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 LEDARE PHF

 Johan Petersson
 Ordförande

Nytt år och
nya utmaningar väntar

Vi söker någon förening ute i landet som kan 
tänka sig arrangera SM för narkotikahundarna. 
Tävlingen är tänkt att genomföras under okto
ber månad så det finns tid kvar att planera för 
de som åtar sig uppdraget. Efter förra årets ut
tagningstävling, som ersatte SM:et, var intres
set från de tävlande stort och vi skulle varit fler 
deltagare men fick några återbud på slutet. För 
de som kan tänka sig ta detta uppdrag finns det 
alltså ett intresse ute i landet från de tävlande.

Styrelsen består av sju personer som driver de 
frågor som ni medlemar vill att vi ska göra. Vi 
försöker att ta vara på de signaler som kommer 
till oss och sedan ge förutsättningar för dessa 
idéer. Ett sådant exempel är förslaget om att 
införa en Caincrosstävling för er medlemar. Ty
värr var det ingen som nappade på detta utan 
det rann ut i sanden. Tanken om att genomföra 
en tävling, för de som vill, lever vidare så vi sök
er nya möjligheter och vägar att gå för att kunna 
prova denna tävlingsform.

Vi i styrelsen försöker att lägga den tid vi har på 
de aktiviterer som ni vill ha. Några exempel på 
populära arrangemang är draghundslägret som 
i år drog mer folk än vad vi kunde ta emot. Ett 
annat är vårt skyddsläger som med lätthet fyl
ler alla platser. Detta är mycket glädjande och 
vi har avsatt mer tid och pengar till dessa evene
mang så att så många som möjligt kan vara med. 
Då det gäller tävlingsverksamheten går det lite 
trögare och det är främst problem med att hitta 

arrangörer som är svårt. Vi har provat att lägga 
ut dessa på civila föreningar vilket gör att styr
elsens jobb blir betydligt tyngre då vi får ta ett 
större ansvar. När det gäller narkotikaSM har 
vi till och med genomfört som en uttagningstäv
ling där hela styrelsen drog hela lasset.

Vad jag vill komma till är att vi lägger vår tid på 
det ni vill att vi ska arrangera men vi kan inte 
hålla på med verksamhet som vi inte får hjälp 
med. Ser vi framåt, speciellt då det gäller narko
tikaSM, kan vi tvingas lägga ner detta och istäl
let får styrelsen utse vilka som ska representera 
Sverige vid Nordiska Mästerskapen.

Har ni några idéer ute i landet om hur vi ska 
lösa detta så tar vi emot förslag så kanske vi hit
tar en väg att nå framgång.

Med vänliga hälsningar
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Mordet i Limmared
REPORTAGE

– Tass spårade 
upp mordvapnet



– JAG BEFANN MIG i Lidköping när 
jag hörde på radion att det hade skett 
en skjutning i Herrljunga och jag blev 
inkallad, säger hundföraren Johan 
Hansson som har Skaraborg som sitt 
normala arbetsområde.

Han fick veta att en person hade bli
vit skjuten och att den misstänkta 
gärningspersonen hade flytt i en sil
verfärgad BMW i hög hastighet. Föra
ren var narkotikapåverkad och redan 
efter några kilometer tappade han 
kontrollen och körde av vägen och bi
len hamnade på sidan. När den första 
polispatrullen kom till flyktbilen var 
den tom men ett vittne som var först 
på olycksplatsen berättade att två blo
diga män hade lämnat bilen och att 
de inte var intresserade av att prata 
med honom. Johan Hansson och hans 
schäferhanne, Tass, behövdes därför i 
jakten på de misstänkta männen.

NÄR JOHAN OCH TASS anlän
de fanns det redan en hundförare på 
plats som hade påbörjat en spårning 
och som hade fått upp ett spår. Johan 
och Tass stannade därför kvar och 
bevakade bilen men Johan kom med 
förslaget att han ska göra en brotts
platsundersökning runt bilen för att 
söka efter föremål, ett så kallat saksök. 
Men i stället fick Tass omgående upp 
ett spår som ledde in i en skogsdunge 
åt totalt motsatt håll mot den första 
hunden.

– Då tänkte jag att det kan vara fler 
personer inblandade. Det var helt 
kolsvart ute men redan efter 30 meter 
markerar Tass för ett föremål genom 
att lägga sig helt stilla på marken. Jag 

tänder min ficklampa och lyfter upp 
några grenar och där ligger det en blo
dig revolver, säger Johan Hansson.

