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 LEDARE

 Johan Petersson
 Ordförande

Överlägsen seger
för Sverige i NM
med bra laginsats av deltagarna

Hemkommen från de Nordiska Mästerskapen 
i Oslo kan man inte vara annat än stolt över de 
svenska hundförarna. En stabil laginsats där 
alla bidrog till en överlägsen seger för Sverige. 
Mästerskapet var dessutom 50-årsjubileum för 
detta arrangemang vilket uppmärksammades 
på lite olika sätt. Morten Haave från Norge ha-
de samlat NPHU:s historia i en jubileumsskrift 
som blev klart precis innan mästerskapet.

De två hedersmedlemmarna, Geir Halvorsen, 
Norge och Ilkka Hormila, Finland, var inbjudna 
att närvara under mästerskapen vilket de också 
gjorde. De bidrog med flera goda historier från 
förr och poängterade hur viktigt det nordiska 
samarbetet är.

Vid prisutdelningen utdelade styrelsen i NPHU 
ett hedersmedlemskap till Lars Lindgren, Sveri-
ge. Han hamnar nu i en exklusiv grupp med de 
övriga hedersmedlemmarna. Ett längre repor-
tage om det Nordiska Mästerskapet kan du läsa 
om på sidan 16 i tidningen.

Nästa år är det Sveriges tur att vara värd för 
mästerskapet och styrelsen jobbar för fullt med 
att hitta en arrangör.

Inom föreningen är det full aktivitet på plane-
ringsstadiet för Sommar-SM som hålls i Vad-

stena och vi hoppas på många anmälningar. 
När det gäller skyddslägret i Karlsborg finns det 
fortfarande platser kvar att anmäla sig till. Sista 
anmälningsdag för skyddslägret är förlängd en 
månad – se sidan 15.

Vårt Narkotika-SM blev ju inställt på grund av 
olika orsaker men vi i styrelsen gör ett nytt för-
sök och håller en uttagningstävling i höst. Täv-
lingen kommer att gå över en dag, så vi hinner 
med det vi ska och det blir tio platser för tävlan-
de. Samtidigt försöker vi att på prov arrangera 
en Canicross-tävling, detta då det efterfrågats 
av medlemmar. Så nu hoppas vi att det kommer 
anmälningar till denna tävling.

Ha en god sommar och en skön semester med era 
hundar.
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Framtida arrangörer för Polishundsmästerskap
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2020: Västerbotten

Narkotika-SM
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2020: Västerbotten

Sommar-SM
2019: Östergötland
2020: Göteborg

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

 3-2019  |  Polishunden



 STYRELSE

Valberedning: Ulf Backman, reg . Bergslagen (sammankallande), Peter Hallberg, reg . Syd och Peter Nordgren, reg . Väst

Mimmi (Merit) Lindgren
Sekreterare PHF /
Redaktör Polishunden

Mobil:
070-234 42 10

E-post:
smaangarna25@hotmail.com

Magnus Söderberg
Kassör

Mobil:
076-141 12 30

E-post:
magnus-b.soderberg@polisen.se

Polisens
Hundförarförbund

Adress:
Flygfältsvägen 22
546 30 Karlsborg

Plusgiro: 577954-1www .polishunden .se

Lars Lindgren
Suppleant PHF/
Redaktör NPHU ( fr.o.m. nr 4-2019)

Mobil:
073-348 31 74

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

Johanna Christiansson
Vice ordförande

Mobil:
0725-71 70 19

E-post:
johanna.christiansson@polisen.se

Johan Petersson
Ordförande

Mobil:
070-247 02 73

E-post:
andreelund@hotmail.com

Elin Jansson
Suppleant

Mobil:
070-202 02 65

E-post:
elin-m.jansson@polisen.se

Peter Matthijs
Ledamot

Mobil:
072-286 58 68

E-post:
peter.matthijs@bredband.net

 3Polishunden  |  3-2019



Nu fick hans ”aspirant” vid namn Fub-
bick, (Smedmästarens Bruno), ta över 
rodret då han samma dag klarat sista 
dressyrnivåprovet och därmed fick gå i 
tjänst som specialsökhund, vapen/nar-
kotika/sedel hos Polisen i region Syd.

Fubbick är bara 14 månader men är 
tränad av husse sedan 9 veckors ålder 
med målet att ersätta Pucko. Ett pri-
vatinköp är alltid en risk för hundföra-
ren i fråga men möjligheterna att kun-
na påverka hundens utveckling blir 
klart positiva.

Efter dressyrnivåprovet, som gjordes 
i Kristianstad, erbjöds hundträning 
i Olofström och husse med hundar 
tog chansen att få lite extraträning på 
annan ort än den vanliga och där ”an-
nan” narkotika erbjöds.
Väl på plats träffade vi på en kvinna 
med en gigantisk kamera och på fråga 
framkom att hon gjorde ett reportage 
för tidningen ”Polishunden”.

Efter några foton på Fubbick så om-
bads husse att skriva några rader om 
sina hundars ”överlämning” och kan-
ske något jobb från Puckos karriär.

Pucko har husse också haft sedan valp 
och dresserat till vapen/narkotika-
hund med Malmö som utgångspunkt.

Under tio år i Malmö blev det många 
beslag av Pucko, stora som små.

Mycket narkotika och vapen har 
därmed kommit bort från gatorna och 
massor av tid har sparats in för att kol-
legorna kunnat minska tiden för hus-
rannsakan.

I region Syd har vi sedan 1999 tränat 
på nedgrävda gömmor efter ett danskt 
koncept och detta ledde till ett antal 
beslag som annars inte hade hittats.

REPORTAGE

Fubbick tar över rodret
efter Pucko som går i pension

För husse var onsdagen den 17 april 2019 en viktig dag i karri-
ären . Hans älskade sökhund vid namn Pucko, (Smedmästarens 
Chess), fick äntligen gå i pension vid 11,5 års ålder . Han är fortfa-
rande i god vigör och gjorde fynd senast veckan innan .

Fubbick 14 månader och nybliven tjänstehund. Pucko 11 år, tränar på pensionärslivet.

4  3-2019  |  Polishunden



Förutom detta har Pucko varit först 
ut i Sverige med att leta sedlar, (SEK 
och euro), samt att söka efter narkoti-
ka som gömts på människor, s.k. ”sök 
mot person”.

Denna dressyrform anser vi är fan-
tastiskt effektiv och har en enorm po-
tential.

I dag finns ett antal sedelsökande 
hundar runt om i Sverige och många 
miljoner har förverkats från kriminella.

Husse har som mål att Fubbick ska bli 
hans sista men bästa tjänstehund!

OM allt går enligt plan så kan Fub-
bick jobba husses sista 8–10 år och gå 
i pension tillsammans! Den som lever 
får se och mycket kan hända på vägen.

(Finns det någon hundförare som in-
te har ambitionen att kommande hund 
ska bli dennes bästa?)

Nu ska Pucko få slippa ”ansvaret” 
och bara få njuta av ”lätta spår och 

sök” lite vid ”sidan om”. Han kommer 
att få följa med till jobbet ett tag till 
och få mycket aktivitet ändå, när tid 
ges.

l Text och foto: Jonas Eriksson

Fubbick kan följas på:
Instagram: jepucko4

Jonas Eriksson tillsammans med sina hundar Fubbick till vänster och Pucko till höger. Foto: Catarina Håkansson

Träning med nedgrävda gömmor.
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April månad:

Utbildning
Under april månad har vi genomfört utbildning av fem nya 
BPU-hundförare, instruktörer var Kjell T, region Mitt och 
Benny A, numera pensionerad hundförare men väldigt entui-
asmerande. Det var mycket nöjda deltagare med på kursen.

Instruktörskursen fortsätter att varva sin utbildning i 
Karlsborg med vårens grundkurs. Instruktörskursen har 
bland annat avhandlat räddningssök – polishundverksam-
hetens viktigaste uppgift. Instruktörer har Christer G, re-
gion Bergslagen och Jens G, region Öst varit. Instruktörs-
kursens deltagare har också genomgått skyddsfigurantut-
bildning, instruktörer har Janne B och Fredrik L, båda från 
region Syd varit.  Grundkursen fortsätter med att träna 
grunder i spår, påvisande markering, vindmarkering och 
inledande skyddsövningar.

En utbildning för utbildare av väktarhundförare har ge-
nomförts, instruktörer från Nationella Polishundtjänsten 
har Magnus S och Johan P varit. Vi har även nyttjat instruk-
tören Thomas B från Securitas Sverige AB. Tillsammans har 
de genomfört utbildningen med bravur. På utbildningen 
deltog 6 deltagare från olika bevakningsbolag i landet.

Vi har under april månad genomfört två utbildningstes-
ter av hundar.

Höstens planerade grundkursinstruktörer har tillsam-
mans med oss och KC3 påbörjat förberedelser för kursen 
som startar i slutet av augusti.

