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 LEDARE PHF

 Johan Petersson
 Ordförande

Lyckat SM i Vadstena
och ny hundförare knep segern

Ytterligare ett år har gått och årsmötet är avklarat. Vi 
i styrelsen tackar för förtroendet och ska göra allt vi 
kan för att förvalta uppdraget på bästa sätt.

SM:et i Vadstena blev en succé i alla hänseende, 
mycket fint arrangemang med många ideella arbets-
timmar som insats från kollegor och brukshund-
klubbarna i Mjölby och Vadstena. Vädret höll sig 
också vilket bidrog till att det blev stor publiktill-
strömning under alla dagar.

Det vore intressant att veta hur stort reklamvär-
de detta arrangemang har för Polismyndigheten. 
I dessa tider då vi ska bli fler polisanställda borde 
vi kanske fråga oss om det inte är vid tillfällen som 
dessa när vi på ett positivt sätt visar upp vår verk-
samhet det borde finnas rekryterare på plats.

Tävlingarna slutade med ett vi fick en segrare som 
knappt hunnit mer än gå färdigt sin grundkurs. Detta 
är mycket glädjande att vi får in kollegor i verksam-
heten som vågar ge sig ut och visa upp sig. Att det 
inte blev över 20 startande beror på sjukdomar och 
skador men samtidigt kan vi inte bortse från att vi 
har minskat på antalet patrullhundar i landet. Dels 
har vi fler specialsökande hundekipage vilket har 
tagit av numerären på patrullsidan. Samtidigt har 
rekryteringen av nya patrullhundförare minskat se-
dan 2015. Minskningen har uppmärksammats och vi 
hoppas att myndigheten kommer att ta det på allvar 
för hur skulle allmänheten klara sig utan er kämpar 
som sliter dag och natt ute på fältet. Det är många 
försvunna och brottsutsatta som har er att tacka för 
mycket.

En annan sak som är glädjande är att narkotikaut-
tagningstävlingen kommer att bli av. Vi har fått in 
så många anmälningar att vi kör tävlingen som be-
stämt. Det jag saknar är fler av er specialsökshund-
förarna som kör narkotika. Ni borde ju visa upp er 
vid ett tillfälle som detta då ni har chans att mäta er 
med övriga hundförare. Det är ju också ett tillfälle att 
knyta nya kontakter och ha en trevlig stund med kol-
legor. Ser man till banketten som var på SM i Vadste-
na så tror jag att alla gick hem med ett trevligt minne 
som man lever länge på.

I detta nummer har vi även bidrag från NPHU vår 
nordiska förening. Vi kör det på prov de två sista 
tidningarna i år, blir det uppskattat så är vår tanke 
att det ska permanentas. Meningen är att vi ska få 
inblick i våra grannländers arbete samtidigt som vi 
kan delge vad vi håller på med. Ni får gärna inkom-
ma med synpunkter vad ni tycker om detta genom 
att skicka ett mail till någon av oss i styrelsen så tar 
vi med det när vi utvärderar.

Ha det gott och kämpa på.
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Häng med i förarens egen berättelse om 
jobbet de fick härom natten!

01:45 får vi larm om en större explo-
sion på Sjöbo Torg i Borås och vi åker 
i full fart mot Sjöbo. På plats får vi be-
sked, via radion, att en moped setts 
lämna några gator längre ner mot 
centrum. Jag gör ett spårsök för att 
eventuellt hitta något de kan ha tappat 
längs flyktvägen.

GW tar upp ett spår och vi kommer 
iväg. Efter en stund påträffas två perso-
ner som jag dock snabbt kan avfärda då 
de inte alls stämmer på singnalementet.

Då hör jag på radion att en patrull 
hittat spår efter moped vid Ryda 
Sport fält inte så långt från mig. Vi går 
ut åt Almenäsvägen för att eventu-
ellt få lift runt. Då kommer larmet att 
patrullen påträffat mopeden med en 
person på vid Björbostugan och nu in-
leds jakten!

Den misstänkte flyr körandes mo-
ped en in i skogen och patrullen hänger 
på. Jag vänder om och börjar springa 

tillbaka till mot bilen som står på Sjö-
bo Torg. Vi har en bit tillbaka till bilen 
och jag springer på med GW lös fram-
för mig. Under tiden lyssnar jag på all 
information som kommer över radion 
under jakten. Jag får reda på att föra-
ren av mopeden har gått omkull i när-
heten av Ryssbyklint och sprungit där-
ifrån. Vi kommer upp till bilen och nu 
är jag genomsvettig! Vi drar mot Byt-
torp och kommer fram till platsen där 
patrullen senaste hade kontakt med 
föraren, passerar mopeden som ligger 
på marken och tar kontakt med kolle-
gan som såg den misstänkte sist.

Vi börjar söka spår vid några rad-
hus och får upp ett spår på asfalten 
som leder i väg från husen och ut på 
en cykelbana. Vi följer den en bit och 
sedan vinklar spåret rakt ut i skogen. 
Där kommer vi in i ett parti med me-
terhöga, mossbeklädda klippblock. 
Det känns att vi är rätt, ingen ”vanlig” 
människa skulle få för sig att gå här. 
Jag och min kollega, som följer oss i 
spårandet, lyckas ta oss över utan att 

slå ihjäl oss. Spåret fortsätter rakt ut i 
skogen och snirklar sig fram i terräng-
en. Det fortsätter med några skarpa 
vinklar och efter en stund kommer 
vi ut på en gångväg och vidare upp på 
en utkiksplats, lilla utkiksplatsen på 
Ryssby Klint. Jag jobbar in lite spår-
lina och ser att GW lyfter nosen och 
vädrar, hinner tänka att nu är det nära. 
GW spårar vidare över utkiksplatsen, 
förbi bänken och rakt nerför klipporna 
in i ett tätt buskage. Jag släpper ut hela 
spårlinan och står kvar på avsatsen.

Då ljuder GW:s skall inne från det tä-
ta buskaget, jag står tyst med kollegan 
bakom ryggen och sen öser GW på med 
skällandet och jag förstår att vi har träff!

Jakten är över för denna gång!

Stort tack till ingripandepoliserna på 
plats som genom sitt fina förarbete 
gjorde förutsättningarna så bra för oss 
att lyckas!

l Text och foto: Daniel
från Polisen Sjuhärad, Facebook

GW och den
misstänkte sprängaren!

REPORTAGE

4  4-2019  |  Polishunden



Den tionde mars packade vi bussen i Lund för att köra till 
Karlsborg och påbörja hundförarutbildningen. Förväntning-
arna var stora när bussen lämnade Lund. Vi hade fått två rikt-
linjer att förhålla oss till av våra kolleger och dessa löd: Man 
stannar alltid på Rosegarden i Värnamo på vägen till och från 
Karlsborg och man lämnar puben sist på onsdagskvällarna.

På morgonen den 11 mars var det äntligen dags att dra 
igång. Vi var 13 stycken från polisen och en från kriminal-
vården som hälsades välkomna av instruktörer och kursan-
svariga. Vi kom från Lund i söder till Umeå i norr med sam-
ma mål och förhoppningar och motivationen var på topp.

Vi gick laget runt och alla fick presentera sig och sin 
hund. I kursen fanns det tio stycken schäfrar, två stycken 
malinois, en holländsk herdehund och en tervueren. Vi ha-
de fyra instruktörer från polisen och en från kriminalvår-
den. Klassen delades in i fyra grupper med varsin instruk-
tör. Det bestämdes även att grupperna skiftades om att skö-
ta köket och anordna samkväm på onsdagskvällarna.

Första veckan stod det teori och relation till hunden på 
schemat. Denna del stod Thomas Gutenlöv, från kriminal-
vården, för. En del av sakerna som Thomas pratade om var 
energin vi utsänder till hunden. Detta skulle testas under 
promenader och på rummen. Tips vi fick med oss var att 
prata mindre, vara lugna och tydliga i vårt kroppsspråk i 
samspel med hunden. Ett medskick från Thomas: ”För-
tänksamhet i allt man gör med hunden”. Allt lät glasklart i 
lektionssalen men var lite svårare att omsätta i praktiken 
med flera andra hundar på en liten yta. Vi tror att vi pratar 
för alla i kursen då vi säger att den första veckan var minst 
sagt energikrävande och många somnade nog innan de 
hann lägga huvudet på kudden på kvällen.

Veckorna rullade på med mycket fokus på spår och rädd-
ningssök. Första veckorna var det en hel del teori för att ef-
ter hand bli mera praktiska övningar med hund. Bland an-
nat stod det hundpromenad genom Karlsborg på schemat. 
Tanken var att kursdeltagarna skulle få se lite av Karlsborg 
men utvecklade sig till en helvetespromenad där det enda 
man såg var sin hund och dess vilja att gå först i flocken.

Riktlinjerna inför kursen var att räddningssöket skulle pri-
oriteras vilket ledde till en massa fantastiska dagar i skogen 

med mycket träning och korvgrillning. Förutom detta träna-
des spår i både ur och skur. Grupplydnad i helgrupp genom-
fördes på alla tänkbara platser i och kring Karlsborg. Förut-
om detta blev det en del skyddsträning och lokaliseringssök.

Magnus Söderberg fick äran att skyddsinventera kursens 
alla hundar. Under kursen fick vi se tre L-test där man i 
basgruppen skulle bedöma och redovisa tankar om hun-
den som testats. Jörgen Corneliusson gästföreläste om alla 
fördelar med gps och hur viktig denna är i vårt arbete. Las-
se Eriksson försökte under en förmiddag bryta ner spåret i 
molekylform. En väldigt bra föreläsning som nog gjorde al-
la införstådda i hur komplext spårarbetet är. Anna Gustavs-
son kom på besök för att föreläsa om fysisk aktivitet med 
hund. Vad man som förare bör tänka på vid fysisk aktivitet 
samt vad man bör ta hänsyn till vid varmt klimat osv. An-
na bjöd dessutom alla på ett fyspass efter föreläsningen. På 
avslutningsdagen var Regionpolismästare Klas Johansson 
i Karlsborg och delade ut Hundförarmärket till deltagarna 
och därefter bjöd han elever och instruktörer på lunch.

Till sist vill vi berätta om de tre roligaste aktiviteterna un-
der kursens gång. Först genomfördes den traditionella ”fly-
garjakten” vecka 3 av kursen. Man kan väl säga att resulta-
tet av jakten varierade en del. Dock var nog den viktigaste 
lärdomen för alla att man ska lita på sin hund.

I slutet av kursen genomfördes slutövningarna med di-
verse scenario som skulle lösas samt förbereda oss lite för 
vad verkligheten kan innebära. Även här blev det tydligt att 
hunden allt som oftast har rätt och att föraren är den som 
ställer till det.

Nu finns det bara en sak kvar att nämna, onsdagskvällar-
na … med en lite trevande start kunde man konstatera att 
utvecklingskurvan för deltagarna gick brant uppåt och av-
slutades med en fantastiskt trevlig avslutningsfest!

Slutligen vill vi tacka alla fantastiska instruktörer, Caro-
lina Ehrlin, Fredrik Andersson, Marcus Jönsson, Gunnar 
Lundin, Thomas Gutenlöv och alla kursdeltagare som gjort 
denna kursen till den absolut bästa!!