Tass hade agerat precis som han skul
le, genom att inte röra det. Johan an
ropade insatschefen och lämnade 
information om att de hade hittat en 
revolver i en skogsdunge. Gärnings
männen hade först sprungit åt ett håll 
för att gömma revolvern och sedan 
vänt och sprungit åt rakt motsatt håll. 
Johan berättar att de kanske hade hit
tat revolvern senare, när de hade sökt 
av området efter bärgningen men att 
det hade blivit svårare ju längre tid 
det hade gått och desto fler människor 
som hade rört sig vid bilen. Det hade 
försvårat spårningen. Men eftersom 
två hundpatruller snabbt var på plats 
gavs båda goda förutsättningar till ett 
bra jobb.

– Det här visar så tydligt när samarbe
tet mellan många olika medarbetare 
inom polisen fungerar bra, säger Jo
han.

Den första polishunden tappade 
spåret och återvände till bilen. När 
bilen hade bärgats sökte hunden av 
området igen och hittade då en mo
biltelefon, bilnycklar samt en klocka. 

Kriminaltekniker, forensiker, utredare och hundförare samarbe-
tade brett och effektivt vilket ledde till att en man kunde gripas 
och dömas till 17 års fängelse för bland annat mord .

Tidigare publicerad i 
nr 3 · 2019

Föraren tappade kontrollen över bilen som 
hamnade på sidan. Ett vittne såg två blodiga 
män lämna olycksplatsen till fots.

Tass spårade upp en blodig revolvern, som hit-
tades en bit ifrån bilen.
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Även kriminaltekniker från foren
siska sektionen i Uddevalla kallades 
till platsen, och de genomförde då en 
brottsplatsundersökning Vid den här 
tidpunkten har polisen fått in en rad 
föremål som kan användas som vik
tig bevisföring. Polisen får sedan tips 
från en person som har sett två blodi
ga män gå in i en trappuppgång. Två 
personer ses senare gå på baksidan av 
fastigheten och polisen kan konfron
tera dem.

Polisen beordrar ner dem på marken 
och sätter handfängsel på de båda 
männen. De grips misstänkta för en 
rad brott. Vapnet som Tass spårade 
upp var en 28 centimeter lång Mag

num 44. Revolvern undersöktes se
nare på NFC, den provsköts och kolv, 
varbygel samt avtryckare topsades.

DEN SKOTTSKADADE MANNEN 
hade skjutits i ljumsken utanför sin 
lägenhet i Herrljunga. Men strax före 
hade ett skott avlossats inne i lägenhe
ten. Det skottet gick rakt igenom man
nens sko men missade hans häl med 
några millimeter. Men sedan befann 
sig samtliga inblandade av någon an
ledning på parkeringen utanför lägen
heten där ett skott träffade mannen 
som fick livshotande skador. Polisut
redningen visade senare att revolvern 
hade använts vid två tillfällen på kort 
tid, dels skjutningen i Herrljunga dels 

dagen innan då en 25årig man hade 
skjutits till döds i Limmared. Den 19 
augusti 2017 hade fyra personer kört 
till Limmared. De parkerade utanför 
en adress, två personer stannade kvar 
i bilen medan de övriga två gick upp 
till en lägenhet.

I förundersökningsprotokollet fram
går att 25åringen först hade öppnat 
dörren när de ringde på. Men efter 
en kort stund stängde han dörren, 
en av männen sköt två skott rakt ige
nom den. Ett skott träffade 25åring
en i huvudet. Mannen dog senare på 
sjukhus. Efter det åkte kvartetten vi
dare till en kvinna. Hon tog emot två 
tomhylsor från skotten som dödade 
25åringen. Kvinnan gjorde sig sedan 
skyldig till medhjälp när hon åkte till 
en tjärn i Bergsjön, Göteborg, för att 
slänga hylsorna.

Det görs en rad spårfynd i en verkstad 
där de misstänkta brukar vistas. Men 
det viktigaste fyndet är revolvern. Ef
ter att ha analyserat vapnet bedömer 
forensiker att det talar extremt starkt 
för att det är samma vapen som har 
använts både vid mordet i Limmared 
och i Herrljunga där en man skottska
dades.

SENARE SAMMA DAG som mordet 
i Limmared ägde rum ska 34åringen 
även ha hållit en revolver mot huvudet 
på en kvinna. Gärningen ska ha skett 
som en rysk roulette, berättar kvinnan 
i förhör.