Bengt L från region Stockholm har tillsammans med Las-
se E planerat spårutbildning för instruktörskursens delta-
gare som kommer att genomföras under maj månad.

Dressyr- och tjänstbarhetsprov av specialsökhund
En BPU-hund och två kriminalsökhundar har genomgått 
nationell prövning i Karlsborg.

Nationella utbildningsveckor
Lasse E har närvarat vid den nationella utbildningsveckan 

för sprängämnes- och vapensökande hundar. Platsen för 
utbildningen var denna gång i Stockholm.

FM-hundar
Tester av FM-hundar har genomförts under två dagar i 
Karlsborg. Ett antal hundförare/blivande hundförare har 
varit med sina nya FM-hundar i Karlsborg för att få en bra 
start med sina nya hundar.

Lasse E har samverkat med FM representant gällande ut-
veckling av tjänstehundar.

Lasse E har varit hos FHTE i samband med dess utbild-
nings- och utvecklingsdagar.

Tester av FM-hundar har genomförts hos FHTE, från oss 
deltog Johan P och Bo L.

Nordiskt samarbete
Jerker L har medverkat som instruktör/föreläsare vid 
Norska Polishundskolan gällande utbildning av besikt-
ningsmän.

Besiktning farlig hund
Endast en (1) så kallad farlig hund har besiktats under april 
månad.

Övrigt
Fredrik A och Mathias P från sökhundsgruppen i regi-
on Stockholm har varit i Karlsborg för att planera vårens 
regio nala utbildningsvecka för dess narkotika- och vapen-
sökhundar.

 
Nya hundar i tjänst som inrapporterats
till oss under april månad:
• Jenos Xenia ”Sheeba”, belgisk vallhund malinois, tik, 

godkänd patrullhund, förare Fredrik v B, region Bergsla-
gen.

• Fågeljägarens Fulmar ”Mr Google”, engelsk springer spa-
niel, hane, godkänd narkotika- och vapensökhund, förare 
Stefan S, region Mitt.

• Försvarsmaktens Joana ”Jolly”, tysk schäferhund, tik, 
godkänd kriminalsökhund, förare Mikael H, region Väst.

Information från

Nationella Polishundtjänsten

Verksamheten rullar på i högt tempo …
Polismyndigheten maj och juni 2019 .
Text: Per Erik Karlsson (Pelle) och Magnus Söderberg
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Maj månad:

Utbildning
Maj månad var en intensiv månad med arbetsgrupper och 
utbildningar.

Grund och instruktörsutbildningen gick in i sitt slutskede.
Blocken för instruktörskuren avhandlade Skydd, där Jan-

ne B och Linkan instruerade. Spårblocket höll Lasse, Micke 
L och Ljunglöv i. BPU var det Patrik E och Lindwall som in-
struerade. Själv tog jag (Magnus S) mig an Loksök teori.

Den 29 maj var det Examensdag för Instruktörseleverna. 
Det var ett glatt och bra gäng som åkte hem till respektive re-
gion för att inträda rollen som instruktörer och provledare.

Grundkursen går in i sina sista en och en halv vecka. Väd-
ret är toppen och deltagarna verkar njuta av tillvaron.

Krimsökhundarna var vecka 20 i Karlsborg och tränade vat-
tensök. Kalle A och Per L var instruktörer. Deltagare var Peter 
H och Micke H, Jörgen M samt två norska kollegor. Veckan 
därpå åkte sällskapet till Örebro för att genomföra Fortbild-
ning Krimsök med samtliga Krimsökshundar i Sverige.

FM och L-tester
Det har L-testats två stycken privata hundar hos oss i 
Karlsborg. Vi hade också FM-tester som genererade tre 
hundar till Polisen. Dessa stannar hos oss för utvärdering i 
sex veckor av Bola, Micke och Torbjörn.

Övrigt
Vi hade studiebesök av 25 elever från Västerhöjs gymnasi-
um, skydd och säkerhet.

Värnamo BK, som var de som arrangerade Polishund-SM 
2018 kom på ett kortare studiebesök.

Lasse var och besökte BPU:s fortbildningsdagar i Högbo.
Kriminalvårdens hundförare har varit hos oss i Karlsborg 

och fortbildat sig.
Det har varit arbetsgrupper som träffats på NPHT och 

haft möte under maj månad, bl.a. Narkotika-/vapengrup-
pen och Utbildningsrådet.

Stockholms sökhundsgrupp genomförde sin regional-
vecka i Karlsborg, bodde i förläggningen och det är alltid 
kul att träffas och se deras verksamhet.

Bemanningen på kontoret var några dagar lite tunt då vi 
var flera medarbetare som var engagerade i de Nordiska 
Mästerskapen för polishundar som gick av stapeln i Hol-
menkollen, Oslo, Norge. I samband med dessa mästerskap 
träffades också Jerker och nordens skolchefer för möte.

Nya hundar i tjänst som inrapporterats
till oss under maj månad:
• Ambjörntorpets Bowie, schäfer med förare Henrik A, 

som kört upp och klarat Patrullhund dressyrnivå 1.
• Gracehunters Win’s Irish Dublin, Labrador med förare 

Marie O, som nu är godkänd specialsökhund BPU.
• Zippakks Ärras, Schäfer med förare Jörgen M, är nu god-

känd Kriminalsökhund.

Grattis till er alla! Ni behövs där ute.

• Försvarsmaktens Kimo, tysk schäferhund, hane, godkänd 
patrullhund med tilläggsdressyr narkotika- och vapen-
sökhund, förare Sandra B, region Väst.

• Magma Chambers Amigo ”Texas”, belgisk vallhund mali-
nois, hane, godkänd patrullhund med tilläggsdressyr nar-
kotika- och vapensökhund, förare Lars S, region Väst.

• Terror av Midälvaland, tysk schäferhund, hane, godkänd 
patrullhund, förare Joel J, region Stockholm.

• Tyrannens Djärva Devilina, belgisk vallhund malinois, 
tik, godkänd patrullhund, region Stockholm.

• Mixalex Jeddi, tysk schäferhund, tik, godkänd patrull-
hund, Linda Å, region Öst.

• Kustmarkens Mex, tysk schäferhund, godkänd patrull-
hund, Daniel A, region Syd.

• Blackneck´s C´Harpo, belgisk vallhund malinois, hane, fö-
rare Hanna G, region Öst.
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Även i år valde vi att åka till Karlsborg 
för vår årliga ”regvecka” som gick av 
stapeln vecka 22. Förra året var det 
galet varm och det var min första reg-
vecka och om jag inte minns helt fel 
var det i samma veva som jag höll på 
att bli godkänd för att få börja jobba.

I år hade vi lite svalare väder som 
passar mig lite bättre och jag har nu 
jobbat som en riktig polishund i ett 
helt år! Matte säger att jag är en räv 
och jag vet inte om hon är knäpp eller 
försöker vara rolig.

Vi har varit i många bra lokaler och 

utemiljöer som varit utmanade på 
olika sätt. Det första jag fick göra var 
att söka igenom en cykelbutik. Kan ju 
meddela att det var en utmaning att få 
Matte fokuserad på uppgiften efter-
som hon ska cykla runt den sjön som 
är så skön att bada i när man är i Karls-

REPORTAGE

Regionvecka:

Ett år sedan sist!

Den här va lite lurig då jag gärna ville bada.

Bland bråte o gamla bilar. Hur många plankor kan det finnas? HÄR ligger det nåt!
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borg, så hon kollade mest på cyklar och 
utrustning. För att väcka hennes in-
tresse för det vi faktiskt var där för att 
göra tänkte jag spela ett litet spratt för 
henne. Jag kände en gömma som låg li-
te krångligt till så jag stack helt enkelt 
in min skalle bland bråten som stod i 

vägen, och en flatte har rätt smalt hu-
vud som kan användas till mycket. Sen 
knuffade ja bort bråten och helt sonika 
tog tag i en liten påse innehållandes 
det vi letade efter och släppte den vid 
Mattes fötter. JA JAG VET att jag inte 
får göra så, men det funkade för vips 

va Matte lite mer engagerad. Jag fort-
satte att söka och såg i ögonvrån hur 
hon började snegla åt hyllorna med 
cykelprylar, puffade upp en plastmatta 
och TADA! Repris! Jag lyfte ut en på-
se till, viftade på svansen och tindra-
de med mina mörka ögon. Matte blev 

Teamwork 1. Teamwork 2.
Vår nyaste medlem i gänget.

Snart klar för att träda i tjänst.

Kamouflerad Malle
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inte glad utan mer svart i ögonen och 
började stammande försöka förklara 
för instruktören Christer Gräsberg att 
jag faktiskt INTE brukar göra så. Det 
stämmer. Jag brukar inte göra så för 
det är inte ok. Nu minsann var Matte 
med i matchen! Omdömet efter öv-
ningen blev kort och gott: Hunden har 
god arbetslust, är lite oförsiktig, söker 
intensivt MEN du (Matte) måste jobba 
med markeringarna! Alltså va? Hon är 
ofokuserad och disträ men det är mitt 
jobb han klankar på?