Tack!!!
l	Text: Tobias Sjöholm &

Robin Andersson (Skånepågarna)
l	Foto: Magnus Söderberg

Grundkurs våren 2019

REPORTAGE
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Juni månad:

Utbildning
Grundkursen hade sina avslutningsveckor. Regionpolis-
mästare Klas Johansson var på besök, avslutningsdagen 
och delade ut diplom och tjänstetecken till de nya hundfö-
rarna vilket var mycket uppskattat.

FM-hundar
Två hundförare har varit i Karlsborg och fått FM-hundar.  

Besiktning farlig hund
En farlig hundtest har rapporterats in till oss i Karlsborg 
under juni månad. 

Forskningsprojektet unga hundar
Forskarna som hade projektet L-test unga hundar var på besök 
i Karlsborg och redovisade sitt resultat. Vi har ändrat våra tes-
ter till att nu L-testa hundar redan vid 12-månaders ålder (gäl-
ler utbildade besiktningsmän) tack vare denna forskning.

Övrigt
• Stockholm avslutade sin sökhundsvecka i Karlsborg.
• Vi hade besök av regionspolismästaren i Bergslagen som 

tittade till sina elever på grundkursen.
• Kriminalvården lånade våra lokaler för möte.
• Jerker har varit på Hundrådsmöte i Göterborg.
• Det har genomförts en L-test hos oss i Karlsborg.
• C Hund Stockholm, Jonas Elling var på besök för att in-

formera sig om verksamheten samt titta till ”sin” hundfö-
rare som var här för att utvärdera sin FM-hund.

Nya hundar i tjänst
Patrullhundar
• Segervittring Dundee, Malinois, förare: Niklas, region Öst.
• Mixalex C’Evert, Schäfer, förare: Daniel, region Nord.
• Daneskjold Queen ”Lymla”, Malinois, förare: Elin, region 

Väst.
• Minus, Schäfer, förare: Niclas, region Väst.

• Försvarsmaktens Mist ”Rambo”, Schäfer, förare: Manda, 
region Syd.

• Foggens Rota, Malinois, förare: Emma, region Stockholm.
• Spinoys Opus, Teveuren, förare: Sofia, region Öst.

Specialsökhundar
• Moss Reedswipers Gold, Labrador, förare: Anne, region Syd.
• Försvarsmaktens Kendor, Schäfer, förare: Göran, reg. Väst.
• Hederforsens Milano ”Petter”, Schäfer, förare: Anders, 

region Väst.
• Northline’s Delicious Picholine ”Blenda”, förare: Elin, re-

gion Nord.
• Försvarsmaktens Kozmo, Schäfer, förare: Fredrik, reg. Nord.
• Försvarsmaktens Gnistran, Schäfer, förare: Mia, region Syd.

Juli och augusti månad:

Utbildning
Höstens grundkursinstruktörer har varit på förberedel-
sevecka. Tyvärr blev det flera avhopp från planerade kurs-
deltagare innan kursen startade, antalet kursdeltagare 
blev slutligen 8. Instruktörer är Stefan H, region Bergsla-
gen, Madde L, region Stockholm och Johan N, region Öst. 
Grundkursens första block är genomfört. Ytterligare  3 
block ska genomföras innan de är klara med sin hundförar-
utbildning i slutet av november.

Vi har genomfört en fortbildning för besiktningsmän, 
instruktörer var Mattis J, region Stockholm och Magnus S. 
Nationella Polishundtjänsten. Besiktningsmännen har nu 
fått ett nytt förordnande på 3 år och de är nu även behöriga 
att utföra besiktning av farliga hundar.

Unghundstester
Projektet med unghundstester, 6 månader, 12 månader är 
avslutat. Sverige avser att testa hundar från 12 månader is-
tället för som tidigare från 18 månader. Vi avser även att, i 
mån av tid, fortsätt att testa ett antal hundar vid 6 månader 
och därefter följa upp med en ny test vid 12 månader.

Information från

Nationella Polishundtjänsten

Sommaren är nu här och det börjar lugna ner sig …
Polismyndigheten juni, juli, augusti 2019 .
Text: Magnus Söderberg och Per Erik Karlsson (Pelle)
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Under september månad har vi testat 1 hund, 6 måna-
ders belgisk vallhund malinois, hane. Hunden finns hos en 
hundförare/instruktör i region Bergslagen. Hunden kom-
mer att testas igen när den är cirka 12 månader.

Önskar ni mer information om forskningsrapporten så 
kontakta Nationella Polishundtjänsten.

Dressyrprov och tjänstbarhetskontroll
av specialsökhundar
När specialsökhundar, ej narkotika/vapensökhundar, tas 
i tjänst första gången, ska det ske med provledare från Na-
tionella Polishundtjänsten eller med provledare som utses 
av oss. För att bli godkänd krävs både genomfört dressyr-
prov och tjänstbarhetskontroll med godkänt resultat. Av de 
ekipage som vi kontrollerat under året har flertalet ej blivit 
godkända. Regional kontroll av instruktör bör göras i större 
omfattning innan man önskar få ekipaget provat av Natio-
nella Polishundtjänsten.

Besiktning av farliga hundar
Sedan 1 juni 2018 har Länsstyrelsen tagit över en stor del av 
de djurärenden som polisen tidigare utredde. Men arbets-
uppgiften med att besikta omhändertagna farliga hundar 
kvarstår hos polisen. Under januari-september i år har vi 
besiktat 19 hundar, förra året vid den här tiden hade vi be-
siktat 35 hundar. Vi kan konstatera en kraftig minskning av 
antalet besiktade hundar.

Vi har blivit   kontaktad av en forskare från Linnéuniver-
sitet i Kalmar som studerar ärenden gällande farliga hun-
dar, anledning till omhändertagandet, vilka raser är vanligt 
förekommande, vilket förhållande har hundägaren med sin 
hund m.m. Forskningen ska redovisas med en avhandling i 
ämnet, lite osäker på när den förväntas vara klar.

Arbetsgrupper
Arbetsgruppen för narkotika/vapensökhundar har haft 
möte hos oss. Gruppen består av representanter från hela 
landet, sammankallande i gruppen är Lasse E. Nationella 
Polishundtjänsten.

Försvarsmaktshundar
En test av Försvarsmaktshundar har genomförts på För-
svarsmaktens Hundtjänstenhet. 12 hundar testades varav 1 
hund fick följa med till Karlsborg för utvärdering.

Försvarsmaktens fodervärdar har under en dag tränat 
sina hundar i vår anläggning med appellplaner, miljöbanor 
och dressyrhall.

Anläggningen
Vid infarten till vårt kontor och till våra appellplaner på-
börjas inom kort en ombyggnad av nuvarande grindar. Vi 
återkommer med vilka rutiner som kommer att gälla efter 
färdigställandet av grinden.

Övrigt
• Nationella Hundrådet genomförde höstens första möte i 

Karlsborg.
• Region Bergslagens ledningsgrupp har genomfört ett mö-

te hos oss under 2 dagar.
• Hundinstruktör från Kriminalvården har varit här och 

förberett provtagning av deras tjänstehundar där perso-

nal från Nationella Polishundtjänsten kommer att med-
verka som provledare.

• Jerker L. har varit i region Mitt och informerat om den 
operativa plattformen. Även region Nord har informerats 
om införandet av en operativ plattform.

• SM för polishundar har genomförts i Vadstena och Natio-
nella Polishundtjänsten bidrog med 3 domare.

• Personal från Nationella Polishundtjänsten har deltagit 
på de årliga regionskanslidagarna i Göteborg.

• Jerker L. har medverkat på ett möte i Nationella Rädd-
ningsrådet.

• Vi har haft ett studiebesök av ett lokalt politiskt parti i 
Karlsborg.

Nya hundar som tagits i tjänst:
• Försvarsmaktens Lejon, tysk schäferhund, patrullhund 

med tilläggsdressyr narkotika/vapen förare Mathias D, 
region Öst (Jönköping).

• Rapports Cuta, tysk schäferhund, patrullhund med till-
läggsdressyr narkotika/vapen/sedel, förare Roger J, regi-
on Öst (Jönköping).

• Mi-Jos Opus ”Sune”, tysk schäferhund, patrullhund, fö-
rare Tomas M, region Väst (Göteborg).

• Mi-Jos Pajax ”Ajax”, tysk schäferhund, patrullhund, föra-
re Paul L, region Väst (Borås).

• Försvarsmaktens Kojak, tysk schäferhund, patrullhund, 
förare Annika B, region Nord (Norrbotten).

• Fak’s Ulvar, labrador retriever, narkotika/vapensökhund, 
förare Martin A, region Väst (Göteborg).

• Stawaskogens Flying Finn, engelsk cocker spaniel, förare 
Ulrika N, region Väst (Göteborg).

• Segervittring Doc, belgisk vallhund malinois, förare Joa-
kim W, region Syd (Skåne).

• Försvarsmaktens Jonis ”Jäger”, tysk schäferhund, förare 
Johan Ö, region Syd (Skåne).
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Den 27–28 augusti 2019 var det dags 
för årets KM i Göteborg igen och som 
vanligt blev det en spännande, min-
nesvärd och trevlig upplevelse. Åtta lag 
deltog och det är kul att så många vill 
vara med. I år hade vi även med ett par 
kollegor från Borås, Halland och Fyr-
bodal vilket naturligtvis var extra kul.

Man kan se mycket känslor bland 
deltagarna: glädje, nervositet och spän-
ning. Framförallt glädje när vi hundfö-
rare träffas och umgås på ett mer av-
slappnat sätt.

Starten höll på att utebli då en SH 
höll på att sätta käppar i hjulet men vi 
kunde efter lite oro starta dagen med 
kaffe och macka och genomgång av de 
två dagarna.

Dag 1
Tisdagens väder var inget att klaga på 
då solen stod högt och värmen låg på 
ca 27 grader. Tävlingen inleddes med 
lydnad och Camilla J och Rio som va-
rit mammalediga i ca sex månader ha-
de verkligen vilat sig i form. De tog de 
högsta poängen.

Parallellt kördes räddningssök och 
många av hundarna tog stryk av vär-
men. Hundarna badades både före och 
efter och alla kämpade på sina 500 m. 
Svettigast var nog ändå för domar-
na Göran L och Michael H som fick 
springa stigen fram och tillbaka hela 
dagen.

Platsundersökningen gick som på räls 
då Robert L och Göran J ansvarade för 
upplägget. Det var inga lätta föremål 
och jag tror allt att de lagt ut andra fö-
remål för att lura oss hundförare. Det 
var säkert vissa hundförare som gick 
på det. Inga namn.

Dagen löpte på smärtfritt, alla var 
mer eller mindre nöjda. Nöjdast var 
nog jag själv då jag och Izzie klarade 
räddningssöket. Det var Izzies första 
och hon gjorde det med bravur. Nöjd, 
chockad men framförallt stolt då jag 
även fick motta domarnas pris för da-
gens prestation.

Grillmästaren Kristoffer M tände 
gril len på eftermiddagen och törsten Harry gör saksök.

Arnold i modprovet.

Fasttagande i munkorg.

Årets KM i Göteborg avklarat

REPORTAGE
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skulle släckas. Alla samlades, pratade 
och skrattade om dagens prestationer.

Under kvällen tackades även våra 
omtyckta kollegor Hampus W och Pet-
ter F av. De är på väg mot nya utma-
ningar och vi önskar dem all lycka till! 