Efter det slog han henne i ansiktet 
med revolvern. Det olaga hotet med 
”rysk roulette” frias han från men han 
döms för att ha misshandlat kvinnan. 

Revolvern fotograferad i samband med patron ur och säkring av dna-spår. På bilden har trumman 
fällts ut och vridits till vänster för att synliggöra tomhylsan som satt i en av kamrarna.

Revolvern som hittades i samband med bilolyckan hade använt vid ytterligare två andra tillfällen, 
vilket framkom under polisutredningen.

Jag minns arbetet med 
det här fallet med glädje 
eftersom det kriminaltek-
niska arbetet och samar-
betet mellan så många 
inblandade fungerade så 
bra .  Johan Hansson
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De misstänkta männen, 35 och 34 år 
som båda förekommer i flera avsnitt i 
belastningsregistret, åtalades för mor
det samt mordförsök på den skottska
dade mannen samt en rad andra brott. 
34åringen dömdes mot sitt nekande 
till 16 års fängelse för mord. Han döm
des även för grovt vapenbrott, miss
handel, stöld samt grovt olaga hot. 
35åringen friades från mordmisstan
karna men dömdes till åtta månaders 
fängelse för bland annat stöld och nar
kotikabrott.

I förhör skyllde de båda männen på 
varandra när det gällde vem som av
lossade de skott genom lägenhets
dörren i Limmared som träffade 
25åringen i huvudet. Men på Mag
numrevolvern fanns 34åringens 
dna. Mannen överklagade till hovrät
ten som i stället skärpte straffet till 17 
års fängelse. Männen greps 20 augusti 
2017. En brottsplatsundersökning och 
en forensisk undersökning av lägen
heten där 25åringen hittades genom
fördes. Utredningen visar att under 42 

timmar, mellan klockan 03:00 den 19 
augusti och klockan 20:43 dagen efter, 
då två personer grips, var flera perso
ner inblandade i flera grova brott.

Tingsrätten bedömer att det var 
34 åringen som sköt, det är bevisat 
att det var han som hade tillgång till 
revolvern. Han pekades även ut av 
vittnen. Tingsrätten kan däremot in
te avgöra syftet med besöket hos den 
döda mannen. Eller varför han sköts. 
En person uppger i förhör att mannen 
som sköt ville ta över narkotikamark
naden i Sjuhäradsbygden och att det 
handlade om konkurrens. En annan 
uppgift är att 25åringen hade sålt då
lig narkotika. Men utredningen i den
na del uppges vara för bristfällig för 
tingsrätten att ta ställning till.

Tingsrätten skriver i domen att efter
som ett så kraftigt vapen som en Mag
numrevolver användes är bedöm
ningen att uppsåtet med gärningen 
var att döda. Flera personer döms för 
skyddande av brottsling. Bland annat 

kvinnan som tog emot tomhylsorna 
och tvättade dem med sprit för att se
dan slänga dem i en tjärn. Gärningen 
är grovt skyddande av brottsling efter
som det handlade om undanröjande 
av bevis för ett mord.

Den morddömde förekommer sedan 
tidigare i 14 avsnitt i belastningsre
gistret. Han är tidigare dömd till sex 
års fängelse för grovt rån, rån, till
grepp av fortskaffningsmedel, olovlig 
körning samt narkotikabrott.

– Jag minns arbetet med det här fallet 
med glädje eftersom det kriminaltek
niska arbetet och samarbetet mellan 
så många inblandade fungerade så 
bra. För mig och min hund blev det 
också en bra belöning.

l Text: Andreas Schander
l Bild på Johan Hansson:

Andreas Schander
l Övriga bilder: Polisen

Träfiberskiva

Fanér

Porös fyllning av
pappliknande material

Utgångshålen på dörrens insida, där ett av skotten träffade 25-åringen i huvudet.
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Det är höst! Nej det är vinter! Nej det 
är vår! Eller vad är det egentligen? 
Detta måste vara en märklig vinter vi 
upplever, i alla fall vi som inte bor allt
för långt norröver. Ena dagen känns 
det som vår, fåglarna kvittrar och även 
en och annan knopp skymtar, första 
äckliga fästingen togs i januari! Helt 
upp och nedvänt men det enda man 
kan va säker på är att det oftast är 
grått och regnigt. Snöskyfflarna står 
orörda och laggen likaså. Matte hade 
lovat mig att vi skulle åka skidor i vin
ter för det brukar finnas lite spår som 
även jag med fyra ben får vara i. Några 
skidor har jag inte sett röken av.