Dagarna fortsatte med sök i en bil-
verkstad där det nästan höll på att bli 
samma sak med en ofokuserad Matte 
men där va hon vaken för hon va liv-
rädd över att jag skulle repa lacken på 
nån bil. Fast det är ju hon som är den 
klumpige av oss. Jag är smidig och kan 
från helt stillastående hoppa rätt upp 
på en motorhuv – de é spänst min-

sann. Jag tyckte den övningen var lätt 
för jag hittade allt och självklart mar-
kerade jag som jag brukar. Jag står 
helt stilla och glor rakt på den plats 
där fyndet finns.

Vi sökte på ett museum i Forsvik, vi 
var i nån konstig lada där det bott gris-
ar, vi var på nåt roligt utelager med 
massa prylar där jag fick klättra upp 
och ner för att ta mig fram, vi hade sök 
i skogen och bland virkeslager. Många 
olika platser. En riktigt bra vecka som 
är riktigt lyxig, för vi bor på Polis-
hundtjänsten och alla övningar var 
förberedda så vi åkte bara från ”jobb” 
till ”jobb”.

Anledningen till att vi kunde ha 
det så förspänt är dels att de två som 
förberett vår vecka har gjort en bra 
planering MEN det finns ytterligare 
några anledningar till att jag om mina 
fyrbenta kollegor fått en chans att ut-

vecklas med våra förare och på så vis 
kunna prestera ännu bättre i vår var-
dagliga tjänstgöring.

Det är att vi som jobbar tycker att 
det är jätteviktigt och väldigt givande 
med en öppenhet från Polisens sida 
där vi mer än gärna samarbetar med 
andra myndigheter. Dom som skött vå-
ra övningar och kommit med råd, dåd 
och bedömningar har varit instruktö-
rer från andra regioner inom Polisen 
men även från Kriminalvården och 
Försvarsmakten. Vi tror att om vi öpp-
nar upp för insyn av andra hundföran-
de myndigheter, regioner och NPHT så 
kommer det att föra vår egen verksam-
het framåt och vi kommer genomföra 
våra uppdrag bättre. Vi får ett erfaren-
hetsutbyte, både vad gäller dressyr och 
taktiskt användande av oss hundar. 
Det är helt enkelt nyttigt att bli gran-
skad av lite olika ögon och inte fastna i 
sin egen lilla sfär.

Karlsborg är en fantastisk stad för 
oss hundar och våra förare. Vi har fått 
en enorm respons av olika företagare 
som ställt upp med lokaler och mark 
där vi har kunnat träna. Självklart vill 
specialsöksgruppen i region Stock-
holm passa på att tacka alla som hjälpt 
oss denna vecka.

Vi tackar också Agneta Färnefors, 
Försvarsmakten, Christer Gräsberg, 
Polisen Region Bersgslagen och Tho-
mas Gutenlöv, Kriminalvården, som 
hela dagarna tittat och bedömt oss på 
de olika övningarna. Tack för alla goda 
råd och för ert fantastiska engagemang!

l Text: ”Prinsen”
l Foto: Petra

Träningsrekvisita Blivande kollega.

Underbar arbetsmiljö.
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Östergötlands polishundförarförening
välkomnar er till vackra Vadstena för Polishund-SM 5–8 september 2019

Max antal deltagare i skyddshundsgruppen: 30
Grupp 1, Skyddshundsgruppen = Startnummer 1–15
Grupp 2, Skyddshundsgruppen = Startnummer 16–30

Max antal deltagare i spårhundsgruppen: 15

Momentet Räddningssök kommer genomföras på Omberg
Momentet Spår kommer genomförs utanför Boxholm
Momentet Platsundersökning kommer genomföras i Slotts-
parken, Vadstena
Lydnadsmomenten samt skyddsmomenten genomförs på 
Kungsvalla IP i Vadstena

Bankett:
Blir på Lada 206. Pris 550 kr
Insättes på bankgiro 5250-5021
Östergötlands polishundförarförening.
Märk betalningen med ditt namn. Anmälan sker sedan via 
mail till merit.lindgren@polisen.se.

Boende:
Finns bland annat på Vadstena camping.
Uppge kod ”Polishund” vid bokning.

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

PROGRAM POLISHUND-SM
Torsdag 5 september
10:00 Sekretariatet öppnar.
 Plats: Kungsvalla IP i Vadstena.
12:00 Domarmöte, Plats: Sekretariatet
13:00 Information till alla tävlande, lottning och
 nummerlappsutdelning, Plats: Sekretariatet
15:00 Avmarsch kortege genom Vadstena
 Invigningsceremoni, Slottsparken utanför
 Vadstena slott
17:00 Platsliggning med skott.
 Plats: Kungsvalla IP i Vadstena
 Förevisning specialmoment i lydnad,
 Kungsvalla IP direkt efter platsliggningen
19:00 Kamratafton, Vadstena Camping

Fredag 6 september
Gr. 1: Skyddshundsgruppen: Spår/lydnad
Gr. 2: Skyddshundsgruppen: Räddningssök/platsundersökn.
 Spårhundsgruppen: Platsundersökning
18:00 Årsmöte för polishundförarförbundet,
 Vadstena Camping

Lördag 7 september
Gr. 2: Skyddshundsgruppen: Spår/lydnad
Gr. 1: Skyddshundsgruppen: Räddningssök/platsundersökn.
 Spårhundsgruppen: Lydnad
17:00 Provhund skyddsmoment, samt förevisning
 specialmoment i skydd, Kungsvalla IP
19:00 Bankett Lada 206

Söndag 8 september
Skyddshundsgruppen: Skyddsprogrammet
Plats: Kungsvalla IP, omvänd startordning
Spårhundsgruppen: Spår
15:00 cirka Prisutdelning och avslutning,
 Plats: Kungsvalla IP

VARMT VÄLKOMNA!

POLISHUND

VADSTENA
5 – 8 SEPTEMBER 2019

SM
ARRANGÖR: ÖSTERGÖTLANDS 
POLISHUNDFÖRARFÖRENING
i samarbete med Mjölby Brukshundklubb
& Vadstena Brukshundklubb

REPORTAGE
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2018 fick vi det glädjande beskedet att vi blivit tilldelade 
hundförarförbundets stipendium. Vi sökte stipendiet för 
att åka till Portugal, Lissabon och besöka Guarda Nacional 
Republicana eller GNR (portugisiska för Nationella Repu-
blikanska Gardet).

Det är en portugisisk polisstyrka som är militärt orga-
niserad. Dessa har dock en hel del civila uppdrag till skill-
nad från vår militär. Anledningen till att vi valde att åka 
till GNR var för att jag för några år sedan kommit i kontakt 
med kollegor från GNR under ett uppdrag genom Frontex. 
Sedan dess har jag haft kontakt med dem och framför allt 
en kollega vid namn Antonio. GNR har stor erfarenhet av 
utlandsmissioner och olika räddningsuppdrag.

Tanken var att hela arbetslaget skulle åka men av olika 
anledningar var vi bara två som tog oss iväg, jag och  Erik. 
Detta med nöd och näppe då vi lyckades pricka in SAS-
strejk och var tvungna att skjuta upp resan. Som tur var så 
var GNR väldigt flexibla och kunde ta emot oss redan veck-
an efter vår först tänkta resa.

När vi kom på plats så hämtades vi upp av en chaufför 
som tog oss till träningsområdet där kapten Tiago visade 
oss runt och hade förberett ett program för oss.

Det var cirka hundra hundförare som arbetade på områ-
det och lika många hundar fanns stallade där. De anskaffa-
de hundarna genom donationer, egen uppfödning eller ge-
nom att köpa lämpliga ämnen. Hundförarna tog inte hem 
hundarna utan de bodde på arbetsplatsen. Där tränades 
de cirka tre timmar om dagen av sina förare. GNR har som 

REPORTAGE

Erik i bitdräkt inför inbrytning.

Insatsstyrkan framrycker mot huset som skall sökas.

Stipendieresa till Portugal
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målsättning att försöka få till en liknande hundhållning 
som vi har då man såg klara vinster i hur relationen mellan 
förare och hund utvecklades. Dock hade de ännu inte löst 
medel för hundförarna att bygga hundgårdar eller ha boxar 
hemma. De behövde även lösa frågan med tjänstebil innan 
detta kunde förväntas bli verklighet. Tiago berättade att det 
var i många delar en kulturell grej att inte ha hundar i hem-
met på samma sätt som vi har. Många menade att det inte 
gick att ha hundar om man bodde i lägenhet. Vilket många 
gjorde av hundförarna i Lissabon.