Ljusen blåstes ut och vi var ett gott 
gäng som sov över på Råhult. Jag tror 
att de flesta somnade med ett leende 
på läpparna.

Dag 2
Onsdagen började med ösregn men 
det finns ju inget dåligt väder. Efter li-
te frukost så skulle spår läggas. Ganska 
många av oss fick lite problem i spåren 
och jag tror vi hade svampplockare, 
blåbärsplockare och annat i spåren. 
Det var bara Martin E som lyckades 
med full pott.

Efter att Lars-Åke B fixat en god gu-
laschsoppa intogs första parkett för 
skyddet.

Platsliggningen ställdes in på grund 
av för mycket blixtar och åska.

Först i skyddet ut var Johan J och 
Mimmi. Mimmi var het som vanligt 
men hon skötte sig bra. Lite finjuste-
ring inför SM så blir det bra poäng.

Den som imponerade mest på 
skyddsplanen var Jonas S och Ville. 
Tack för den stabila uppvisningen!

Det bjöds på mycket applåder och 
hjärtliga skratt.

Dags för prisutdelning!
Stort Grattis till Romeo och Julia 
(Martin E och Camilla J) för överläg-
sen vinst. Team Stress (Jonas S, Chris-
ter H och Anna-Karin H) näst först 
och på en tredje plats The terminator 
& Schwarzenegger (Hannah B och 
Mar tin S).

Alla har bidragit till att KM skall 
kunna genomföras men några namn 
värda att nämnas är Hannah, Pernilla 
och Anna. Domarna, Robert L, Göran 
J, Göran L, Michael H, Ulrica N hade 
vi inte klarat oss utan. Stort Tack!

Våra sponsorer: Backamo Hund-
tjänst, Chevalier, Halla foder, Lund-
hags, Partille Djurklinik. Tack för fina 
bidrag!

Tack alla deltagare för att ni bidrog 
till två minnesvärda dagar!

l Text: Johan Jungmark,
Mikael Maxe och Åsa Sahlsten

l Foto: Anna Erlandsson, Mikael 
Maxe, Pernilla Nilsson och Åsa Sahlsten

Figuranten hittad.Det är viktigt med samarbete i räddningssök.

Prisutdelning.

Alla ska vara med.

 9Polishunden  |  4-2019



Styrelsemöte
Polishundförarförbundet

5 september 2019 Närvarande telefonmöte: Frånvarande:
 Johan Petersson, Ordf . Elin Jansson, Suppl .
 Johanna Christiansson, Vice ordf . (via telefon)
 Magnus Söderberg, Kassör   
 Merit (Mimmi) Lindgren, Sekr .
 Peter Matthijs, Ledamot
 Lars Lindgren, Suppl .

PROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

§1 MÖTET ÖPPNAS
Johan Petersson öppnar mötet och 
hälsar alla välkomna.

§2 DAGORDNING
Johan Petersson gick igenom dag-
ordningen.

§3 Föregående protokoll
Styrelsen gick igenom föregående 
styrelsemötesprotokoll vilket godkän-
des.

§4 Ekonomi
Magnus Söderberg informerade om 
förbundets ekonomi som får anses 
god.

§5 Hemsidan samt
tidningen Polishunden
Kommande nummer (nr. 4) av tid-
ningen kommer ha en del från NPHU. 
Lars Lindgren ansvarar för detta.

Magnus Söderberg och Johanna 
Christiansson ansvarar för att repor-
taget om SM kommer med i komman-
de nummer.

Magnus Söderberg ser till att det 
inkommer text samt bilder till kom-
mande nummer från skyddslägret 
som genomfördes i Karlsborg under 
v.35.

§6 Stipendier
En inkommen ansökan. Ansökan be-
viljades av styrelsen.

Mimmi Lindgren skriver om detta 
i kommande nummer av tidningen.

§7 Narkotika uttagningstävling
Ännu så länge bara fyra ekipage an-
mälda. Styrelsen har satt en gräns på 
fem anmälda för att genomföra täv-
lingen.

Canicrosstävlingen uteblir då ing-
en varit villig att arrangera den.

§8 Draghunds-SM
Kommer gå i Umeå.

Draghundslägret kommer att ge-
nom föras på Långberget under v. 3 
2020, söndag 12/1 till torsdag 16/1. 
Johanna Christiansson ordnar med 
annons om detta i kommande tidning.

§9 Nordiska Mästerskapen
Nästa möte kommer bli under v. 44.

Fortfarande inte helt klart med 
arrangör för nordiska mästerskapen 
2020. Magnus Söderberg tar kontakt 
med ansvarig.

§10 Sommar-SM
Sommar-SM 2020 kommer vara i 
Göteborg.

Inkommen förfrågan från SBK om 
att samarrangera SM. Dock så känns 
det i nuläget som att det inte skulle 
kunna fungera då SBK har en tanke 
om att det skulle arrangeras sommar-
tid, vilken inte skulle passa oss.

§11 Profileringsartiklar
Försäljningen i Karlsborg rullar på.

§12 Övrigt
Puben Karlsborg. Puben kommer 
läggas ner då det är strul med tillstån-
det och bara kostar förbundet massa 
pengar.

Domarutbildning. Fyra personer 
har anmält intresse för detta.

§13 Nästa möte
Hundförarförbundets årsmöte 6/9 
kl 18:00 i Vadstena.

§14 Mötet avslutat

l Sekreterare
Merit (Mimmi) Lindgren
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Årsmöte
Polishundförarförbundet
6 september 2019 i Vadstena

Närvarande: 15 delegater

§1 Ordförande förklarar årsmötet öppnat.

§2 Till årsmötesordförande valdes Johan Petersson.

§3 Till årsmötessekreterare valdes Mimmi Lindgren.

§4 Mötet godkände årsmötets behöriga utlysning.

§5 Årsmötet godkände dagordningen.

§6 Till att justera protokollet valdes Pontus Lönn,
 region Syd och Lars-Åke Blom, region Väst.

§7 Delegaterna läste igenom årsberättelsen och
 godkände denna.

§8 Föredragande Jens Gustafsson,
 revisionsberättelsen godkändes.

§9 Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet
 för den tiden revisionen omfattar.

§10 Den föreslagna budgeten godkändes.

§11 Medlemsavgiften blir oförändrad.

§12 Stadgeenliga val:
 A/ Ordförande 1 år Johan Petersson, reg. Öst/NPHT
 B/ Sekreterare 2 år Mimmi Lindgren, region Öst
 C/ Ledamot 2 år Peter Matthijs, region Väst
 D/ Suppleant 2 år Elin Jansson, region Nord
 E/ Revisorer 1 år Jens Gustafsson, region Öst
  Kent Jansson, region Öst
 F/ Rev.supp. 1 år Per Lindquist, region Syd
  Mats Jönsson, region Syd
 G/ Valberedning Ulf Backman, region Bergslagen
 (valdes på 2 år) (sammankallande)
  Andrea Hardie, region Väst
  Lars-Åke Blom, region Väst
 Repr. i NPHU 2 år Johan Petersson, reg. Öst/NPHT
 (uts. av styrelsen) Magnus Söderberg, reg. Väst/NPHT

§13 Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§14 Ordförande avslutade årsmötet.

 Johan Petersson Mimmi Lindgren
 Region Öst/NPHT Region Öst

 Pontus Lönn Lars-Åke Blom
 Region Syd Region Väst

PROTOKOLL – ÅRSMÖTE
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Årsberättelse för
Polishundförarförbundet
2018 – 2019

Styrelse
Ordförande Johan Petersson region Öst/NPHT
V. ordförande Johanna Christiansson region Väst
Kassör Magnus Söderberg region Väst/NPHT
Sekreterare Mimmi Lindgren region Öst
Ledamot Peter Matthijs region Syd
Suppleant Elin Jansson region Nord
Suppleant Lars Lindgren region Syd

Medlemmar
Polisens hundförarförbund har under verksamhetsåret be-
stått av ca 450 medlemmar, både aktiva och passiva.

Nordisk Polishundunion
I Nordisk Polishundunion har Sverige representerats av 
Johan Petersson samt Magnus Söderberg. NPHU har under 
verksamhetsåret haft 2 protokollförda möten.

I år var det 50-års jubileum för Nordisk Polishundunion 
vilket uppmärksammades vid Nordiska Mästerskapen för 
polishundar i Oslo, Norge. Lars Lindgren blev utsedd till 
hedersmedlem av NPHU:s styrelse.

Tidningen Polishunden
Redaktionen har gjort ett fullgott arbete med att göra tid-
ningen innehållsrik och läsvärd. Tidningen är till för med-
lemmarna och är beroende av Era insända artiklar, så fort-
sätt att bidra med era erfarenheter från vardagen. Vi har 
även fått igång vår nya hemsida polishunden.se.

Lägerverksamhet
Polisens hundförarförbund har under verksamhetsåret 
genomfört 2 läger. Draghundlägret på Långberget samt 
skyddshundlägret i Karlsborg.

Årets Polishundar 2018
Polisens Hundförarförbund GRATULERAR Elderdale Ex-
plorer ”Ben” med förare Johan Esbjörnsson, region Syd Sten-
bury Yellow Sage of Shadowhale ”Ace” med förare Lars-Gö-
ran Eriksson, region Stockholm samt Wiking Chidob Cross 
”Cross” med förare Hans Norberg, region Mitt till utnäm-
ningen.

Tävlingar
Sommar-SM avgjordes i Värnamo med Roberto Vescovi 
och Värnamo brukshundklubb som arrangör. Dock var det 
för få deltagare anmälda till spårhundsgruppen så den ute-
blev.
Uttagningstävlingen i narkotika ställdes in då det blev 
för få anmälda.
Vinter-SM avgjordes i Malung med region Bergslagen som 
arrangör.
Nordiska Mästerskapen gick i Holmenkollen Oslo.

Sommar-SM
Skydd:
1. Peter Nordgren, Barvatorp´s Buddha Jr, reg. Väst 1 309,25
2. Martin Ericson, Kustmarkens Zcooter, reg. Väst 1 259,00 
3. Johanna Christiansson, Entré Quax, reg. Väst 1 176,50

ÅRSBERÄTTELSE 2018 – 2019

Årets polishund Ben med förare Johan Esbjörnsson. Foto: Linus Eriksson
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Vinter-SM
Lina:
1. Bengt Ljunglöv, Sigge, region Stockholm 27.45
2. Anna Gustafsson, FM Lando, region Väst 30,36
3. Simon Mainwaring, Dumle, region Öst 31,29

Stafett:
1. Lag:
Tre kronor med Rolf Blomberg, Åsa Eriksson och Annie 
Edström.

Narkotika-SM
Styrelsen tänkte arrangera en uttagningstävling i narkoti-
ka för att få en uttagning till Nordiska mästerskapen 2019. 
Men på grund av för få anmälda så ställdes uttagningstäv-
lingen i narkotika in.

Nordiskt Mästerskap
Lag: 1. Sverige 2 363,25p
 2. Norge  2 196,00p
 3. Danmark 1 647,75p

Laget bestod av Peter Nordgren, Martin Ericson och Jo-
hanna Christiansson i patrullhundklassen samt Petter 
Fransson och Simon Mainwaring i narkotikahundklassen.
Med från Sverige var även domarna Johan Petersson, Peter 
Matthijs och Magnus Söderberg.