Vi brukar åka lite norröver men inte 
ens där har det varit snö. Matte verkar 
nöjd ändå för när elräkningen kom
mer påstår hon att det finns fördelar 
med milt väder.

Kommer ni ihåg Prinsessan? Hon 
som Matte jobbade med som bomb
hund? Prinsessan blev ju pensionär 
hos mina ”morföräldrar” och fyllde 
11 år i november. Hon är fortfarande 
pigg och frisk. Vi brukar hälsa på där 
titt som tätt och liva upp stämningen 
lite med lite Flattefnatt. Hon är svår

flörtad den där Prinsessan för leka vill 
hon inte. Hon går mest i sin egen lilla 
värld, nöjd med att flöjta iväg en bit 
från oss under promenader i skogen 
för då kan hon helt obekymrat roa sig 
med att äta häst och rådjursbajs! En 
äcklig Prinsessa måste jag säga.

På jobbet rullar det på. Vi har fått 
en del nya patrullhundförare som nu 
även fått sina hundar i tjänst och haft 
en hel del lyckade jobb. Det är så himla 
kul att se hur förarnas ögon bara lyser 
av stolthet och glädje när det berättas 
om första spåret med grip i slutet! Vi 
har några patrullhundar som håller på 
att utbildas till ”kombihundar”. Det 
innebär att dom fortsätter jobba som 
patrullhundar med allt vad det inne
bär, men dom blir också utbildade att 
söka efter narkotika och vapen. Det 
blir ett bra komplement till oss som 
jobbar heltid med att leta narkotika 
och vapen. Där jag jobbar så jobbar in
te vi på dygnets alla timmar, men det 
gör ju patrullhundarna så dom kom
mer finnas till hands när vi inte är det. 
Självklart finns dom ju också samti
digt som vi jobbar! Jag hoppas bara att 
dom kommer ges möjlighet att också 
få tid till att vara med på våra dres
syrdagar så inte deras nosar glömmer 
bort lukterna.

Det råder en form av valpboom där 
jag jobbar! Flera förare (patrullhunds
förare) som har valpar i olika åldrar 
nu. Tror jag gillar valparna mest! Mat
te säger bara ”åh va söt men oj va job
biga dom är”. Själv ser jag dom som 

REPORTAGE

Vad händer?

Mitt i januari men det känns som september.

Prinsessan har fortfarande spänst nog för stenklättring.
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små söta gosedjur och vem gillar inte 
ett gosedjur? Jag skulle gärna vilja ha 
en liten valp hemma men Matte väg
rar! Ska bli så spännande att följa de
ras framfart och träning till att bli po
lishundar längre fram.

Vi har dessutom en himlans massa 
valpar ute hos fodervärdar. Det är val
par som får bo hos någon familj och 
sen har vi en instruktör som sköter 
uppföljningen med fodervärdsfamil
jerna och om vi har tur kommer det bli 
en hel del polishundar av dom valpar
na. Om allt går bra kommer det bli ett 
bra tillskott på hundsidan. Små söta 
gosedjur som växer upp till rejäla po
lishundar.

Vi har på narkhundsidan haft en hel 
del jobb och många fina fynd i form 
av narkotika, vapen, tomhylsor efter 
skjutningar men också sedlar. Det som 
är extra roligt är att vi fyrbeningar är 
väldigt jämna (tycker jag i alla fall) så 
det spelar ingen större roll vem av oss 
som kommer på ett jobb för vi sköter 
oss oftast väldigt bra. Det jag har stött 
på en hel del är uniformerade två
beningar som nästan ber om ursäkt 
för att dom stör oss genom att be om 
vår hjälp! Matte har frågat dom var
för dom resonerar så och har fått till 
svar att ”ni är väl så upptagna med al
la spangrupper o sånt”. Matte har då 
förklarat för dom att just deras hus
rannsakan också är viktig för oss, att 
vi finns till hands för dom i uniform 
också! Vi är inte någon speciell enhets 
hundar. Sen har Matte och jag klurat 
på hur det kan komma sig att dom tän
ker så. Den enda anledningen vi kom
mit fram till är okunskap p.g.a. att vi 
inte varit duktiga nog att sälja oss så 
att alla kollegor börjar tänka HUND 

som en naturlig del vid många av job
ben.

