen liggandes gömd i skogen.
Från bilen hade även ytterligare två killar sprungit åt ett
annat håll, hund sätts på spår. Hunden markerade skor i
spåret.. sprang en gärningsman barfota?
Detta spåret blev betydligt längre, hundföraren spårar i
flera timmar, genom terrängen runt Bollebygd, detta var
motiverade gärningsmän som vill springa ifrån lagens långa
arm. Till slut är både hund och förare så utmattade och blö
ta att vi planerade ett hundbyte. Nu hade dagpasshundarna
anslutit med nya starka krafter. Bytet skedde vid ett vilt
stängsel precis vid riksväg 40.
Den nya hunden går på spåret igen med nya krafter och
full fart i spårlinan. Efter några hundra meter hörs på po
lisradion att en patrull hittat två killar liggandes i ett dike,
blöta och trötta. Hunden spårar vidare och efter, tro det el
ler ej men hunden spårar fram till gärningsmännens fötter
varav en saknade en sko.
Tre gärningsmän gripna!

På bilden Arnold och Harry.

Ett omfattande efterarbete gjordes för att söka efter fler
gärningsmän i skogen. Men det konstaterades att vi hade
fångat in alla gärningsmännen.
För några veckor sen vittnade tre av hundförarna i rätte
gången mot männen. Idag har domen kommit. 10 månaders
fängelse för grov stöld för alla tre männen.
Vi tackar Borås, Hallands och Göteborgshundarna Her
man, Akta, Kess, Harry, Arnold, Vilda, Dutch och Listra för
grymt jobb tillsammans.

/ Hannah hundförare Storgöteborg

Försvunnen person upphittad av Nisse
Region Väst – 17 april 2019
Vid försvunna personer åker våra
hundförarna och deras tjänstehundar
runt i hela region Väst och hjälper till
att försöka leta upp dem. Idag fick un
dertecknad ut i skog och mark för att
leta.
Första jobbet för idag var en för
svunnen person som hade gått ut i
skogen igår kväll och inte kommit till
baka. Minusgrader under natten. Nis
se (Polarmarkens Pirat) och jag söker
längs en kraftledningsgata, jag går och
skickar honom på sökslag med jämna
mellanrum.
Efter att ha gått cirka 400 meter
skickar jag återigen ut Nisse, när han
kommit ut cirka 40 meter ser jag hur
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han får något i nosen och drar iväg
snett utåt. Efter ungefär 10 sekun
der kommer en eufori av skall. Nis
ses skällande vägleder mig ut i ter
rängen och strax ser jag en person
ligga ihopkurad på marken bakom
en stenbumling. Nisse ligger fram
för och skäller. Jag klappar om Nisse
och tar kontakt med personen som
är nedkyld men vid liv… snabbt kom
mer en patrull ut med filtar och lyck
as få ner personen till ambulansen.
Nisse har fått hamburgare och
husse känner sig stolt, ödmjuk, lyck
.
lig och glad över honom
/ Jörgen, hundförare i Halland
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Region Nord – 4 april 2019
Trots att snön fortfarande ligger djup och det är is
på de flesta sjöar så går det att hitta öppet vatten…
Självklart åker då krimsöksbåten i och det blir ett
pass träning i vattensök.
På bilden är det Zippakks Ärras och platsen är
Storsjön, Rödösundet vid Frösön. I bakgrunden syns
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Åremassivet. Ärras är en förhoppningsvis blivande
kriminalsökhund och stationeras i Östersund. Regi
on Nords andra kriminalsökhund finns i Luleå, ett
stenkast bort… 60 mil. Vi försöker jobba och träna
tillsammans så ofta vi kan.

/Text och foto: Jörgen Modin
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Tacksam fyrbent hjälp!

”Happy” räddade liv

Region Stockholm – 9 april 2019

Region Syd – 12 april 2019

Som många gånger tidigare
så fick vi i helgen hjälp från
en av våra sniffande fyrbenta
kollegor.
Efter ett ärende i Skogås,
där både narkotika och en
skarp pistol hade anträffats,
så var vi på väg att lämna om
rådet. En samling ungdomar
som inte var helt nöjda med
vår närvaro följde nyfiket vå
ra förehavanden. En 17-åring
såg ut att få panik och sprang
plötsligt från platsen, men
kunde snart fångas in.
Längs flyktvägen anträffa
des drygt 35.000 kr, och med
hjälp av vår sniffande kollega
så hittades också drygt 200
gram cannabis. Husrannsa
kan och övriga beslag stärker
misstanken om försäljning av
narkotika.
 / Inspektör Reine Berglund

Mannen i Örkelljunga
som anmäldes försvun
nen av släktingar under
onsdagskvällen rädda
des med all sannolikhet
till livet av Polishunden
Happy under natten till
torsdagen.
Efter att hundpa
truller i tjänst skickats
till platsen och inlett
sökandet efter mannen
så utökades eftersöket
efter mannen under se
nare delen utav kvällen
med ytterligare hunde
kipage.
Ett av de ekipage som
anmälde sig att komma
in och jobba på sin ledi
ga dag var bland annat
polishunden Happy med sin förare H. Ett lyckat drag visa
de det sig, för ca kl. 00:50 anträffade Happy mannen ute i
skogen efter att föraren tagit upp ett spår i samband med
sökandet. Det ledde fram till mannen som anträffades svårt
nedkyld. Spåret i sig kunde i efterhand konstateras till att
vara ca 7 timmar gammalt då Happy tog upp det (!)
Enligt uppgift så var mannen så pass nedkyld att rädd
ningstjänst på plats bedömde mannens chanser att överle
va i den bistra kylan som mycket små om han inte snabbt
hade påträffats.
Grattis Happy & H till ett fantastiskt jobb!
FOTNOT. På grund av hotbilden mot vår yttre personal så
förblir hundföraren anonym i texten.

/ Polisen nordvästra Skåne

Arkos nosarbete
gav utdelning
Region Syd – 20 mars 2019
Under eftermiddagen larmades vi till ett
bråk i Hoglands park. Det visade sig att två
personer blivit misshandlade och jakten på
förövarna drog igång…
Genom ett gott lagarbete och bra spår
ning av Torneryds Arko och hundförare
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Fanny, så lyckades vi gripa en misstänkt
gärningsman och utredningsläget ser ge
nast bättre ut. I samband till händelsen
medtogs en 16 årig pojke för urinprov då
han misstänks vara narkotikapåverkad.
Under kvällen patrullerade vi i Rödeby
och vid ett tänkt rutinstopp vägrade föra
ren stanna och ett kort men intensivt ef
terföljande uppstod. Tillslut fick föraren ge
sig och han misstänks nu för bl.a. drogratt
fylleri, grov olovlig körning och narkotika
brott. Även här var Arkos känsliga nos till
stor hjälp vid husrannsakan i fordonet.
/ Mikael O, Polisassistent, Lpo Karlskrona
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