Lagledarna var Elin Jansson för patrullhundarna och 
Mimmi Lindgren för narkotikahundarna.

Avslutning
Styrelsen vill rikta ett speciellt tack till alla som ställt upp 
för vår verksamhet det gångna året.

Förbundsrådet kunde äntligen genomföras i Karlsborg 
mars i år med representanter från alla regioner utom regi-
on Mitt. Alla delegater på plats bidrog med en massa energi 
vilket gjorde mötet till ett kreativt forum. Detta visar att Ni 
medlemmar har ett stort engagemang och stort hjärta för 
hundverksamheten. Nu blickar vi framåt och håller lika hög 
nivå det kommande verksamhetsåret.

Åter igen Tack.

Styrelsen:

 Johan Petersson Johanna Christiansson
 Ordförande Vice Ordförande

 Magnus Söderberg Mimmi Lindgren
 Kassör Sekreterare

 Peter Matthijs Lars Lindgren
 Ledamot Suppleant

 Elin Jansson
 Suppleant

Årets polishund Ace med förare Lars-Göran Eriksson. Foto: Peter Nordahl Årets polishund Cross med förare Hans Norberg. Foto: Philippe Rendu

 13Polishunden  |  4-2019



29 juni 2019

Hej igen!
Tänkte uppdatera er om det senas-
te från Hundgruppen i Helsingborg. 
Måste börja med att gratulera min 
kollega Moxx som efter hårt slit av sin 
rutinerade förare och dennes dukti-
ga instruktörer nu äntligen är i tjänst. 
För er som inte träffat Moxx så är han 
ett litet stycke lammkött (för mig allt-
så) på två år och dryga 40 kilo. Även 
min kollega Bosse har haft bra flyt på 
sistone och fångat busar och tjuvar bå-
de här och där.

Lilla jag har också haft en del att gö-
ra sedan vi vred fram klockan en tim-
ma. Senast nu i natt så åkte husse och 
jag till en ort utanför Helsingborg där 
två personer tagit sig in på ett verk-
stadsområde och letat igenom bilar 
på jakt efter något att sälja. Husses 
kollegor i radiobilarna höll snällt vakt 
utanför och lät mig springa in och göra 
det roliga, buse ett låg under en björk, 
CHECK! Buse två låg under en lastbil, 
CHECK! Missnöjet över att inte få bi-
ta någon av dem visade jag genom att 
snällt hugga husse i armen när han 
skulle plocka bort mig, ännu en av 

husses skjortor i runda arkivet. Husse 
var glad ändå och lät mig ligga i buren 
och äta ett par kupévarma pannbiffar 
medan han mer än gärna saltade hela 
historien för kollegorna inne på sta-
tionen.

Jag har även passat på att rädda liv 
här i vår! En sen natt/tidig morgon i 
början av april stod vi på macken och 
husse tankade bilen samtidigt som 
han skrattade åt sina egna Steve med 
Lloyden-repliker. En dement dam i 
rullstol hade avvikit från ett äldrebo-
ende i Hässleholm och varit försvun-
nen ett par timmar. Eventuellt så skul-
le hon kunna finnas på en kyrkogård 
där hennes man ligger begraven, hus-
se teleporterade oss dit och skickade 
in mig på kyrkogården. Först hittade 
jag en vattenkanna som luktade väl-
digt mycket människa vilken jag gi-
vetvis skällde på men efter ett par väl 
valda ord från husse tänkte jag om och 
fortsatte mitt sökande och plötsligt 
påträffar jag damen som kört fast med 
rullstolen i leran. Slutet gott, allting 
gott.

Ett par veckor senare var det dags 

igen, husse och jag skulle precis gå på 
ett nattpass när husses telefon ringer. 
Nu gällde det en dement herre utan-
för Växjö som varit på vift från frugan 
sin i nästan två dygn. En snabbkiss 
för mig och överdragskläder för hus-
se sen bar det av. Strax efter midnatt 
kommer vi fram och husse möts av 
en väldigt proffsig och välorganise-
rad stab med polis, hemvärn, missing 
 people och polishelikopter. Taktiken 
är förenklat så att ett sökområde delas 
in i sektorer som sedan söks igenom. 
Min och husses sektor innehöll väldigt 
mycket blått och mörkgrönt (vatten 
och tät skog på kartspråk).

Husse körde cross countryn så långt 
det gick på de små stigarna, satte på 
mig GPS och söktäcket och hade en 
kort ordergivning för mig. Är det nå-
got som stärker bandet mellan mig 
och husse så är det att i två plusgrader 
och snöblandat regn gå ut i en kolsvart 
skog för att förhoppningsvis kunna 
hjälpa en medmänniska. Både jag och 
husse bara älskar det!

Husse kollar vindriktningen sen 
börjar vi söka. Jag tycker att min mun-

Brev från Bella

REPORTAGE
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korg skaver lite så jag passar på att läg-
ga den i skogen på en för husse okänd 
plats vilket skapar ett visst stando och 
blodtrycksökning hos husse men ef-
ter den lilla fadäsen kör vi igen. Efter 
knappt två timmar känner jag dof-
ten av människa och DÄR mitt ute i 
skogen ligger den stackars mannen 
vid liv, total lycka!! Husse meddelar 
över radion och anger koordinater till 
närmsta grusväg för att kunna få dit 
en ambulans, mannen är kraftigt ned-
kyld och allmänt utmattad men vid 
gott mod.

Husse som inte vill gå miste om någ-
ra julklappar har ätit sin spenat varje 
dag och hivar upp mannen på ryggen 
och i natten går vi tillsammans ut till 
den väntande ambulansen. Under den 
långa promenaden tillbaka till polisbi-
len får jag bära slangen hela tiden och 
i skydd av bakluckan äter vi varsin is-
kall hamburgare som husse köpt med 
på vägen. Ibland är det inte så dumt 
att vara polishund. Klart Slut och trev-
lig sommar alla mina fantastiska följa-
re!

7 september 2019

Hej igen mina vänner!

Nu var det ett tag sen jag skrev och det 
beror på några olika saker. Först och 
främst skulle ju husse ha semester, i år 
igen??!

Semester för husse betyder tre saker 
för lilla mig:
TRÅKIGT
LÅNGTRÅKIGT
TOTAL TRISTESS

Till slut var jag mer rastlös än små-
folket på en studiedag i november så 
husse såg fram emot att ta med mig 
till jobbet igen. Sista dagarna på se-
mestern var jag så snäll och trevlig att 
jag hjälpte till i trädgården genom att 
knipsa av mattes pelargonier och som 
en hushållsnära tjänst lämnade jag ett 
fint tandavtryck i strykbrädan.

En annan anledning är att husse och 
hans vänner snart ställs inför de årli-
ga dressyrproven, vilka kan jämföras 
med ett tre dagar långt tandläkarbe-
sök. Det är ju förvisso vi hundar som 
gör jobbet men tvåfotingarna är de 
som är nervösa.

En väninna till mig, Happy, har 
gjort bra ifrån sig den gångna veckan 
och fångat tjuvar lite varstans. Hon 
har varit så bra att på senaste föräld-
ramötet på jobbet fick Happys matte 
en bukett blommor av Chefen. Även 
Djangos husse fick en bukett för extra-
ordinära insatser. Tro det eller ej men 
husse fick sig också en kvast blomster 
av samma anledning. Återigen, vi gör 
grovgörat medan de tar åt sig äran …

Vad har hänt sen sist då, jo jag och 
husse har gått många långa prome-
nader i stadens parker och strövom-
råden och ni kan inte ana hur mycket 
knark det ligger gömt i buskar och 
snår. Bara under juli månad sniffa-
de jag upp nästan två kilo cannabis 
(hasch och marijuana) utspritt på oli-
ka ställen. Detta medför ju ett visst 
inkomstbortfall och skulder bland 
de som tänkt sälja sk##en och i den 
branschen går det ju inte att lägga upp 
en avbetalningsplan med en fördelak-
tig ränta och sen är allt frid och fröjd. 
Som ni förstår så är varken jag eller 
husse särskilt omtyckta i de kretsar-
na längre men husse är lika nöjd efter 
varje fynd och kommer bakom i kopp-
let och skrockar och tjoar.

Sist men definitivt inte minst vill 
jag nämna min gode vän och förebild 
Yunior som sista augusti gick i pen-
sion efter nästan tio år i tjänst. Hus-
sen hans gick också i pension samma 
dag efter inte mindre än 43 år i yttre 
tjänst, storslaget och imponerande!! 
När Yunior och hans husse körde in på 
station för sista gången stod vi hundar 
med förare där, ja många andra kolle-
gor till husse också och gjorde honnör. 
Det var en väldigt rörande stund och 
husse fick tydligen något i ögonen för 
de var alldeles röda och det kom vat-
ten från dem.

Hej då!

l	Text: Bella via Tobias
l	Foto: Tobias
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Den 26 augusti samlades elva deltagare i Karlsborg för att 
få tre dagars genomkörning i Skydds. Det är Polisens Hund-
förarförbund som erbjuder detta skyddsläger till en sym-
bolisk summa. PHF subventionerar medlemmarnas kost-
nad för lägret till största del. Enligt PHF:s stadgar så ska 
skyddslägret främja tävlingsverksamhet och i första hand 

riktas lägret till de som ska ställa upp i kommande Polis-
hund-SM. Tidigare var polishundarnas dressyrprov likt 
den civila tävlingsverksamhetens regler. Detta har föränd-
rats till att dagens dressyrprov mer liknar den verklighet 
som polishunden möter. Mot den bakgrund är skyddslägret 
även till för de som vill träna sin hund mot tjänst. 

PHF:s skyddsläger
i Karlsborg 2019

REPORTAGE
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Deltagarna fick, måndag morgon, redovisa kort vad de 
ville få ut av lägret och vad det var för status på hundarna 
de hade med sig. Det var en blandning mellan unga indivi-
der till rejäla, äldre tjänstehundar. Det var tre soligt, varma 
dagar med en temperatur som låg runt 25 plusgrader. Hun-
dar med sina förare och figuranter slet hårt i värmen, så 
den lilla skugga som fanns nyttjades tacksamt.

Hemläxa som gjorts med bravur
Ett ekipage som överraskade mig rejält var Karin med 
Byxan. Dom var med på förra årets skyddsläger och Karin 
kämpade då med sin hund som varvade och skrek rätt ut 
när han skulle gå in på träningsplanen. Den gången fick vi 

”börja om” med hunden i att träna grunder och Karin fick 
lite hemläxa. Den hemläxan hade hon gjort med bravur. 
Jag trodde inte att det var samma hund hon kom in med på 
planen. Hunden var tyst, lydig och koncentrerad. Det hör 
också till saken att Byxan har ett bett som är rejält, hårt och 
fast och fördröjningar i släppande. Bra bett hade han nu 
också men så fort Karin kommenderade ”loss” så släpper 
hunden snabbt, direkt och gick in i en fin bevakning.

Årets träning med Byxan bestod i att utveckla hunden 
med ökad belastning från figurant och ändå se till att föra-
ren hade full kontroll på hunden. Detta gick riktigt bra.