En husrannsakan borde alltid ren
dera i att en hund begärs till platsen 
kan jag tycka (men jag är part i må
let). Nu är det ju inte så att vi saknar 
jobb MEN vi kanske borde vara bättre 
på att informera om att vi finns och 
vad vi gör? Det är en stor region med 
många kollegor och där omsättningen 
på personal i yttre tjänst sker fort så 
det är inte alltid lätt att få in HUND 
i tänket hos alla. Antar att det gäller 
alla sorters hundar, inte bara för oss 
söknosar. Ibland känns det som att 
det stora i vår organisation inte alltid 
är av godo. Det är bara lite sorgligt att 
det tydligen finns kollegor som ber 
om ursäkt för att dom ”stör oss”. Om 
vi aldrig blev störda skulle vi inte ha så 
många jobb som vi har! Stör på! säger 
jag bara! Fast vi kanske inte alltid kan 
komma då vi inte alltid har tillräck
ligt många hundar tillgängliga … men 
det är ju en helt annan fråga – det där 
med hur många man ska vara som job
bar … det är inget lättsmält köttben 
att tugga i sig.

Det var en liten rapport från min 
synvinkel som är ca 40 cm ovan mark. 
Nästa rapport kommer troligen bestå 
av vår årliga regvecka som i år kom
mer ske på annat vis än vi är vana vid, 
men mer om det nästa gång.

l Text: ”Prinsen”
l Foto: Petra

Prinsessan pigg o glad. Prinsen.

Truxelis Fight har börjat sin aspirantutbildning.
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Hej igen alla kära läsare!

Nu är jag äntligen tillbaka på jobbet 
igen. Husse, matte och småfolket har 
varit på solsemester och jag har vilat 
upp mig på pensionat. Matte och små
folket kom hem bruna och fina men 
husse som är bördig från landets mest 
regntäta stad åkte iväg liknande ett 
glas mjölk men kom hem i skepnaden 
av en dansk flagga.

Tänkte berätta det senaste som hänt 
i mitt lilla liv, och det är inte så lite hel
ler. Det började för någon vecka sedan 
när jag och husse kom hem från job
bet, faktiskt sista passet innan husse 
och matte skulle få följa med mig till 
Stockholm och årets hundmässa. Jag 
kände mig allmänt trött och hängig 
och ville bara sova, inte äta och fram
förallt INTE ha husse hängande över 
mig och prata bebisspråk samtidigt 
som han försökte trycka in torrfoder 
i munnen på mig fast jag inte ville ha! 
Om han tycker att det är så jä#%a gott 
kan han stoppa det i sitt eget kakhål.

Morgonen efter hade jag inte ätit och 
ville inte gå ut. Ni hade heller inte velat 
gå ut nakna i tre plusgrader och regn 
om ni hade feber. Husse körde mig i 
ilfart till veterinären som stoppade en 
termometer i rumpan på mig, stack 
mig i tassen och la in mig över dagen 
på dropp. Jag fick några piller som fick 
mig att må jättebra och fick bara träffa 
jättesnälla människor, så jag hade det 
underbart på djursjukhuset. På efter
middagen kom husse och matte och 
hämtade hem mig och packade bilen 
för att köra norrut. Det märktes att 
husse var lättad för han sjöng och be
nämnde mig på ett sätt han aldrig gjort 
förut samt lovade att aaaaldrig mer bli 
arg på mig, yeah right!!

Sen var det dags att köra! Matte, eller 
kärringen, som jag kallar henne oss 
emellan p.g.a. hennes hårda förhåll
ningssätt och som min yttersta rival 

om husses gunst var som vanligt ele
gant och smakligt klädd. Men husse 
däremot, såg ut som om ett postorder
företag från Borås spytt på honom.

Dagen efter skulle jag och husse va
ra med i nyhetsmorgon. Husse hade 
handsvett och sprang ohälsosamt ofta 
på toa, själv var jag lugn som en fil
bunke. Husse blev sminkad och fick 
fika medan stjärnan fick ligga på gol
vet. Husse fick sitta i soffan och prata 
medan stjärnan fick ligga på golvet, 
fast jag passade på att slicka i mig lite 
av programledarnas smink i pausen, 
så man kan säga att det är testat på 

djur! Resten av helgen följde i sam
ma tecken, husse och matte fick gå på 
spa medan stjärnan fick ligga på gol
vet, hussen och matte fick gå på fina 
middagar medan stjärnan fick ligga i 
 BILEN. Hussen och matte fick ligga i 
en stor skön hotellsäng medan stjär
nan fick ligga på …. just det råder det 
delade meningar om för när matte 
släckt lampan och husse börjat dra 
timmerstockar kröp jag också upp i 
sängen.