Frontex hade nyligen byggt upp delar av utbildningsplat-
sen för att kunna hålla utbildningar där. Det var självklart 
välkommet av GNR som nu hade en riktigt fin utbildnings-
plats och mycket utrustning. De hade nu fina dressyrplaner 
med solskydd. På dessa fanns fasta kameror där man på ett 
smidigt sätt kunde filma och utvärdera sina lydnads- eller 
skyddspass. Kamerorna spelade in hela tiden så det krävdes 
ingen speciell aktivering. Det var bara att gå till kontroll-
rummet och spela upp förevarande dressyrpass. Dessa ka-
meror satt i princip på alla ställen som de utövade dressyr 
och även i vissa av hundarnas stallar.

Till sina burkbanor hade man även fått in speciella ma-
skiner för destillering av burkarna för att inte få felkällor 
vid träning av preparat.

Tiago presenterade oss för deras insatsstyrka. De visa-
de upp inbrytningar med gripande av farlig gärningsman. 
Självklart fick vi ställa upp som figuranter om vi ville. Erik 
hoppade genast i bitdräkten som en oljad blixt. Inbrytning-
en tränades sedan både i korg och i bitdräkt. Tiago berätta-
de att de inte hade särskilt många skarpa erfarenheter av 
våldsanvändning utan korg, då detta i Portugal likställdes 
med att skjuta verkanseld. Hundarna vi såg i dessa moment 
hade inga andra uppdrag än ingripande mot farlig person.

Vi fick sedan se deras ”general use dogs”. Dessa var mot-
svarigheten till våra patrullhundar. De hade en liknande 
dressyrnivå som våra svenska hundar och de följde Frontex 
standard för kvalitetssäkring. De visade upp en del våldsan-
vändning och en del saksök med påvisande markering. Ty-
värr fick vi inte se hundarna i spår då tiden blev för knapp.

Det fanns även en katastrofbana/räddningssökbana 
som skulle simulera en plats för jordbävning/jordskred. 
Alltsammans var byggt ovanpå ett tunnelsystem som man 

Gruppbild tillsammans med hundförarna i insatsstyrkan.

Kollega under upplärning. De nya dressyrplanerna med solskydd och kamerainspelning.
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kunde placera ut figuranter i. Det gick sedan luftrör upp i 
banan från tunnelsystemet så att man på så vis kunde be-
stämma vart i banan som man ville ha sina träffar. Banan 
var inte så stor och användes oftast till ren markeringsträ-
ning eller på unga hundar. Vi tyckte att det var ett riktigt 
bra upplägg. Deras räddningsekipage hade stor erfarenhet 
av utlandsmissioner, mycket inom gränsbevakningen och 
Frontex men de deltog även i en mängd räddningsaktioner 
nationellt. Senast kom de från Mocambique och de skulle 
tillbaka dit inom några veckor.

Besöket på GNR var en trevlig upplevelse och det gav 
många intressanta diskussioner med hundförarna som gav 
en perspektiv och nyttiga tankar.

Dagen efter hade vi en rundtur i Portugal som var en oer-
hört vacker stad med möjlighet till både storstadsupplevel-
se som klassisk charterturism med sol och bad.

Vi kom hem lite rundare, lite fattigare men framförallt 
motiverade och stolta över att vara hundförare.

Till er som inte sökt detta stipendium tidigare så rekom-
menderar vi er att göra det för att få chansen till upplevel-
ser och kunskap som annars inte gått att få till.

Var försiktiga där ute.

l Text: Magnus och Erik
Stockholm

Magnus och Antonio ( han som gjorde besöket möjligt).

En av räddningshundarna har hittat sin figurant.

Magnus och Erik tillsammans med räddningsekipagen.

Ett av deras hundfordon.

Räddningssöksbanan. En av de rör som stack upp från figuranten under banan.
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Datum: 2019-08-26–2019-08-28
(måndag–onsdag) .

Boende blir i förläggningen, Nationella Polis-
hundtjänsten . Rummen är bokade från söndag 
eftermiddag 25 augusti .

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 .

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 figu-
ranter på lägret .

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

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

Sista dag för anmälan är 2019-08-01.

Välkomna!

INBJUDAN

Inbjudan
Skyddshundsläger

P
O

L I

SH U N D T J Ä NSTEN

K A R L S B O R G

KARLSBORG

OBS!Förlängdanmäl-ningstid
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Årets resa till Nordiska Mästerskapen 
tog oss denna gång till ett regnigt Nor-
ge. Tävlingsdeltagarna från Sverige 
var: 

Patrullhundarna:
Peter Nordgren, region Väst
med sin schäfer Barvatorp’s Buddha Jr
Martin Ericson, region Väst
med sin schäfer Kustmarkens Zcooter
Johanna Christiansson, region Väst
med sin schäfer Entrés Quax
Lagledare: Elin Jansson

Narkotikahundarna:
Petter Fransson, region Väst
med sin malinois Herman von den
Sennequellen

Simon Mainwaring, region Öst
med sin malinois Ulvgaist Dumle
Lagledare: Mimmi Lindgren

Med från Sverige var även domarna 
Johan Petersson, Magnus Söderberg 
samt Peter Matthijs.

Samtliga inhystes på Hotell Scandic 
Holmenkollen Park i Oslo. Hotellet låg 
väldigt vackert uppe på Holmenkol-
len med en häpnadsväckande utsikt 
över Oslo och bara ett stenkast från 
Holmenkollens skidarena. Flera av 
oss gick pustande upp för den branta 
”Hellner-backen”  och mindes med 
vördnad hur han spurtade ifrån täten 
under skid-VM i sprint 2011.

Vädret i Oslo kommande tävlings-
dagar var minst sagt ombytligt. Ena 
stunden gassande sol och andra stun-
den regn och blåst. Tävlingen inleddes 
med den traditionsenliga marschen 
på måndagen där vi gick genom Oslos 
centrum och samlades på Rådhusplas-
sen där vi alla hälsades välkomna och 
tävlingen öppnades. Sedan blev det 
deltagarmöte med pizzabuffé innan de 
tävlande med sina lagledare avvek för 
att ladda inför tisdagens tävlingar.

På tisdagen var det tema ”skogen”. Pa-
trullhundarna genomförde sina spår 
samt räddningssöket och narkotika-
hundarna genomförde sina fältsök 
samt spår i samma område.

NORDISKA MÄSTERSKAPEN

Sverige vann
i Holmenkollen
Nordiska Mästerskapen för polishundar
20–22 maj 2019, Holmenkollen, Oslo
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Dessutom hade narkotikahundarna 
sitt lagersök som var beläget i källaren 
på hotellet som vi bodde på.

Utmaningarna började redan när 
dom tävlande skulle ta sig ut till sko-
gen. En vägbeskrivning hade delats 
ut av tävlingsledningen och denna 
lyckades dom allra flesta, med mer el-
ler mindre stresspåslag, att följa. Det 
danska laget hade bestämt sig för att 
samåka från hotellet för att vara säkra 
på att dom skulle hitta fram i tid.  Det 
visade sig dock att dom följde en helt 
annan beskrivning än vi andra och tog 
en extra runda och anlände på plats 
i skogen ca 2 timmar senare än dom 
hade beräknat, och från ett helt annat 
håll än alla oss andra. Väl på plats ver-
kade alla njuta av en fin dag i skogen. 

Ett litet ”basläger” växte fram i skogen 
och det var utifrån detta som dom täv-
lande utgick från när dom skulle ut på 
sina övningar. Det var god stämning 
och det fanns gott om tid att socialise-
ra både inom laget och med dom täv-
lande från våra grannländer. I lägret 
serverades grillade hamburgare och 
annat uppfriskande tilltugg. 

När dagen var slut kunde man kon-
statera att Sverige hade haft en bra 
dag. Peter Nordgren hade tagit hem 
segern i Bästa spår, Martin Erics-
on i Bästa räddningssök samt Petter 
Fransson i Bästa spår narkotika. 

På tisdagkvällen bjöds det på buffé i 
en träkåta ”Skiforeningens lavvo” i 
Holmenkollen. Där fick vi bland annat 
smaka på gravad samt rökt val. En ny 
upplevelse för de flesta av oss.

Onsdagen bjöd på lydnad i de båda 
klasserna samt brottsplats och skydd 
för patrullhundarna, medan narkoti-
kahundarna körde bil-/väsksök samt 
lägenhetssök. Allt detta genomfördes 
runt och på skidarenan i Holmenkol-
len.

De svenska hundarna skötte sig bra 
och vi kände att vi nog låg bra till i lag-
tävlingen.

När så sista hunden gått sitt skydds-
program var det dags för prisutdel-
ningen till de individuella vinnarna i 
patrullhundklassen samt narkotika-
hundklassen.

Och hör och häpna när vi fick veta 
att Peter Nordgren och Martin Eric-
son slutat på samma poäng, 889,75.  
Då Peter hade erhållit flest 10 poäng-
are korades han till segrare i patrull-
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hundklassen och Martin fick en he-
dervärd andraplats.