Fantastiskt bra jobbat Karin! Ser fram emot att se er på 
2020 års Polishund-SM. 
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Individanpassa för hunden
Annika kom med sin 15 månaders mallehane. En pigg och 
glad hund som hade ett intensivt och hårt bett men något 
slarvig. Hunden var stor och rejäl för sin ålder och det är 
lätt att glömma bort, på den typen av hund, att det är en 
ung hund där man måste lägga ordentliga grunder. Då han 
var mycket snabb och intensiv gällde det att agera lugnt 
och tydligt. Det kommer att bli en bra tjänstehund om han 
utvecklas i rätt riktning. Vi fick till en träning som jag tror 
passade hans personlighet. Ska bli kul att höra hur det går i 
framtiden. Blandningen av hundarna var stor och det stäl-
ler stora krav på figuranten. Man måste, som figurant tänka 
efter före och ställa om sig mellan de olika hundarna. Det är 
en utmaning men tillfredsställelsen är stor när föraren och 
figuranten har en plan för träningen som visar sig fungera.

Peters och Magnus roll
Peter och jag var figuranter på lägret men fungerade också 
som bollplank för deltagarna och deras hundar. Jag tror och 
hoppas att alla var nöjda med dagarna. Jag kände att det 
fungerade bra och hoppas på en upprepning nästa år.

Detta skyddsläger är till för medlemmar i PHF och visar 
det sig bli fler anmälda till nästa år så tar vi in ytterligare en 
figurant.

l	Text och foto: Magnus Söderberg
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I år var det region Öst som var ansvariga för SM och det äg-
de rum i och runtomkring vackra Vadstena i Östergötland. 
Spårhundgruppen blev inställd då det var för få anmälning-
ar. Till start i skyddshundsgruppen kom 17 stycken ekipage.

Mästerskapet invigdes som brukligt med en marsch ge-
nom Vadstena samt en invigningsceremoni i slottsparken 
utanför Vadstena slott. Kulturskolan från Vadstena stod för 

musiken under marschen, och mycket publik fanns på plats 
i centrala Vadstena för att delta.

Efter detta genomförde man första momentet platsligg-
ning med skott, på idrottsplan Kungsvalla IP i centrala Vad-
stena. Många höga poäng delades ut av domarna som vid 
detta moment var Christer Gräsberg och Johan Petersson. 
Detta trots att den första gruppen fick lägga sina hundar 

Polishundmästerskap

 i Vadstena 5-8 september 2019

REPORTAGE
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under ett idogt regnande som slutade lagom till att grupp 
två genomförde sin platsliggning. Efter platsliggningen 
kördes provhunden i lydnaden som i år bestod av ekipaget 
Jenny Johansson och hennes malletik Bonnie, till vardags 
patrullhundekipage med utgångsort Linköping.

Kvällen avslutades med kamratafton på Vadstena cam-
ping, där huvuddelen av deltagarna och funktionärerna 
bodde. Arrangören bjöd på smörgåstårta och jag skulle tro 
att alla åt sig mätta.

Under fredagen och lördagen genomförde de tävlande 
spår-lydnad, räddningssök-brottsplats i olika ordning. Alla 
spåren betades av på förmiddagarna. Spåren gick i väldig 
fin miljö utanför Boxholm och var uppskattade av delta-

garna. Bland annat bestod apporterna i spåren av två olika 
patronhylsor, en penna och en bit trädgårdsslang. Domar-
na var nöjda med spårpåsläppen och i stort sett alla ekipage 
gick i mål med bara någon enstaka apport borta. Domarna i 
detta moment var Ulf Backman och Johan Petersson.

Lydnaden gick på Kungsvalla IP på eftermiddagarna och 
var mycket sevärd med sina två extra miljömoment. I mo-
mentet fritt följ med störning så skulle man bära en stor 
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låda vilket resulterade i att man inte såg sin hund under 
framförandet. I momentet inkallning med störning så skul-
le man bogsera en livlös (docka i naturlig storlek) och sedan 
stå med den livlöse i famnen när man kallad in. Detta ställ-
de till en del bekymmer för en del hundar som gärna ville 
vara med och hantera den livlöse själva. Det var mycket 
publik som tittade på lydnaden och hejade fram ekipagen 
både under fredagen och lördagen. Som speaker i högtalar-
na hördes den numera pensionerade hundföraren Stefan 
”Skuggan” Lönnvik. Domare i detta moment var Christer 
Gräsberg och Jens Gustafsson.

Räddningssöket gick på en fin, utmanande och kuperad 
bana på vackra Omberg. Glädjande att se var att ingen av 
ekipagen underkändes av domarna trots svårigheterna på 
banan. En av figuranterna var gömd i en låda, den andra fi-
guranten låg livlös i en grantätning där bara fötterna stack 
ut och föremålet var en ryggsäck. Domarna i detta moment 
var Peter Matthijs och Lars Lindgren.

Brottsplatsundersökningen visade sig i år vara väldigt 
svår. Under fredagen så markerades enbart två föremål, un-
der lördagen lyckades man hitta tre föremål. Totalt låg det 
fyra föremål ute i området. Ett föremål var en Festis som 
stod på en parkbänk, ett fälgkors i ett buskage, en metalldel 
nerstucken i gräsmattan och en läderbit. Brottsplatsen låg 
i stadsparken Vadstena vid vattnet. Bra läge på rutan vilket 
drog en del publik. Under både fredagen och lördagen så 
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blåste det extremt mycket vilket kan ha bidragit till den up-
penbart svåra brottsplatsundersökningen. Domare på detta 
moment var Jerker Lawesson och Pelle Karlsson.

På fredagskvällen så samlades vi på Vadstena camping 
och hade årsmöte för hundförarförbundet. Efter mötet ser-
verades det stora räksmörgåsar. 

På lördagen när alla deltagare var klara med sina mo-
ment så samlades alla för att se på provhunden för skyddet 
på Kungsvalla IP. Ur högtalarna så strömmade musiken” 
Danger Zone” från Top Gun och ut på plan kom de två test-
piloterna, Gripen (Niklas Gripenblad) med hunden Draken. 
De flög igenom hela skyddsprogrammet med godkänt re-
sultat. 

Efter denna uppvisning blev det dags för bankett på Lada 
206 där det serverades god mat i form av buffé i en vackert 
inredd ladugårdsmiljö. Efter middagen bjöds gästerna på 
underhållning av bandet Glesbygdsrebellerna som fick alla 
att släppa loss ordentligt. Bland annat fick vi höra Arving-
arnas ”Eloise” efter intag av Helium.

På söndagen så genomfördes skyddsmomentet på Kungs-
valla IP med mycket publik på plats. Årets tema vid miljö-
momentet för skyddsdelen blev vatten. När hunden skul-
le angripa figuranten så kom det plötsligt upp en mur av 
vatten som hunden var tvungen att ta sig igenom och när 
hunden väl satt i bett så belastades den med vattendunkar 
fyllda med ärtor som skramlade rejält. En hel del bra pre-
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Resultat från årets Sommar-SM
Nr Namn Förening Hund Lydnad Spår Räddn.

sök Skydd Plats-
und Totalt

1 15 Elin Bålefalk Reg . Väst Daneskjold Queen ”Lymla” 237,50 300,0 265,00 300,75 70,00 1173,25

2 10 Peter Nordgren Reg . Väst Barvatorps Buddha Jr 144,75 324,0 271,50 321,25 109,00 1170,50

3 12 Martin Ericson Reg . Väst Kustmarkens Zcooter 229,50 327,0 158,25 307,00 106,00 1127,75

4 2 Patrik Nordström Reg . Syd Haffa 215,25 297,0 214,25 290,00 74,00 1090,50

5 7 Johan Hansson Reg . Väst ABC’s Drifts Exor ”Tass” 190,00 330,0 234,75 270,00 58,75 1083,50

6 11 Magnus Wikström Reg . Sthlm Ingvar de Pastalou 235,50 294,0 239,50 283,75 27,50 1080,25

7 16 Anna Rydén Reg . Väst Krokasmedens Vilda 220,25 270,0 248,50 267,00 70,00 1075,75

8 17 Minette Nilsson Reg . Syd X-Stream’s Acke 197,00 327,0 161,750 261,00 70,00 1016,75

9 1 Jonny Pettersson Reg . Väst Blackneck’s C’Kaos ”Nicke” 184,75 270,0 125,50 302,00 113,25 995,50

10 6 Erik Karlsson Reg . Sthlm Försvarsmaktens Izor 208,50 238,5 161,75 236,00 146,75 991,50

11 5 Johan Jungmark Reg . Väst V H Dreiland Mymy ”Mimmi” 132,00 324,0 201,75 266,50 64,00 988,25

12 13 Patrick Lagerstedt Reg . Väst Lucca Von Der Moonweiser 152,75 321,0 130,00 298,25 70,00 972,00

13 8 Pontus Lönn Reg . Syd Centaurus Macho 184,50 294,0 148,75 230,25 110,00 967,50

14 4 Peter Holmberg Reg . Syd Mallekrafts Jaxx 208,50 270,0 162,50 276,75 0,00 917,75

15 9 Lars-Åke Blom Reg . Väst Hexefjells Arrak 216,50 322,5 105,25 103,25 0,00 747,50

16 3 Tobias Gustafsson Reg . Öst Andreelunds Ernzt 86,00 270,0 128,50 126,25 62,50 673,25

17 14 Magnus Stenlilja BRYTER Reg . Väst Krogstorps Sky 0,00 0,0 130,50   0,00 64,00 194,50

stationer från deltagarna där även hundförarna fick visa 
mod genom att hoppa igenom vattenväggen för att kunna 
komma fram till sin hund. Domare i skyddsmomentet var 
Pelle Karlsson och Johan Petersson.

Ledande inför skyddet och sist in var Elin Bålefalk med 
sin malletik Daneskjold Queen ”Lymla”. De genomförde ett 
mycket bra skyddsprogram och behöll sin ledning och tog 
hem guldet. Stort Grattis!

Elin Bålefalk erhöll även vandringspriset för bästa kvinn-
liga prestation.

Peter Nordgren med Baravtorp`s Buddha Jr tog hem silv-
ret och erhöll Stockholmspolisens vandringspris för bästa 
nosarbete i skyddshundsgruppen. 

Martin Ericsson med Kustmarkens Zcooter tog hem 
bronset.

Johan Hansson med ABC´s Drifts Exor ”Tass” tilldela-
des Thomas Wimans vandringspris för bästa spårhund i 
skyddshundsgruppen.

Grattis till er alla för fina prestationer!
Stort tack till Östergötlands polishundförarförening som 

tillsammans med Vadstena och Mjölby brukshundklubbar 
anordnade ett bra SM!

l Text: Johanna Christiansson
och Mimmi Lindgren

l	Foto: Magnus Söderberg m.fl.
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Elin Bålefalk
Vinnare av Polishund-SM 2019

Jobbat som polis: I 5,5 år och som färdig hundförare sedan mitten av juni i år .
Favoritgren på SM: Helt klart skyddet . Älskar spår om man spårar ikapp någon . 
Då slår det skyddet alla dagar i veckan .
Bästa film: Tittar sällan på film numera men gillar ”Leon”.
Bästa bok: Lyssnar på ca 3 böcker i veckan men favorit får nog bli ”kvinnan i 
fönstret” .
Bästa band: Foo Fighters
Tre egenskaper: Väldigt envis, målmedveten och brukar få höra att jag är öd-
mjuk .
Fritidsintressen: Hänga med sonen på 4 år och vara i skogen med hundarna. 
Äter helst: Godis
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Du hittar aktuella regler för Narkotika-SM på vår hemsida:

https://polishunden.se/kalender/narkotika-sm-2020/

Grattis till

Stipendiet …
Styrelsen gratulerar Anne Hamrin till Hundförarförbun-
dets stipendium på 10 000kr efter hennes önskan om att få 
medel till att göra ett studiebesök (resa, boende, uppehälle) 
och därmed vidareutveckling av sig och sin hund hos tullen 
i Sverige.