Sista dagen var det prisutdelning, hus
se fick vänta i en soffgrupp, stjärnan 
fick vänta på golvet. Husse fick grön

Brev från Bella:

Bomber och blodprov

Foto: Anders Roos

REPORTAGE
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saker och diplom och jag fick mig en 
SÄNG och ett rejält ben som jag stolt 
visade upp för publiken. Ny fin mid
dag för husse och matte, stjärnan fick 
ligga i bilen och äta kokt ris eftersom 
jag fått engelsk dagbok (diary läs diar
ré) efter min febertopp.

Tänk er själva, showens stjärna och 
bara få leva på kokt ris hela helgen. 
Jag tackade husse och matte så jä%&a 
mycket för detta genom att väcka dem 
strax innan 04:30 på mornarna för 
att annonsera mina akuta behov. ”Det 
låter som om hon stampar runt med 
högklackat!!” dömde matte inte sär
skilt vänligt men väldigt bestämt av 
till husse när jag trippade runt med 
nyklippta klor på parketten.

Ett litet extra tack från lilla mig till 
husse och matte på hemvägen då jag 
sjösatte en REJÄL brungädda bak i bi
len så att husse var tvungen att stanna 
i Mantorp och köpa doftgran och våt
servetter.

På det hela taget en väldigt trevlig 
helg, för husse och matte.

Nu är jag dock frisk igen och bra i 
magen och äntligen tillbaka på jobbet. 
Första nattpasset med husse var vi di
rekt tillbaka i hetluften då jag hittade 

en försvarlig mängd narkotika i en käl
lare och från en gångbro blev jag och 
husse beskjutna med nyårsraketer. l Text: Bella via Tobias

Foto: Britt-Marie Olsson, Helsingborgs Dagblad

Foto: Britt-Marie Olsson, Helsingborgs Dagblad
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Älvsjömässan ett arrangemang som 
omfattar allt vad man kan tänka sig 
då det gäller hundar. För oss som ar
betar med våra hundar är detta så 
långt från det vi håller på med som 
man kan komma samtidigt så är in
tresset för hund den gemensamma 
nämnaren.

Vi kan tycka att vi måste ha med oss 
en massa utrustning då vi åker på jobb 
men de som ska på utställning behö
ver tydligen betydligt mycket mera. 
Jag som aldrig har varit på en utställ
ning tidigare blev smått förvånad över 
hur de som kom till mässan släpade 
på berg av utrustning. De hade vag

nar som liknade barnvagnar där de 
tydligen hade allt man behöver för 
att lyckas på utställning. Vid entrén 
hänvisades alla med hund att gå in 
via en sidoingång, där det var veteri
närbesiktning. Tänk er att över 7 000 
hundar, små som stora, ska passera 
denna ingång. Där fanns det fem ra
der med lika många veterinärer som 
tog emot och trots detta var kön lång. 
Att se dessa hundägare med all pack
ning, när dessutom många hade med 
sig flera hundar, blev ett skådespel. 
Koppel som trasslade sig och hundar 
som både ville hälsa på varandra och 
emellanåt kanske inte helt uppskatta
de den trånga miljön.

Väl inne på mässan insåg man snart 
att av de hundar vi har inom Polisen 
skulle inte många inhämta några pla
ceringar på utställningens alla klasser. 
Här gällde det att komma nyfönad och 
välansad. Det är väl kanske inte så vi 
brukar se ut när vi kommer från ett 
polisiärt uppdrag ute i skogen. Något 
som förvånade mig mycket var att för 
många verkade det inte vara någon 
skillnad på om man är ute eller inom
hus. Det var inte enstaka hundskitar 
som låg utplacerade som halkminor 
på mässgolvet. Att hunden inte kan 
hålla sig eller inte har fått lära sig att 
bli rumsren kan man ju ha åsikter om 
men att den som håller i kopplet in

Älvjsömässan i Stockholm
och utdelning av pris till ”Årets polishund”

REPORTAGE

Tobias och Bella mottog pris för ”Årets polishund” under Älvsjömässani Stockholm i december 2019.
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en liten show varje dag. Vi var även in
bjudna att medverka vi SKK:s cafétorg 
ett forum där några av oss blev inter
vjuade av en moderator som höll i det 
hela.