Bästa narkotikahund blev det norska 
ekipaget Björn Breili med sin labrador 
Nemo på 609,5 poäng. I vilken ordning 

man sedan placerat sig bakom avslöja-
des inte för oss förrän till kvällen.
Avslutningsmiddagen serverades på 
hotellet och vi bjöds på en god trerät-
ters middag. Allt eftersom kvällen gick 

steg spänningen och äntligen blev det 
dags för prisutdelning. Först var det 
individuella segrare i dagens tävlings-
grenar. Peter Nordgren fick pris för 
Bästa brottsplats och Petter Fransson 

Resultat Nordiska Mästerskapen 2019 – individuellt
Narkotikahundar

Nr Namn Land Hund Lyd-
nad

Fält-
sök

Lgh
sök

Bilsök Lager- 
skåpsök

Väskor Spår Totalt

1 15 Bjørn Breili Norge Nemo 82 132,5 90,00 120 130,00 55  0 609,5

2 11 Simon Mainwaring Sverige Dumle 78 102,5 67,50 120  98,75 50 67 583,75

3 16 Carsten Iversen Danmark Malkin 80 80,0 91,25 80  97,50 55 16 499,75

4 12 Øyvind Førde Norge Odin 48 57,5 58,75 130 102,50 55 18 469,75

5 14 Petter Fransson Sverige Herman 88 97,5  0,00 80  65,00 45 77 452,5

6 13 Kim Wiboe Danmark Viggo 76 70,0 45,00 80  91,25 60 16 438,25

Patrullhundar

Nr Namn Land Hund Lyd-
nad

Skydd Spår Sak
stövning

Personsök Totalt

1 1 Peter Nordgren Sverige Budda 106,3 217,75 250 156 159,75 889,75

2 7 Martin Ericson Sverige Zcooter 108,3 213,25 226 124 218,25 889,75

3 5 Lasse Moe Norge Kazan 111,0 187,00 208 136 173,25 815,25

4 8 Sigvald Jenssen Norge Pluto 113,0 218,25 210 130 100,00 771,25

5 2 Kristian Digranes Norge Wrang 110,0 160,25 208 136  71,25 685,50

6 3 Mads Skorup Christensen Danmark Eddi 122,5 43,50 188 144 163,25 661,25

7 4 Johanna Christiansen Sverige Quax 107,0 33,00 164 116 194,00 614,00

8 9 Johnny Klærke Danmark Trucker 120,0 42,00 114 120  90,75 486,75

9 6 Torben Dalsgaard Danmark Nikon 87,0 153,00  18  0 107,00 365,00

Vinner av de forskjellige øvelser er markert.
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knep priset för Bästa lydnad för narko-
tikahundarna.

Simon Mainwaring och hans Dum-
le kom på en individuell andraplats 
bland narkotikahundarna bara dryga 
25 poäng bakom vinnaren.

Men det bästa utav allt! Sverige 
vann lagtävlingen på 2 363,25 poäng!

Och det kändes extra bra detta 
50-åriga jubileumsår av det Nordiska 
Mästerskapet.

Värt att nämna är även att Lars 
Lindgren blev utsedd till hedersmed-
lem i NPHU.

Extra imponerande och värt att belysa 
var att två av dom tävlande i det svens-
ka laget hade med sina små bebisar till 
tävlingarna i Norge. Johanna Chris-
tiansson hade med sig sin sjuveckors 
bebis och Martin Ericson hade med sig 
sin bebis som var tre månader gammal.

Vi tycker att detta är ett lysande ex-
empel och bevis på att hundförare tar 
hand om och tränar sina hundar oav-
sett vad som händer runt omkring. 
Arbetet som hundförare är inget man 
tar föräldraledigt ifrån utan hundar-
na tränas vidare trots den förändrade 
livssituationen, och kanske viktigast 
av allt ett bevis på att barn inte behö-
ver vara något hinder för vare sig trä-
ning eller tävling.

Stort tack till alla duktiga tävlande och 
våra domare.

Narkotikahundar

Nr Namn Förening Hund Totalt

1 15 Bjørn Breili Norge Nemo 609,5

2 11 Simon Mainwaring Sverige Dumle 583,75

3 16 Carsten Iversen Danmark Malkin 499,75

4 12 Øyvind Førde Norge Odin 469,75

5 14 Petter Fransson Sverige Herman 452,5

6 13 Kim Wiboe Danmark Viggo 438,25

Lagresultat

Nr Lag Totalsumma P 1 P 2 N 1

1 1 Sverige 2 363,25 889,75 889,75 583,75

2 2 Norge 2 196,00 815,25 771,25 609,50

3 3 Danmark 1 647,75 661,25 486,75 499,75

Patrullhundar

Nr Namn Förening Hund Totalt

1 1 Peter Nordgren Sverige Budda 889,75

2 7 Martin Ericson Sverige Zcooter 889,75

3 5 Lasse Moe Norge Kazan 815,25

4 8 Sigvald Jenssen Norge Pluto 771,25

5 2 Kristian Digranes Norge Wrang 685,50

6 3 Mads Skorup Christensen Danmark Eddi 661,25

7 4 Johanna Christiansen Sverige Quax 614,00

8 9 Johnny Klærke Danmark Trucker 486,75

9 6 Torben Dalsgaard Danmark Nikon 365,00

De två bästa patrullhundarna och den bästa narkotikahunden räknas in i lagresul-
tatet.

l Text: Elin Jansson / Mimmi Lindgren
l Foto: Mimmi Lindgren /Pär Lindgren
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Det är nog en dröm för många att få 
jobba tillsammans med sin hund på 
heltid. Att jobba som just vägglus-
hundförare är ett ganska så krävande 
yrke för både förare och hund. Förut-
om att man måste ha en stor kunskap 
om vägglöss behöver man en enormt 
arbetsvillig och miljöstark hund med 
stort föremål- eller godisintresse.

Arbetet som vägglushundförare 
innebär allt från att säkerställa en 
misstanke, kontrollera en eventuell 
spridning, säkerställa efter saneringar 
eller jobba förebyggande. Miljöerna 
man arbetar i är allt från hotellrum till 
flygplan. För att kunna konkurrera på 
marknaden behöver man även kunna 
säkerställa ett större antal volymer 
vilket innebär att hunden/hundarna 
behöver kunna söka igenom ett stör-
re antal rum eller lägenheter, vilket 
innebär en stor uthållighet. Det är 
viktigt att man tidigt i sin träning lär 
hunden att jobba väldigt noggrant, 
det vill säga hålla en hög nosfrekvens. 
Vägglus ens doftbild kan vara stor men 
även (och oftast) väldigt liten.

Doftbilden av vägglus är allt annat än 
enkel på grund av att den är levande. 
För att hunden ska vara användbar i ett 
operativt sök behöver man även träna 
på att den sorterar mellan döda löss, 

ömsade skal och avföring. Doften man 
lär hunden att känna igen är vägglusens 
feromoner. Feromonerna som vägglös-
sen avger är deras sätt att kommunicera 
med andra vägglöss och därför inte all-
tid konstant. Vägglössen kan lukta mer 
eller mindre beroende på hur mycket 
dom kommunicerar med varandra. En-
staka vägglöss är därför alltid bland det 
svåraste för hunden att detektera och 

det är här hundförarens kunskap om 
vägglöss är enormt viktigt för att kun-
na ge dom rätta förutsättningar för att 
lyckas och göra ett bra jobb.

En vägglus är egentligen inte en lus 
utan en skinnbagge. Dom är nattakti-
va och lever på att suga blod från oss 
människor. Får man in vägglus i en 
boendemiljö så kommer den att söka 
sig till närmsta säng, soffa, fåtölj eller 

Med en näsa för vägglöss
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Dom flesta människor som blir bit-
na av vägglöss upplever en enorm 
klåda. Att försöka bli av med vägglöss 
på egen hand är oftast helt omöjligt. 
Vägglusproblematiken har stadigt gått 
uppåt sedan 2014. En anledning till 
detta är att vi reser allt mer och köper 
begagnade möbler, men det största 
problemet är okunskapen kring vägg-
löss och hur dom sprider sig.

Att jobba operativt med hund sju 
dagar i veckan är inte alltid en dans 
på rosor burkar jag säga. Det är ett 
enormt krävande yrke som har gett 
mig många gråa hår men också många 
leenden och aha-upplevelser. Man 
måste leverera och jag brukar jämfö-
ra det med svårigheten att gå ut och 
tävla med sin hund sju dagar i veck-
an. Lätt som en plätt? Nej, långt ifrån. 
Men vill man så kan man, och man 
ska vara redo för att det kommer att 
krävas många timmars träning. Att gå 
in i en lägenhet efter en sanering och 
hunden lyckas hitta en endast överle-
vande vägglus bland hundratals döda 
vägglöss, avföring och ömsade skal, ja 
då kan man inte bli annat än oerhört 
stolt och glad över att man lyckats!

l Text: Mona Ghalayini
Ägare av Quality Detection Dogs Sweden AB

annan plats där vi sitter stilla och till-
bringar mycket tid. Vägglössen trivs 
bäst när dom får vara så nära sin fö-
dokälla som möjligt. En fullvuxen vägg-
lus är inte större än en platt äppelkärna 
och deras ägg är cirka 1 millimeter stora 
och gul/vita nästa genomskinliga. En 
nykläckt vägglus går igenom fem stor-
leksstadier och ömsar sitt skinn mellan 
varje stadie innan den har nått en full-

vuxen storlek. Vägglössen förökar sig 
exponentiellt och kan snabbt orsaka en 
sanitär olägenhet. Tillåts vägglössen att 
föröka sig under en längre tid finns det 
även en stor risk för spridning. Sprid-
ningen kan ske från ett rum eller lägen-
het till en annan eller att den drabbade 
person en även får med sig vägglöss på 
sina kläder och till exempel sprider 
dom till sin arbetsplats.
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Hej igen!