Anne Hamrin arbetar som specialsökshundförare för 
narkotika och vapen i region Nord. Hon är placerad i Öst-

ersund och är den enda narkotikahundföraren i sitt PO. 
Hennes närmsta kollega i samma position sitter 25 mil bort 
(Härnösand) vilket gör att törsten på samarbete med andra 
aktörer är enorm.

Vi ser med spänning fram emot ett intressant reportage 
från Anne och hennes studieresa i tidningen framöver.

l Styrelsen Polisens Hundförarförbund

STIPENDIAT / INFORMATION

Draghundslägret 2020, Långberget

Det är dags att anmälan dig och din hund till Hundförarförbundets årliga draghundsläger, som även nästa år kom-
mer att vara på Långberget . Lägret kommer att vara från söndagen den 12 januari till torsdag den 16 januari 2020 .
Mejla din anmälan till johanna .christiansson@polisen .se allra senast den 1 december 2019 .
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NPHU er en sammenslåing av politihunde-
foreningene i Norge, Sverige og Danmark, 
og har som formål å ivareta en felles inte-
resse for både det hundesports lige så vel 
som hundefaget mellom de tre landene, 
gjennom Nordiske Mesterskap. Ordfører-
vervet går på rundgang mellom de landene 
med 2 års intervaller.

Finland var med i det nordiske samarbei-
det frem til 2009, da de valgte å trekke seg 
fra konkurranse og videre samarbeid. Sty-
ret i NPHU har ved flere anledninger gjort 
fremstøt for å få dem med igjen. Island var 
også med i det nordiske samarbeidet en kort 
periode. De ønsker nå å gjenoppta samar-
beidet, og under Nordisk Mesterskap i 2019 
stilte de med en observatør.

Styret har i lengre tid arbeidet med å gjen-
nomføre et prøvemesterskap for bombe-

hunder under avvikling av Nordisk Mester-
skap. Meningen var å gjennomføre dette i 
2019. Norge kunne ikke stille med deltake-
re, så man valgte å utsette dette. Styret har 
vedtatt at dette vil bli gjennomført som en 
prøveordning i 2020. Så håper man at alle 
tre landene kan stille med deltakere.

LEDARE NPHU

John Tetlie
Ordfører NPHU

NPHU
– et nordisk samarbeid

Information från

NPHU
www.nphu.se
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Johan Petersson
Sverige

Mobil:
+46 (0)70-247 02 73

E-post:
andreelund@hotmail.com

Jørgen Weinkouff
Petersen
Danmark

Mobil:
+45 518 087 34

E-post:
eskildsvej@fiberflex.dk

Jens Jønholt
Danmark

Mobil:
+45 402 047 85

E-post:
eskildsvej@fiberflex.dk

John Tetlie
Ordförande, Norge

Mobil:
+47 917 332 36

E-post:
 john.tetlie@politihunden.no

Morten Haave
Kassör, Norge

Mobil:
+47 917 385 71

E-post:
morten.haave@politihunden.no

Magnus Söderberg
Sekreterare, Sverige

Mobil:
+46 (0)76-141 12 30

E-post:
manga_615@hotmail.com

NPHU:s STYRELSE

NPHU:s hedersmedlemmar

Ilkka Hormila fra Finland og Geir N. Halvorsen fra Norge.
Lars Lindgren, Sverige, utsågs till hedersmedlem under årets 

Nordiska Mästerskap i Holmenkollen.
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stengte grensen for hunder derfra. Til 
tross for dette fortsatte mesterskapet 
i mange år med tre deltakerland, og 
med to danske representanter, hen-
holdsvis dommer og lagleder uten lag. 
Det var viktig at de var med, slik at de 
var innforstått med konkurransepro-
grammet og det som ble vedtatt.

Våren 1988 ble det påvist rabies i 
Finland, og det medførte at Norge og 
Sverige stengte grensen mot Finland 
når det gjaldt innførsel av hunder fra 
der.

Norge skulle dette året stå som ar-
rangør av det nordiske mesterskapet 
som var planlagt avholdt i Stavanger.

Norsk Politihundelags styre tok da 
initiativ til et nordisk møte hvor hver 
av de nordiske lands politihundeorga-
nisasjoner var representert. På møte 
på Politihuset i Oslo 27.- 28. juni ble 
det klart at årets nordiske mesterskap 

Mira var den første godkjente politi-
hund i Norge tilhørende overkonsta-
bel Syver Braathen fra Sarpsborg, og 
hun ble godkjent i København den 17. 
mai 1913.

Da forløperen til Norsk Politihun-
delag, «Norsk Politihundeforening» 
ble stiftet i 1916 tydet det på at det 
var etter mønster fra Danmark. Det 
har i mange år vært mye utveksling av 
kunnskap og hundeerfaring mellom 
våre to land.

I 1932 da Norsk Politihundelag ble 
stiftet, ble det avholdt en landskamp 
for politihunder mellom Danmark 

og Norge. Landskampene ble senere 
avholdt hvert annet år frem til krigs-
utbruddet i 1940, og startet opp igjen 
i 1946 i København. Siste landskam-
pen ble avholdt på Blæstad ved Ha-
mar i 1968. Til denne landskampen ble 
daværende ordfører i Polisens Hund-
førarforbund i Sverige Ivar Falt invi-
tert for å diskutere et fremtidig nord-
isk samarbeid.

Våren 1969 inviterte Polisens Hund-
førarforbund til et nordisk møte i Jön-
köping i Sverige i forbindelse med at 
de arrangerte sitt SM. Fra Norge møtte 
Bjørn Haugsrud og Olav H. Pedersen. 
På møtet 7.–9. mai ble det besluttet at 
man for første gang skulle arrangere et 
nordisk mesterskap for politihunder.

Allerede høsten 1969 ble mesterska-
pet arrangert på Statens Hundskola 
i Sollefteå med lag fra fire nordiske 
land. Det norske laget bestod av Bjørn 
Haugsrud, Tor Øhre Nilsen og 
Roar Lien. Lagleder var Willy 
Gjesdahl og Andreas Øverland 
var med som dommer.

Dette ble et vellykket mes-
terskap, og det ble senere opp-
rettholdt som et årlig arrange-
ment. For mange hundeførere 
var det årets store mål å kun-
ne kvalifisere seg til å delta 
på denne begivenheten. Dette 
mesterskapet ble dessverre 
det første og siste på mange 
år hvor de fire nordiske land 
kunne delta i fellesskap.

Da det ble påvist rabies på 
kontinentet, så medførte det 
at Finland, Sverige og Norge 

Gjennom hele Norsk Politihundelags historie har det vært god 
kontakt med de andre nordiske land . Spesielt har kontakten og 
samarbeidet med Danmarks politihundevesen en lang historie .

NPHU – Vår historie

Overkonstabel Syver Braaten med Mira. Bjørn Haugsrud med Glen.

REPORTAGE
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for politihunder måtte endres til å bli 
en landskamp mellom Sverige og Nor-
ge. For at man ikke skulle tape det fel-
les nordiske aspekt, ble det bestemt at 
Danmark og Finland skulle sende en 
dommer og en observatør hver.

På samme møte ble det også enighet 
om at det var tre punkter som måtte 
vurderes for det fremtidige samarbei-
det.

1. De nordiske politihund konkurran-
sene kunne i fremtiden arrangeres 
som en landskamp mellom Sverige 
og Norge, samt en landskamp mel-

lom Finland og Danmark. Det bør 
være dommere fra alle fire land ved 
begge landskampene.

2. Det bør arbeides for å etablere en 
ordning med faste politihund semi-
nar i de fire nordiske land.

3. Det skal arbeides for utveksling av 
observatører på respektive lands 
utdannings- og kursvirksomhet 
på fagområdene. Det forutsettes 
at dette skjer gjennom de enkel-
te lands politihundeorganisasjon 
/-myndighet.

I årene som fulgte ble landskampene 
hvert tredje år erstattet av et nordisk 
mesterskap, som ble avviklet i grense-
områdene/riksgrensen. I alle konkur-
ransene var det en forutsetning å ha 
dommere fra alle fire landene. Denne 
konkurransen ble første gang arrang-
ert i Torneådalen på grensen mellom 
Finland og Sverige i 1990. De norske 
og svenske hundene konkurrerte på 
svensk side, og de finske og danske 
hundene konkurrerte på finsk side.

Dette gjentok seg i 1993 da mester-
skapet ble avviklet i Helsingborg med 
de danske og finske hundene, og i Hel-
singør med de norske og svenske hun-
dene. Ved begge disse arrangemen-
tene dømte de samme dommerne på 
begge sider av grensen.

På bakgrunn av det arbeid som 
skulle gjøres for å bringe det nordiske 
samarbeid inn i tjenlige former, ble 
det etter landsmøte i Norsk Politihun-
delag i 1989 etablert et» Nordisk Ut-
valg» bestående av Geir N. Halvorsen 
og Willy Samdal som medlemmer fra 
Norge.

I tiden som fulgte ble det avholdt 
jevnlige møter mellom de nordiske 
land. På Sæter gård den 12. - 13. mai 
1990 ble det bestemt å avholde årlige 
nordiske politihund seminar på tur i 
de respektive nordiske land.

I januar 1992 hadde det nordiske 
arbeid kommet så langt at det ble bes-
temt å etablere en felles nordisk poli-
tihund organisasjon. Samtidig begyn-
te arbeidet med Nord-

isk Polishundunion (NPHU). Ved-
tekter m.m. ble utarbeidet og sendt 
ut på høring i de respektive nordiske 
land.

Høsten 1992 ble det arrangert 
landskamp mellom Sverige og Norge i 
Trollhättan i Sverige, og mellom Dan-
mark og Finland i Haderslev i Dan-
mark.

Under nordisk politihund seminar 
på Politihundeskolen i København i 
mai 1993 var alt godkjent, og organi-
sasjonen NPHU ble stiftet. Formelt så 
ble alle protokoller underskrevet av 
alle land under nordisk mesterskap 
for politihunder i september 1993.

Styret i NPHU består av to repre-
sentanter fra hvert av de nordiske 
landene, og ordførervervet går på 
rundgang i perioder på to år. Geir N. 
Halvorsen ble valgt til den første ord-
føreren i NPHU.

NPHU fikk inntekter til drift av fo-
reningen ved at de ga ut eget hunde-
blad i alle de nordiske landene. «Nord-

Mesterskapet åpnes offisielt på brua over Tårneelven av formannen i det finske politihundeforbun-
det Ilkka Hormila og lenspolisinspektør i Lappland, Eerp Koponen.

Fra oppmarsjen i 1990. Norske laget sammen med det svenske laget.
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isk Polishund» ble utgitt 2 ganger pr. 
år, og avtalen med «SPIFAB» varte 
frem til 2007. Bladet ble utgitt bare 
frem til 2002.

I 1994 kom det endringer i karan-
tenebestemmelsene som gjorde at 
alle fire landene igjen kunne samles 
til et felles nordisk mesterskap for po-
litihunder på Norsk Politihundelags 
Kurssenter på Sæter gård. Samme året 
ble det også avholdt nordisk seminar 
på samme sted.