I den del av mässhallen där vi fanns 
hade de koncentrerat allt vad som gäll
de tjänstehundar: Försvaret, Tullen 
och väktarbolag fanns runt omkring 
oss. Där fanns även de frivilliga organi
sationerna så som Missing People och 

Nose Work Klubben med flera andra. 
Ett visst utbyte förekom men då till
strömningen av besökare till vår mon
ter var stort blev det mest fast bevak
ning av vårt lilla bord och samtal med 
besökare.

Vårt stora uppdrag på mässan var 
dock att dela ut priset till årets Polis
hund, UruqHai Bea kallad för ”Bella” 
med sin förare Tobias Hjalmarsson 
(flitig skribent i tidningen - red. anm.). 
Utdelningen av denna utmärkelse är 
en riktigt stor happening på mässan. 
Ceremonin sker på den stora scenen 
som i år var uppbyggd med en kuliss i 
form av en julkalender vilken var värl
dens största enligt uppgift. Svenska 
Kennelklubben, som arrangerar hela 
utställningen, lägger ner ett fantas
tiskt jobb och det är inget som inte är 
mycket väl planerat.

När det blev klart att det var Tobias 
som hade tilldelats priset beslutade 
ett antal kollegor från Helsingborg 
sig för att följa med upp. Så Tobias 
hade en stor hejarklack på plats. Pri
set delades ut av regionpolischef Klas 
Johansson och NPTJ:s chef Jerker 
Lawesson. Vi hoppas att Tobias hittar 
på något roligt för prispengarna och 
att det blir något spännande som vi får 
ta del av.

Till er alla ute i landet: ni gör en massa 
fantastiska jobb dag ut och dag in året 
om, samla på er era bästa uppdrag och 
se till att era chefer skickar in nomi
neringar till nästa år. För då kanske 
det är någon av er som står på mässan 
med årets polishund nästa år.

l Text: Johan Petersson

te har förstånd att plocka upp efter 
sig kändes än mer främmande. Mäss
san var mycket väl arrangerad så de 
28 000 besökarna fick nog se det de 
ville och lite där till.

Polishundtjänsten hade tillsammans 
med Stockholmspolisen hundtjänst 
och Polisens djurskydd en monter där 
vi hade information för besökarna om 
vår verksamhet. Stockholmsgruppen 
hade uppvisning där de genomförde 

Chef för Nationella Polishundtjänsten Jerker Lawesson och regionpolischef Klas Johansson

Tidningsuppslaget till vänster är från 
Polishunden nr 5-2019, där ”Årets polis-

hund 2019” presenterades.

Man kan bland annat läsa följande:
I nomineringen har juryn särskilt be-

aktat patrullens bredd och Tobias stora 
engagemang och vilja att ihop med Bella 

vara en betydande resurs för polishund-
verksamheten. Bella med sin förare är 

utomordentliga ambassadörer för polis-
hundverksamheten.

REPORTAGE

●

●
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Jag har fått äran att i år igen med
verka i showgruppen på MyDog och 
tänkte att jag skulle skriva om vår 
uppvisning. För att ha en show så 
krävs det en hel del förberedelser 

i form av rekvisita, manus och rätt 
musik till numren. Musiken är myck
et viktig och att det spelas rätt låt på 
rätt ställe. Detta har jobbats fram och 
en stor applåd till Anna som varit dri

vande och hållit koll på det mesta. Ef
tersom ekipagen jobbar på lite olika 
ställen har det varit ett knåpande att 
få ihop träningstillfällen, men några 
lyckades vi få till.

MyDog 2020
– Hundmässa i Göteborg

REPORTAGE

MyDog är Nordens största hundmässa och går av stapeln varje år 
på Svenska Mässan i Göteborg vid trettondagshelgen . Hundförar-
na i region Väst har vid flera år medverkat med sitt shownummer 
som är mycket uppskattat och drar en enorm publik . I år var det 
helg även på måndagen så showen av polishundarna visades hela 
fyra gånger . I år hade MyDog nästan 34 000 besökare . Uppskatt-
ningsvis var det 10 000 besökare som såg polishundarnas show .

På mässan hade polisen en monter där man kunde få informa-
tion om polisyrket och vi visade upp vår nya hundbil, Amaroken . 
Barnen som besökte montern kunde måla, pyssla och åka i den 
lilla leksakspolisbilen . Uppskattningsvis kom ca 12 000 besökare 

till montern . Efter varje show gick alla i showgruppen tillsammans med sina hundar ut till polisens monter där 
besökare kunde komma och klappa våra hundar, ställa frågor om våra hundar och hundföraryrket .