Tänkte berätta lite om hur jag haft det 
på sistone, så där faktiskt …

Husse, matte och småfolket har va-
rit på semester och åkt skidor. Fast 
att jag både handfast och tydligt vi-
sade att jag ville följa med genom att 
låta mycket, biträda vid packning och 
gömma husses skor så fick jag inte föl-
ja med.

Å inte blev det bättre när herrskapet 
kom hem, husse gick runt i snickar-
byxor och drack burköl mitt på blanka 
dan och det enda jag fick höra var sa-
ker som:

”Nej!”
”Stanna där”
”Kommer strax”
”Gå och lägg dig!!”

Eller ”HELV#%E Bella!!” när jag 
hjälpte husse med att stryka ut färg 
med ryggen eller hämta nysågade 
pinnar och förvandla dem till såg-
spån.

Men skam den som ger sig! Vi har 
hunnit jobba lite också vilket jag 
tänkte berätta lite om nu. En tidig 
vårnatt körde vi runt i området till 
tonerna av husse som sjöng med i en 
gammal Anki Bagger-låt när det går 
ut över radion att en bil kört i hög 
hastighet längs en av stadens större 
leder men missat att det var en ron-
dell över en ännu större väg och för-
vandlat blommande nyponbuskar 
och spirande rönnar till ett kalhygge 
med en traktorstig.

Resultatet blev en totalkvaddad bil mitt 
på motorvägen och en till synes oskadd 
förare som klättrat ur vraket och skyn-
dade sig ifrån sitt ansvar och medbor-
gerliga plikt. Vad föraren missat i sin 
beräkning var att Guds gåva till hunden 
jobbade och befann sig i närheten.

Husse parkerade vid den före detta bi-
len och ut ur buren skrider jag på lätta 
tassar. Snabbare än husse kan boksta-
vera ”besiktningsprotokoll” har jag ett 
spår och då föraren råkat glömma sina 
skor i bilen luktar det extra tydligt av 
stress, flykt och adrenalin.

Snart är vi ikapp den blodiga, barfo-
ta och tydligt alkoholpåverkade (miss-
tänkte) föraren som lämnas över till 

Brev från Bella
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kollegorna. Summa summarum, en 
onykter bilist får stå till svars för sitt 
agerande och bilen fick sopas upp och 
köras till knappnålsfabriken.

Jag hade även en sådan tur att jag 
fick fira påsknätterna på husses jobb. 
Medan husse och hans kompisar gräv-
de i påskäggen så ropar kollegorna i 
Klippan att de jagar en stulen bil! Hus-
se sitter snabbt bakom ratten och med 
munnen full av artificiella smaker och 
färgämnen går det i ett rasande tempo 
till en mindre ort utanför Helsingborg.

Kollegorna har under tiden lagt ut 
en spikmatta som den stulna bilen 
kört på och punkterat alla fyra däcken. 
Då det inte är som på film att man kan 
styra mot järnvägsrälsen och försvin-
na in i tunneln, så tog färden snart slut 
för biltjuven inne i ett villakvarter. 
Men hans skor hade inte punktering 
så han la givetvis benen på ryggen och 
det är då lilla jag kommer in i bilden!

Husse låter mig lukta runt bilen och 
från förarplatsen får jag ett spår som 
går över lekparker, genom villaträd-
gårdar, runt hus och genom häckar. 
Liten som jag är tar jag mig fram ge-
nom alla typer av hinder och vege-
tation. Husse som vägen fyra gånger 
så mycket hänger på så gott han kan 
och i en tät och mysig tujahäck som 
inte blivit ansad sen Carola vann me-
lodifestivalen tackade han mig extra 
mycket genom att låta större delen av 
ryggtyget på hans jacka hänga kvar på 
en gren.

Efter cirka 600 meter av trädgårdar 
med vattenspridare och påskfirande 
människor börjar husse tappa mo-
det och muttrar något om att jag nog 
minsann spårar tjuvar av det fyrben-
ta slaget, sådana med stora öron och 
som gillar morötter. Men då slår jag 
tvärstopp och visar tydligt för husse 
att det ligger någon i en buske framför 
mig. Jag låter extra arg på rösten och 
husse kan beordra ut den misstänkte 
bilkaparen och överlämna honom till 
kollegorna. Case closed!

Nu är det ju så att mitt jobb inte bara 
går ut på att spåra upp människor av 
olika anledningar och leta knark. På 
helgerna kan det vara bra att ha nå-
gon som mig utanför krogarna. Härom 
lördagen var det bråk utanför stadens 
krogar och husse var givetvis där och 

satte på mig munkorgen, då vet jag att 
jag ska skälla och se farlig ut. Med hus-
se och hans kompisar bakom så gjorde 
vi (JAG) ganska snabbt rent hus och 
alla bråkstakarna kunde avlägsnas. 

Vad är väl 100 kilo husse och fem and-
ra konstaplar när det finns 23 kilo sur 
käring på fyra ben, NADA!

l Text: Bella via Tobias
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En gråmulen tisdag i mitten av juni var det dags för den år-
liga tävlingen Östgötamästerskapen. Den planeras och an-
ordnas av instruktörerna i Östergötlands hundgrupp och 
vänder sig till länets D2-ekipage. Dels blir det en trevlig till-
ställning där vi alla i hundgruppen träffas och dels blir det 
en bra avstämning för ekipagen vad man kanske borde trä-
na lite extra på inför höstens uppkörning.

På dagens tävling var det 6 st ekipage som kom till start.
• Jenny Johansson med sin malinois Bonnie
• Per Thurfjell med sin schäfer Bosse
• Maria Engström med sin schäfer Annie
• Fredrik Olsson med sin schäfer Ulv
• Rebecca Carlsson med sin schäfer Intro
• Patrik Karlsson med sin schäfer Åke

De tävlande började med ett kort spår runt det dovhjorts-
täta Sturefors där utmaningen låg i att få med sig de små 
apporterna. Många ekipage fick riktig viltkontakt men 
kunde fullfölja spåret ändå vilket var mycket bra. Spåret ef-
terföljdes av brottsplats inne i centrala Grebo där ett av fö-
remålen var en stor spade. Detta föremål var det inte själv-
klart att markera på för några ekipage. På lydnadsplanen 
bjöds vi på en del skratt när en viss schäfer bestämde sig för 
att ta ett självvalt segervarv med den uppochnervända hin-
ken som var utställd som kon. Lydnaden bestod av momen-
ten läggande under gång, inkallande med läggande, hopp 
över hinder samt platsliggning enskilt i två minuter.

Till lunch avnjöt vi en räksmörgås som gruppchefen så 
vänligt hade fixat.

Efter lunchen var det dags för en av dagens höjdpunkter, 
skyddet. Där möttes de tävlande av angrepp i munkorg på 
en passiv sittande figurant, transport till polisbil där hun-
den skulle inneha fast position vid insättning av figuranten 
i bilen, ett modprov med överraskningsmoment i angrep-
pet (ett test inför kommande SM i Vadstena) samt ett åter-
kallande med gambling där man fick motsvarande poäng 
efter hur långt ifrån man återkallade hunden. Många spela-
de högt och resultatet varierade.

När tävlingen var slut kunde vi konstatera att det var två 

REPORTAGE

Östgötamästerskapen
avgjordes i ösregn
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ekipage som hade gått bättre än de andra. Med bara 11 po-
ängs marginal vann Fredrik med sin schäfer Ulv före Jenny 
med sin ”malle” Bonnie. Stor grattis till er båda.

Resultat:
• Bästa lydnad: Jenny och Bonnie 85p
• Bästa nosarbete: Jenny och Bonnie 176p
• Bästa skydd: Fredrik och Ulv 170p
• Östgötamästare: Fredrik och Ulv 384p

Kvällen avslutades sedan med grill och samkväm på vår 
härliga hundträningsplats.

Tack alla för en fantastisk dag och stort tack till instruk-
törer och figuranter som gjorde detta möjligt.

l Text och foto: Mimmi Lindgren
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Glad sommar!