I årene som fulgte har det nordis-
ke samarbeidet utviklet seg videre, og 
nordisk mesterskap for politihunder 
har blitt avviklet årlig med unntak i 
2018. Nordisk politihund seminar ble 
til å begynne med avviklet annethvert 
år, og noe senere hvert tredje år.

Nordisk seminar skulle etter planen 
vært avholdt i Finland i 2011, men det 
ble avlyst. Det siste seminaret som er 
arrangert var i Aalborg i Danmark i 
2007.

I 1997 kom narkotikahundene med i 
egen klasse, men det var først fra 2004 
at narkotikahundene ble tellende i 
lagkonkurransen ved nordisk mes-
terskap. Laget bestod av en narkoti-
kahund og tre patruljehunder. Senere 
ble det åpnet for at 2 narkotikahunder 
og 3 patruljehunder konkurrerte. Den 
beste narkotikahunden og de to beste 
patruljehundene er tellende i lagkon-
kurransen.

Island ble tatt opp som medlem i 
foreningen i 2003, men de hadde ikke 
hunder å konkurrere med. De har et-

Nordiske møtedeltakere som startet arbeidet 
med etableringen av NPHU.

Det norske laget under åpningen.

Det danske laget under åpningen.

Det svenske laget under åpningen.
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ter hvert blitt hvilende medlem på lik 
linje med Finland.

Konkurransene mellom de nord-
iske land har utvilsomt bidratt til en 
positiv utvikling av våre tjenestehun-
der. Konkurransene har vært en kilde 
til inspirasjon og motivasjon for det 
videre arbeid med hundene. Det har 
vært nødvendig å beholde denne form 
for samarbeid, selv om det gjennom 
mange år har vært vanskeligheter.

Konkurranseprogrammene har fle-
re ganger blitt endret. Alle de nordiske 
landene har sine egne program, slik 
at en måtte enes om litt fra alle lands 
ønsker.

Til nordisk mesterskap i Uppsala 
i 2007 deltok Finland bare med en 
narkotikahund. Samtidig kom Fin-
land med et regelforslag som kunne 
gjøre at Finland fortsatt kunne delta i 
nordisk mesterskap. Dette var et IPO 
preget program, noe de andre lande-
ne ikke var enige i. Finland hadde ikke 
arrangert eget mesterskap på 2 år, og 
de signaliserte at det var tvilsomt om 
de kom til å delta under nordisk mes-
terskap i 2008.

Finland skulle arrangere nordisk 
mesterskap i 2008, men dette ble flyt-
tet til Danmark. Der deltok Finland 
med Pauli Sved som narkotikadommer, 
og Ilkka Hormila som lagleder.

I 2009 fikk styret i NPHU brev fra 
Finlands polishundsforening hvor de 
varslet at de ønsket å trekke seg ut fra 
NPHU, og de har etter dette ikke del-
tatt i nordisk mesterskap.

Styret i NPHU har hele tiden hatt 
vedtak på at de skal arbeide for at Fin-
land skal være medlem, og være en 
viktig part i det nordiske samarbeidet. 
Ilkka Hormila fortsatte i styret som 
kasserer ut 2013, da ble kassen over-
ført til Norge.

Inntektene fra «SVIFAB» opphørte 
i 2007, og det medførte at hvert enkelt 
land måtte betale sine egne kostna-
der ved nordisk mesterskap. Det kun-
ne heller ikke gis økonomisk støtte til 
arrangør av nordisk seminar. Eneste 
inntekten som NPHU har i dag er med-
lemskontingent fra Danmark, Sverige 
og Norge. Pr i dag er både Island og Fin-
lands medlemskap i NPHU hvilende.

For å redusere kostnaden ved å delta 
i nordisk mesterskap ble konkurranse-
dagene kuttet fra 3 til 2 dager. I løpet 
av 2013 satte dansk politi krav om at 
det ble konkurrert etter et praktisk 
program som var tjenesterelatert for å 
kunne fortsette i nordisk mesterskap. 
Et nytt program ble fremforhandlet 

Det finske laget under åpningen.

Niilo Hamalainen og tolken/lagleder Bengt Lindholm får orientering av standplassleder Arve 
Bjørke-Olssen før angrepsøvelsene.

En lystig gjeng med lagledere: Fra venstre Bent Milling (D), Bengt Lindholm (F), Stefan Svenson 
(S) og Trond Tvete-Berger (N).
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høsten 2013, og ble tatt i bruk under 
nordisk mesterskap i Danmark i 2014.

Det gode samarbeidet som etable-
ringen av NPHU har bidratt til, har 
hatt innvirkning på flere områder. Ved 
de felles nordiske arrangementene 
har det vært praksis at representan-
ter fra politihundeskolene og utdan-
ningsinstitusjonene har vært til stede 
og avholdt egne felles møter. Dette har 
ført til utveksling av kursdeltakere og 
instruktører mellom de respektive 
lands kursvirksomhet innenfor hun-
detjenesten.

Utdanning av hunder med spesial-
felt som brannhunder, bombehunder, 
liksøkhunder har alle utspring fra er-
faring fra de nordiske landene. Dette 
er felt hvor hvert land kun har et lite 
antall hunder, og hvor et slikt samar-
beid derfor er viktig.

På grunn av spesielle omstendigheter 
lot det seg ikke gjøre å arrangere nord-
isk mesterskap i Stavanger i 2018. Det 
var spesielt våre danske hunde førere 
som ikke fikk anledning til å reise på 
tidspunktet da mesterskapet var fast-
satt. Det lyktes heller ikke å flytte til 

en annen dato, eller bare arrangere en 
landskamp mellom Sverige og Norge.

I forkant av årets nordiske mester-
skap ble det utarbeidet et konkurran-
seprogram for bombehundene, og pla-
nen var at de skulle være med som en 
prøveordning. Danmark og Sverige var 
klare til å delta, men våre bombehun-
deførere ønsket ikke å delta. Vi får hå-
pe at dette kan modnes, slik at vi også 
kan få med bombehundene i det nord-
iske mesterskapet allerede neste år.

Det som i sin tid startet med lands-
kamper og nordiske konkurranser for 
politihunder har etter hvert utviklet 
seg til et godt samarbeid på flere om-
råder. Forhåpentligvis vil dette føre til 
en fortsatt utvikling av politihundene 
og politihundesaken i alle de nordiske 
landene.

l Text: Morten Haave

Gjester fra Island på nordisk mesterskap i Kristiansand.(S) og Trond Tvete-Berger (N).

 Ilkka Hormila og Pauli Sved.
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Viste du at …
Et hårdt træk i hundens halsbånd 
kan nedsætte hundens lugtesans el-
ler helt fjerne dens lugtesans i flere 
minutter? Gentages det pludselige og 
hårde ryk i halsbåndet på hunden kan 

næsens lugteevne nedsættes i op til 
flere uger!

Dette kræver vist lidt mere forkla-
ring. Først mit kildemateriale. Den-
ne opsigtsvækkende opdagelse blev 
offentliggjort i efteråret 2010 ved et 

”Geruchs symposium” (det betyder 
lugte-symposium) på veterinærhøj-
skolen i Hannover i Tyskland. Forske-
ren der har fundet ud af det hedder dr. 
Hatt og han er tillige professor. Hvis 
det skal skrives korrekt som kildeop-

Hei gode venner i Sverige . Mit navn er Bille Ruwald og jeg er ve-
terinær igennem mere end 40 år og har i mange, mange år be-
handlet politihunde i Danmark, Tyskland og Norge .

Mine artikler er på dansk selv om min fru er svensk . Hvis der 
er problemer med forståelsen så kan Lars Lindgren hjælpe . Her 
kommer en lille tekst til dig:

Hvordan påvirkes
hundens lugtesans?

Fo
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: A
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be
 S

to
ck

REPORTAGE

40  4-2019  |  Polishunden



lysning i en artikel så skriver man så-
dan: (dr. Hatt et al.)

Hvad var det så at Hatt fandt ud af? 
Han opdagede det nærmest som en 
sidegevinst idet han fandt ud af at men-
nesker der får et piskesmæld i nakken 
efter for eksempel en bilulykke helt el-
ler delvist kunne miste deres lugtesans. 
Når man mister sin lugtesans så bliver 
smagssansen også dårligere i det lugte-
sansen ”hjælper” smagssansen. Dette 
glæder både dig og din hund.

Lidt for forståelsen
Inden i næsehulen sidder lugtesan-
sen. Det er en meget kompliceret sag, 
som kun indenfor de sidste årtier rig-
tig er blevet forstået. Afhængig hvilket 
dyr man er eller hvilken race hunden 
tilhører findes der fra få millioner til 
flere hundrede millioner modtager-
celler. Hunde har ifølge mine kilder 
mellem 50 og 220 millioner lugtecel-
ler. Langnæsede hunde der samtidig 
gennemtiderne har skulle bruge de-
res næser til for eksempel at hjælpe 
deres ejer i jagt eller andet arbejde 
har flere modtageceller (receptorer) 
end hunderacer der gennem tiderne 
kun har været brugt som selskabsdyr. 
Det er dog for os uden betydning idet 
hundens lugteevne er så god at vi slet 

ikke udnytter dens kapacitet fuldt ud 
alligevel. En tæve har flere lugteceller 
end en hanhund. En hund med mørk 
pels har flere lugteceller end en hund 
med lys pels. Hvis du lige skal have et 
billede på hvordan dette kan lade sig 
gøre så tænk på en græsplæne. Den 
kan være fuldt besat med græs eller 
den kan have få græsstrå spredt på 
overfladen. Ligeledes forholder det sig 
med næsens lugteepithel. Den samme 
overflade kan have forskellig ”tæthed” 
af lugtereceptorer.

Alle disse receptorer har hver deres 
”ledning” (fila olfactoria) op til hjer-
nens lugtekolbe. Hjernens lugtekolbe 
sidder foran i hjernen. For at alle disse 
fine små nervetråde kan komme ind 
til lugtekolben i hjernen skal de igen-
nem et knoglestykke som hedder ”si-
benet”. Sibenet danner loft og sider i 
bageste del af næsehulen. Du skal end-
videre forestille dig at hjernen ligger i 
en væske og derfor ikke sidder fast på 
knoglesiderne. Hjernen ligger for at 
sige dette en smule simpelt i en væske. 
Dette bevirker at hjernen hvis hovedet 
pludselig får et hurtigt og hårdt drej 
ikke kommer hel med lige så hurtigt 
som hjerne-knogle-kassen gør det. 
Dette kan bevirke mange forskellige 
tilstande i hjernen. En af dem er at si-

benet laver en kæmpe påvirkning på 
de millioner af små nervetråde som 
går igennem sibenet og de bliver mere 
eller mindre ”klemt”. Dette bevirker 
en fra lille og ubetydelig påvirkning af 
lugtesansen til en permanent og evig 
forsvunden lugte sans. 

For bedre at kunne forstå dette kan 
du forestille dig at du får affyret et 
skud ud for et af dine ører. Dette skud 
nedsætter din høresans i et stykke tid. 
Udsættes dit ører mange gange for et 
skud ud lige ud for øret så forsvinder 
din høresans helt eller delvist for evigt.