önskar redaktionen
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Kallelse till
PHF:s årsmöte 2019
fredagen 6 september, i samband med SM i Vadstena

KALLELSE ÅRSMÖTE

DAGORDNING
§1. Årsmötets öppnande

§2. Val av årsmötesordförande
 (sittande enligt stadgarna)

§3. Val av årsmötessekreterare

§4. Fråga om årsmötets behöriga utlysning

§5. Fastställande av dagordning (stadgeenlig)

§6. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

§7. Årsberättelse

§8. Revisionsberättelse

§9. Fråga om ansvarsfrihet för den tid
 revisionen omfattar

§10. Fastställande av budget

§11. Fastställande av medlemsavgift

§12. Stadgeenliga val:
 a/ Val av ordförande 1 år
 b/ Val av sekreterare 2 år
 c/ Val av ledamot 2 år
 d/ Val av suppleant 2 år
 e/ Val av 2 revisorer 1 år
 f/ Val av 2 revisorsuppleanter 1 år
 g/ Val av valberedning 2 år
 (2017 valdes Ulf Backman – sammankallande, 

Peter Nordgren, Peter Hallberg på 2 år)

§13. Behandling av motioner

§14. Årsmötets avslutande

Efter mötet blir det information
 från polishundtjänsten.

Fastställande av röstlängd – upprop av förbundsrådsledamöter
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Förarens skyldighet
Föraren är skyldig att känna till och följa de 
regler som är utfärdade för tävlingen.

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

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

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

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

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

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

avbrytas användes kommandot ”avbryt”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Regler i enskilda moment har företräde mot 
de Allmänna anvisningarna.

2016-04-10
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND

Allmänna anvisningar
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2016-04-10
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND

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

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

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

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

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

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

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

Uppläggning:
Se tillämpliga delar moment 2

Bedömning:
Se tillämpliga delar moment 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bedömning:
Tillämpliga delar som moment 2 med beaktande på 
störningsgrad.
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Moment 8:
Inkallning med störning – kommando ”sitt/stanna 
kvar”, ”hit” – Koeff 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 föremål – Koeff 3
Taktiskt uppträdande – Koeff 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figuranter ståndskall:
Momentet börjar då hunden finner figuranten. Hund 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vid avbrytande får föraren ansluta till hunden efter 
tävlingsledarens anvisning.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Summa Maxpoäng spårhundsgruppen: 880
Lydnad 280
Spår 400
Platsundersökning 200

2016-04-10
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND
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Svenska Mästare
1963 – 2018

1963 Skydd Sven Gustafsson Trollhättan Arro Göteborg
 Spår Sune Johansson Boden Pilot
1964 Kombinerad Sven Gustafsson Trollhättan Arro Gävle
1965 Skydd Inge Oskar Andersson Stockholm Tino Stockholm
 Spår Jan Erik Hansson Stockholm Nero
1966 Skydd Tommy Stolt Stockholm Lester Arboga
 Spår Torsten Jansson Västerås Devil
1967 Skydd Ramon Nordin Stockholm Garron Sollefteå
 Spår Bengt Nilsson Stockholm Fax
1968 Skydd Ramon Nordin Stockholm Garron Sollefteå
 Spår Bengt Nilsson Stockholm Fax
1969 Skydd Tommy Stolt Stockholm Lester Jönköping
 Spår Lars Brauer Stockholm Ajax
1970 Skydd Tommy Stolt Stockholm Lester Norrköping
 Spår Bengt Nilsson Stockholm Fax
1971 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Kalif Sollefteå
 Spår Bror Eriksson Köping Sarek
1972 Skydd Tore Forssén Härnösand Kleber Malmö
 Spår Ingvar Kempe Stockholm Zorro
1973 Skydd Tore Forssén Härnösand Kleber Göteborg
 Spår Morgan Joansson Göteborg Poker
1974 Skydd Frank Pettersson Göteborg Sickel Uppsala
 Spår Hans Andersson Nyköping Vexo
1975 Skydd Bror Eriksson Köping Brindo Umeå
 Spår Gunnar Sköld Stockholm Vambo
1976 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Zocko Sollefteå
 Spår Rolf Back Falun Chabo
1977 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Zocko Skövde
 Spår Toivo Voutilainen Handen Irak
1978 Skydd Kjell Zetterlund Göteborg Ymer Örebro
 Spår Bernt Nyberg Örebro Cesar
1979 Skydd Kjell Wiklund Gävle Hanko Haninge
 Spår Olle Thulin Uppsala Curo
1980 Skydd Sven-Olof Sundberg Göteborg Besk Göteborg
 Spår Inställd

År Grupp Namn Distrikt Hund Tävlingsort

P O L I S E N S  H U N D F Ö R A R F Ö R B U N D

SVENSKA MÄSTARE 1963–2018
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1981 Skydd Sven-Olof Sundberg Göteborg Besk Gävle
 Spår Hans Dominicus Stockholm Ädel
1982 Skydd Leif Gustafsson Göteborg Ringo Stockholm
 Spår Hans Dominicus Stockholm Ädel
1983 Skydd Lars-Göran Nilsson Stockholm Nicko Göteborg
 Spår Hans Dominicus Stockholm Ädel
1984 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Zacko Malmö
 Spår L-G Martinsson Lund Quattro
1985 Skydd Sten Billerud Handen Idol Halmstad
 Spår Hans Dominicus Stockholm Quando
1986 Skydd Sten Billerud Handen Idol Södertälje
 Spår Hans Dominicus Handen Quando
1987 Skydd Leif Carlsson Göteborg Apache Stockholm
 Spår Bengt Engwall Örebro Sarro
1988 Skydd Lars-Göran Nilsson Stockholm Tarras Trollhättan
 Spår Sten Billerud Handen Idol
1989 Skydd Lars-Göran Eriksson Märsta Quido Mora
 Spår Bengt-Erik Ljunglöv Södertälje Hagge
1990 Skydd Per Granath Huddinge Bero Norrtälje
 Spår Lars Öster Örebro Tazz
1991 Skydd Leif Carlsson Göteborg Passats Ali Västerås
 Spår Ronny Adolfsson Handen Kärrets Crai
1992 Skydd Jan-Henrik Oskarsson Umeå Passats Hasso Härnösand
 Spår Roger Wiklander  Tarras
1993 Skydd Leif Carlsson Göteborg Passats Ali Göteborg
 Spår Per Berggren Örebro Triumphs Bamse
1994 Skydd Leif Carlsson Göteborg Passats Ali Malmö
 Spår Jan-Henrik Oskarsson Umeå Passats Hasso
1995 Skydd Zijad Taslaman Malmö Eftas Irko Karlstad
 Spår Lars H . Öster Örebro HS Tazz
1996 Skydd Bengt-Erik Ljunglöv Östersund Alphagårdens Nine Uppsala
 Spår Thomas Pettersson Karlshamn Passats Gino
1997 Skydd Bengt-Erik Ljunglöv Östersund Quanto Stockholm
 Spår Mats Redefalk Uppsala Atenagårdens Odin
1998 Skydd Leif Simlund Halland Zagals Åkky Kalmar
 Spår Eva Simonsson Uppsala Frisco
1999 Skydd Lennart Gustavsson Stockholm Lei-Anns Nitro Linköping
 Spår Jan Karlsson Södermanland HS Dukat
2000 Skydd Leif Simlund Halland Zagals Åkky Göteborg
 Spår Ronny Holmberg Blekinge Jebas Erax
2001 Skydd Bengt-Erik Ljunglöv Jämtland Alf Borås
 Spår Jan Gyllensten Skåne Kurants Dilo
2002 Skydd Ronny Holmberg Blekinge Jebas Erax Östersund
 Spår Tony Johansson Kronoberg Bödavindens Arras
2003 Skydd Ann Berg Skåne Memorix Gino Ronneby
 Spår Sten Billerud Stockholm Triumphs Jordan
2004 Skydd Glenn Andersson Skåne Blackneck’s Garbo Malmö
 Spår Thomas Wiman V:a Götaland Vårhufvud Fax
2005 Skydd Peter Sverdfält Stockholm Lei-Ann’s Ville Karlsborg
 Spår Dan Pellas Stockholm Jurassic Erox

År Grupp Namn Distrikt Hund Tävlingsort
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2006 Skydd Bengt Ljunglöv Stockholm Wiggo Örebro
 Spår Jessica Solner Stockholm Sajkés Svullo
2007 Skydd Glenn Andersson Skåne Blackneck’s Garbo Södertälje
 Spår Patrik Malmberg Skåne Mallekraft’s Nikita
2008 Skydd Patrik Malmberg Skåne Mallekraft’s Nikita Karlstad
 Spår Jessica Solner Stockholm Sajkés Svullo
2009 Skydd Ronny Holmberg Blekinge Lei-Anns Besk Norrköping
 Spår Henrik Bodegrim Dalarna Wilses Allex
2010 Skydd Susanne Lindblom Västra Götaland Simlunds Isa Göteborg
 Spår Martin Nordblom Västra Götaland Försvarsmaktens Brumma
2011 Kombinerad Roger Nilsson Västmanland Blackneck’s A’Kitch Karlsborg
2012 Skydd Glenn Andersson Skåne Mallekrafts Tim Katrineholm
 Spår Katarina Edlund Stockholm Lindjax Chili
2013 Kombinerad Roger Nilsson Västmanland Blackneck’s A’Kitch Söderhamn
2014 Skydd Jan-Inge Borggren Skåne Mallekrafts Gabbe Malmö
 Spår Annika Modeén Värmland Eimdals Etzel
2015 Skydd Kjell Florén Västra Götaland Bockegårdens Boss Kungälv
 Spår Peter Hallberg Skåne Daneskjold Hex
2016 Skydd Johanna Christiansson Väst Entre’s Quaax Falun
 Spår Andrea Hardie Väst Chrijer Cruyffi
2017 Skydd Glenn Andersson Syd Mallekrafts Ice Stockholm
 Spår Charlie Hedberg Stockholm Enduros Hugin 
2018 Skydd Peter Nordgren Väst Barvatorp’s Buddha Jr . Värnamo
 Spår För få anmälda

År Grupp Namn Distrikt Hund Tävlingsort

SM-segraren 2018 i 
skyddshundsgruppen: 

Peter Nordgren med
Barvatorp’s Buddha Jr.

För få deltagare anmälde 
sig till spårhunds- 

gruppen.
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Uttagningstävling
för narkotikahundar
till Nordiska Mästerskapen 2020

Den 18–20 oktober 2019 kommer det arrange-
ras en uttagningstävling för narkotikahundar 
till Nordiska Mästerskapen 2020. Nordiska 
Mästerskapen 2020 arrangeras av Sverige,
men var det kommer att äga rum är inte be-
stämt än.

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

Max 10 st deltagare, varav ett ekipage från varje region 
har förtur. Övriga platser lottas.
Vid färre än 5 st anmälda deltagare ställs uttagningen in 
och styrelsen förbehåller sig rätten att ta ut ekipage till 
Nordiska Mästerskapen 2020.

Anmälan sker på mail till Magnus Söderberg,
magnus-b.soderberg@polisen.se.
I anmälan skall det stå namn på föraren,
namn på hunden samt region.

Anmälningsavgiften är 500 kr och inbetalas på PHF:s 
postgiro 577954-1.
Märk inbetalningen med Nark samt ditt namn.
Sista dag för anmälan samt inbetalning är 2019-09-30

Boende ordnas på förläggningen i Karlsborg

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

Canicross-tävling

I anslutning till narkotikatävlingen i Karlsborg planeras även 
en tävling i Canicross. Hur detta upplägg blir är ännu inte 
bestämt. Vi kommer bland annat att lägga ut information 
om detta på vår hemsida, så håll koll på denna för att få 
information om var, när hur.

INBJUDAN
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LANDET RUNT

Två räddade liv
på en vecka!
Region Väst – 12 maj

Förra veckan hade vi två försvinnanden här i vårt område. 
Två personer som hade varit borta för alltid om inte GW, Ak-
ta och deras förare hittat dem.

GW och Daniel
Patrullen fick larm om att en person som ville ta sitt liv 
lämnat hemmet och försvunnit ut i mörkret. Personen ha-
de druckit alkohol och tagit tabletter. GWs förare bestämde 
sig för att se om han kunde få en vindmarkering från GW i 
den närliggande terrängen, dvs att man går med hunden 
som, i det fall han får vittring av något visar det tydligt ge-
nom att lyfta och dra in med nosen, sträva utåt och kanske 
höja sin svans. Sagt och gjort, efter en stunds sökande gör 
GW precis så, föraren Daniel släpper honom och han för-
svinner ut i mörkret. Efter några sekunder hör Daniel det 
vackraste av ljud, nämligen GW som skäller och markerar 
att han hittat någon! Daniel skyndar fram till GW och där 
ligger personen, till synes helt livlös. Daniel påbörjar åtgär-
der för att få liv i personen och får till slut några livsteck-
en. De skyndar för att möta ambulansen som har svårt att 
ta sig till det aktuella området. Daniel blir tvungen att lasta 
in personen i polisbilen och köra ut och möta ambulansen 
som omedelbart påbörjar HLR. Personen överlevde!

Fantastiskt Daniel och GW 

Akta och Christoffer
Två hundpatruller blir skickade till ett hus i skogen där det 
bor en äldre man. Mannen var inte där på eftermiddagen 
när hemtjänsten kom dit och de hade letat länge utan resul-
tat. Karin och Lennis, Cristoffer och Akta delar upp områ-
det mellan sig och går ut åt olika håll för att leta.

Akta och Christoffer går en stund i skogens mörker...
plötsligt försvinner Akta. Cristoffer går vidare åt det håll 
han såg henne försvinna, kommer till ett gammalt skogs-
maskinsspår och hör då att det skäller! Han fortsätter ett 
hundratal meter och kommer fram till Akta som har hittat 
mannen. Han har ramlat och ligger ned i en sluttning bak-
om en sten. Mannen är vid liv men svår att få kontakt med. 
Väl i ambulansen visar det sig att mannens kroppstempera-
tur var nere på 30 grader! Tack och lov att Akta hittade ho-
nom när hon gjorde, annars hade det gått illa!

Bra jobbat Akta och Christoffer! 

Hundar är otroliga!
Vi är så stolta över att få jobba med dessa fantastiska djur! 
Så mycket kärlek, förtroende och arbetslust!

Tack för att ni finns!
 / Hundgruppen Älvsborg/ Jennie

Akta och Christoffer.GW.
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Wilgot
– nytillskott i Karlskrona
Region Syd – 25 april 2019

Vi välkomnar Torneryds Wilgot till det blå laget.  
Wilgot har en lång väg att vandra för att klara nålsögat 

innan han kan titulerar sig Polishund. Det är bland annat 
röntgen, L-test och utbildning.

Vi önskar dig lycka till, och hoppas du vill gott 

 / Polisen Karlskrona

Många valpar på gång
Region Stockholm – 12 juni 2019

För närvarande har vi en hel del valpar på enheten och fler 
är på gång in inom kort. Några är placerade hos fodervärdar 
medan andra bor hemma hos våra hundförare.

Vi hoppas givetvis att de utvecklas väl och kan ta plats i 
en hundpatrull inom sin tid. / Johan

Draken och Disco – nytillskott i Östergötland
Region Öst – 12 juni 2019

I maj blev brorsorna Segervittring Draken och 
Disco färdiga för tjänst hos polisen i Östergöt-
land. Draken som patrullhund och Disco som 
sökhund narkotika/vapen. Det ska bli mycket 
spännande att jobba med dessa två hälsar för arna 
Niklas och Mimmi. / Text och foto: Mimmi

LANDET RUNT
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LANDET RUNT

Utländska bildelstjuvar 
gripna!
Region Stockholm – 3 maj 2019

De senaste 10 åren har baltiska ligor parasiterat i Sverige 
på båtmotorstölder, bildelstölder och dieselstölder. Härom 
natten stoppades åtminstone två av dem av Imzedrifts Vil-
de i mörkret och hällregnet. Det slutade som sig bör med att 
båda greps och låstes in på ännu obestämd tid.

Detta tack vare vittnen som ringde polisen angående två 
män som smög kring grannens bilar och villa med teknisk 
stöldutrustning. Vilde spårade deras flyktväg genom villa-
området och hittade dem efter 1 km. Männen lade då benen 
på ryggen vilket enbart gladde Vilde som snabbt och lätt tog 
ner en av dem på jorden, för att sedan vinda in den andre 
som försökt, likt en struts, gömma sitt huvud under en filt i 
en närliggande byggnad. Två av två gripna! Även flera fynd 
gjordes av ekipaget som kan binda gärningsmännen till 
brottet.

Samtidigt fick tre andra gärningsmän, på en helt annan 
plats i länet känna på att bli hittade av polishund efter en 
stöld från byggarbetsplats. Jettemors Whitney (Anni) som 
får betraktas som ganska ny i gamet visade först på exakt 
var, och hur, gärningsmännen hade sprungit och hittade 
fram till dem. Sedan vid själva konfrontationen visade hon 
också att hon verkligen menar allvar!

Hundföraren var mycket nöjd med Annis agerande och 
hur hon har utvecklats som ganska nybliven polishund.

Nu tar vi ledigt över helgen!
Trevlig helg!
 / Hundenheten

Bra att veta om din
hund blir ormbiten
Försvarsmakten – 12 januari 2019

Att kunna bära sin hund längre sträckor kan ibland vara 
livsnödvändigt. Det finns elaka ormar där ute på sommaren 
och vid ett bett så ska man minimera rörelse till dess man 
är hos veterinär och får motgift. Murphys lag dikterar att 
elaka ormar biter enbart när man är minst 5 km ifrån sin 
bil, så då är det bra om hunden klarar av att bli buren och 
är lugn och man själv klarar av det fysiskt. Det går i princip 
enbart att bära längre sträckor med brandmannalyft-tekni-
ken.

 / Linus Andersson
 Visuell berättare

Anni framför vår nya hundbil och Vilde i buren på densamma.
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