Det samme er det med den vold-
somme påvirkning af nervetrådene 
når der går igennem sibenet. Der fin-
des to forskellige måder hvorved sibe-
net påvirker nervetrådene på så lugte-
sansen nedsættes. Et stort kraftigt ryk 
og denne ene gang er nok til at lugte-
sansen forsvinder. Den anden måde 
er at give hunden mange halvstore ryk 
i halsbåndet så sibenet mange gange 
klemmer nervetrådene. Denne gen-
tagne traumatiske påvirkning af ner-
vetrådene vil med tiden nedsætte lug-
tesansen mere og mere.

Hvor længe er lugtesansen så væk? 
Hos vore arbejdende hunde er det en 
ganske alvorlig sag at miste eller at få 
nedsat sin lugtesans. Det er jo lugte-
sansen hunden finder føde med. Min 
erfaring viser at tilstanden hos hun-
den varer fra få minutter op til flere 
uger. Lugtesansen nedsættes kun, 
men ikke forsvinder helt. Det længste 
jeg har observeret at en hund havde 
”mistet” sin lugtesans var 6 uger. Bå-
de med og uden behandling så vente 
lugtesansen tilbage. Hvor meget lug-
tesansen nedsættes hænger sammen 
med hvor hårdt du giver et ryk i hals-
båndet. Der findes for øvrigt et med-
icinsk præparat som afhjælper den 
pludselig momentane ”døvhed” i lug-
tesansen. Det er en injektion som kan 
gives så hurtig som muligt efter på-
virkningen. Spørg evt. din dyrlæge.

Symptomerne på hunden er lidt 
forskellige. Det er dine observationer 
der som regel fortæller at der er noget 
galt. Hunden arbejder ofte videre, men 
virker som om den er ”dum”. Den kan 
ikke forstå at den ikke kan lugte eller 
lugte så godt så den laver handlinger 
som du ikke er vant til at se den gør.

l Text och foto: Bille Ruwald
Tjänsteveterinär DanmarkDen orange pil viser sibenet ( foto fra 2010).

 41Polishunden  |  4-2019



Nybliven blodgivarhund
Region Stockholm – 11 september

En av våra blivande 
tjänstehundar Po-
larmarkens Qirov 
blev igår godkänd 
blodgivarhund. Det 
innebär att Qirov 
kommer lämna 
blod ungefär var 
tredje eller var 
fjärde månad fram-
över. För att passa 
som blodgivare ska 
hunden vara fullt 
frisk, väga minst 27 
kg samt vara yngre 
än 8 år.

 / Hundenheten 
 Stockholm

Flygande övning
Region Stockholm – 16 september

Idag genomförde våra blivande hundförare sin helikopter-
utbildning. De övade på hur man närmar sig en helikopter, 
samt i och urlastning. Givetvis ingick också en flygtur.

Personalen på polisflyget är viktiga kollegor för hundfö-
rarna. Deras ögon ifrån himlen hjälper oss ofta i jakten ef-
ter gärningsmän som skall gripas, men också i ärenden där 
en försvunnen person eftersöks. Utöver det bistår de med 
transporthjälp när så är påkallat.
 / Johan

LANDET RUNT

”Happy” ending!
Region Syd – 17 september

Fredag kväll. Båstad tätort.
En man, med en sjukdomsbild, har an-
mälts saknad och flera patruller skick-
as till det aktuella området. Mannen 
har varit borta i över tio timmar från 
en tillfällig adress i centrala Båstad.

Han hade dessutom lämnat den till-
fälliga adressen mycket lätt klädd, det 
vill säga helt utan ytterkläder. Nu var 
oron stor att det hade hänt något all-
varligt.

Det är här som hundförare H och 
polishund Happy kommer in.

Happy får nästan direkt upp vitt-
ringen i den kyliga höstkvällen och 
spåret leder ner till en närbelägen dal-
gång.

Hundförare H hänger på så gott hon 
kan tills Happy når målet. Mannen på-
träffas under ett stängsel där han fast-
nat och inte kunnat ta sig loss. Enligt 
vår bedömning hade han legat där i åt-
minstone flera timmar och med tanke 

på kylan var det tur att han påträffa-
des så pass snabbt.

Han fördes med ambulans till lasa-
rettet men han var vid medvetande. 
För Happy blev det en lek med bollen 
som belöning. Det var för övrigt fjärde 
människan som Happy letat och fun-
nit bara i år, 2019.

– I två fall har hon i praktiken räd-
dat livet på personerna, och i två fall 
har personerna påträffats avlidna. I 
de sistnämnda fallen har dock oroliga 
anhöriga varmt uppskattat att de på-
träffats så man har kunnat få ett avslut 
på försvinnandet, säger hundförare H 
som med rätta är omåttligt stolt över 
sin partner.

Idag är en ny dag. För Happy och H. 
 

/ På grund av hotbilden mot
vår yttre personal är

hundförarens namn anonym.
Polisen NV Skåne, Båstad Visst är hon ganska cool, Happy?
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Du springer inte från din lukt
Region Syd – 11 september

Vid 23-tiden på måndagskvällen inträffar en trafikolycka 
på E 6:an och Östra Karup, norrgående riktning. Två per-
sonbilar sammanstöter men lyckligtvis utan några per-
sonskador. Däremot väljer en av förarna att lämna platsen 
springande vilket gör att en hundpatrull omedelbart sätts 
in. Spåret går in på Hallandsåsen och till slut når hundens 
nos, samt även hundförare, en individ som ligger och tryck-
er i en av buskarna.

Mannen, född 1999, misstänktes direkt för drograttfylla, 
narkotikabrott bruk samt smitning från trafikolycka. Sam-
manstötningen ställde till med trafikproblem under natten 
vid bärgningsarbetet.

Att fly och tro att man kan hålla sig undan från en välmo-
tiverad polishund med förare är ingen bra utgångspunkt.

Bara ett tips!
 / Polisen NV Skåne, Båstad

LANDET RUNT

Rättvisa har skipats
Region Väst – 30 augusti

Vilken sensommar Lindjax Gar-
con ”Garry” har haft med sin fö-
rare, där rättvisa har skipats.

Garry är 10 år och kommer ba-
ra jobba året ut då han efter det 
kommer att gå i välbehövlig pen-
sion. Men Garry levererar in i det 
sista.

I mitten av augusti ser vitt-
nen två gärningsmän som försö-
ker stjäla en cykel vid grillen vid 
Jordfallsbron, Kungälv. Kollegor 
griper en av männen på plats, 
medans den andre får fötter. Gary 
spårar längs med en brygga och ut 
i vassen, spåret går sedan genom 
kohagar och träsk. Då den närmar 
sig Nordre älv ser de gärningsmannen i älven simmandes. 
Garry med förare lyckas hålla jämna steg längs med träsket 
och gömmer sig sedan vid en udde. Gärningsmannen sim-
mar rakt in i famnen på dom. Gripen.

Förra veckan, ett nattpass spårar Garry upp tre gärnings-
män till. Först är det en familj som påkommer två inbrotts-
tjuvar i deras hem och dessa flyr. Gary spårar genom träd-
gårdar, skog och en småbåtshamn och det slutar i en buske 
där de båda männen gömt sig. Och om inte det var nog, någ-
ra timmar senare spårar Garry upp ytterligare en inbrotts-
tjuv. Alla gripna.

Hatten av för Garry och hans förare.
 / Hundförare Hannah

Fynd vid rånarjakt i Vara
Region Väst – 30 juni

I veckan blev jag och polishunden Lucca beordrade till Vara 
med anledning av ett rån, vi var då ca 10 mil därifrån så vi 
hade en bit att köra. Under vår långa framkörning så börja-
de patrullerna på plats, under ledning av polisinsatschefen, 
ett intensivt arbete.

När vi väl kom fram så hade jag inte så stora förhoppning-
ar om att hitta något eller någon då det var väldigt varmt 
och mycket folk runt den rånade butiken. Men jag tog ut 
Lucca där vittnen sett personer springa från platsen och 
trots att förutsättningarna var svåra så började Lucca spåra 
längs en gata.

Under tiden vi spårar så möter vi en äldre dam som hit-
tat en väska som kunde härledas till rånet. Lucca spårade 

sedan vidare längs gatan 
och plötsligt dök hon in i 
buskarna och markerade 
något. Då jag kontrollerade 
vad det var såg jag att det 
var ett föremål som kunde 
sättas i samband med rånet, 
så den säkrades. Detta fynd, 
tillsammans med väskan 
utgör viktiga bevismaterial 
i kommande utredningen. 
Ännu en gång visar sig la-
gens långa nos att den är 
fantastisk!

På bilden ses Lucca

 / Hundförare Patrick
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Drag i linan
för hundföraren Micke med tjänstehunden Nato

Region Syd – 18 juni

Natten mot måndagen den-
na veckan fick Lantmännen 
i Kristianstad oönskat besök 
av tjuvar. Flera patruller be-
ordrades till platsen när väk-
tare slog larm om inbrottet 
och Micke med Nato var en 
av patrullerna. De fick snabbt 
upp ett bra spår på området 
och därefter påbörjades ett 11 
km långt spår som gick genom 
skog, kärr och stad och slutade 
med att 2 gärningsmän grips i närheten av Skepparslöv. Det 
var ett långt och utmanande spår och efter nattpasset fick 
både Micke och Nato välbehövlig vila och sömn.
 / Polisen Kristianstad

Drog- och knivfynd
Region Stockholm – 18 augusti

Inatt kallades För-
svarsmaktens Izor 
med förare till Upp-
lands Väsby för att 
hjälpa kollegor att gå 
igenom ett centralt 
område efter droger. 
Samarbetet resulte-
rade i att Izor hittade 
både droger och en 
kniv som kunde tas 
om hand av patrul-
len.

 / Hundenheten 
 Stockholm

Strålande insats i mörker
Region Syd – 30 september

Som så ofta tidigare fick vi på polisen ännu ett larm på lör-
dagen om en försvunnen person från ett boende. Mannen, 
med en sjukdomsbild, hade förirrat sig ut i ett stort och 
obebott skogsområde och hade varit borta ett antal timmar.

Nu när temperaturen började sjunka och mörkret sänka 
sig under sena eftermiddagen var det mycket viktigt att lo-
kalisera honom. Ett stort pådrag drogs igång där ett antal 
poliser och andra frivilliga engagerade sig.

Även en hundpatrull sattes in och minsann...fick inte hun-
den vittring på mannen efter ett tag! Till slut kunde mannen 
hittas liggande i en mycket kuperad terräng. Han var förvir-
rad, desorienterad men lyckligtvis vid medvetande.

Vi kan inte nog sjunga polishundens och förarens lov på 
den här sidan.   
 / Polisen NV Skåne, Örkelljunga

Människans
(och polisens) bästa vän

Region Mitt – 26 februari

Visste du att polishundar kan vara av vilken ras som helst, 
även blandras? Vanligast är att de är av någon av de tradi-
tionella brukshundsraserna. Idag finns det cirka 400 polis-
hundar i bruk i Sverige. Cirka 70 procent av dessa är tyska 
schäferhundar. Hundarna ägs av Rikspolisstyrelsen eller av 
enskilda poliser med särskilda avtal. Hundarna bor med fö-
rarna och deras familjer.

Här på bild syns två av Västmanlands polishundar, Aisha 
och Boy och deras förare Frida och Patrik.

 / Polisen Västmanland
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