4–6 januari 2020
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Vi har under några år kört samma grundtema på 
showen. Showen riktar sig mot familjer och barn och 
har visat sig vara väldigt uppskattad. Vi i showgruppen 
bjuder på oss ordentligt. Den som leder hela showen är 
vår konferencier Anders, han pratar innan showen om 
polishundverksamheten och i och mellan numren för 
att få ihop den röda tråden. Vi startar upp med att hela 
gruppen kommer in och vi kör lydnad tillsammans och 
presenteras. Vi avslutar lydnadsdelen genom att bjuda 
på grupplydnad där vi utför läggande under gång, cir
keln, sitta kvar i grupp och den avancerade solfjädern.

Efter lydnaden går en förvirrade äldre män vilse ute på 
stora planen och sätter sig i vår skog som vi byggt upp med 
rekvisita. Jag och Qrut går ut och letar upp mannen genom 
att jag skickar Qrut på ett sökslag och han går i anskällning 

Konferencier:
Anders, processledare 
hundverksamheten re-
gion Väst . Anders är en 
man, okänd ålder ut-
bildad hundförare . An-
ders favoritleksak är en 
fotboll . Första gången 
som Anders hade detta 
uppdrag vilket skapade 
lite nervositet men An-
ders klarade uppdraget 
galant .

Anna och Vilda:
Patrullhundförare som 
jobbar i Göteborg och 
har medverkat vid ett 
flertal shower. Vilda är 
en 8-årig malinois tik, 
D2 tilläggsdressyr va-
pen+narkotika . Vildas 
favoritleksak är en grön 
pipis ifrån kong . Vilda är 
den som brukar få köra 
slutnumret på showen 
och det även i år . I år 
fick hon vara spanare 
och gömdes under ett 
bord innan hon fick gri-
pa busen .

Christoffer och Leon:
Patrullhundförare från 
Borås . Leon är en 7-årig 
malinois hane, D2 till-
läggsdressyr vapen+-
narkotika . Leons favo-
ritleksak är allt som går 
att kampa med . Första 
gången de medverka-
de och Leon fick det 
fina uppdraget att köra 
slutnumret tillsam-
mans med Vilda .

Medverkande i uppvisningsgruppen från region Väst:

Förvirrad man i skogen hittas av Johanna och Qrut.

Grupplydnad.
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på mannen. Sedan tillkallar jag på för
stärkning på radion och det kommer ut 
en kollega med bår och tillsammans bär 
vi ut mannen liggandes på bår.

Efter räddningssöket har Busligan va
rit på stöldturné och två av dem kom
mer släpandes på paket och godis. När 
de märker att polisen är efter dem så 
slänger de saker omkring sig. Polis
konstapel Martin med Dexter fångar 
in den ena busen och Patrik med Lucca 
den andra och busarna förs omedelbart 
in till fängelset. Efter detta kommer 

den specialsökande hunden Sniff in 
och letar igenom alla saker som har bli
vit kastade och i ett av paketen hittas 
ett vapen som Sniff markerar.

Sedan verkar det som att det finns en 
tredje buse som inte har blivit infång
ad än och då anlitar man en civilpatrull 
som bedriver spaning. Den tredje bu
sen kan inte hålla fingrarna i styr utan 
försöker sig på att stjäla en väska full 
med pengar. Men det gamla paret som 
sitter i närheten visar sig vara poliser 
och under deras bord finns polishun

den Vilda som skickas och jakten är 
igång. Vilda får fatt i busen men behö
ver hjälp så polishunden Leon kommer 
och sätter sig i andra armen på busen.

Efter vår show minglar vi tillsammans 
med våra hundar i polisens monter. 
Där brukar det vara fullt av besökare 
och väldigt många uppskattar att få 
träffa en riktig polishund.

När man kör showen går det undan. 
Alla hjälps åt att se till så att rätt rekvi
sita finns inne på scen och rätt kläder 

Johanna och Qrut:
Patrullhundförare som job-
bar i Göteborg . Qrut är en 2 .5 
årig gammal schäfer hane 
D1 . Qruts favoritleksak är en 
blå dinoboll . Första året som 
Qrut medverkar i showen 
och visade upp räddningsö-
ket . Johanna är medverkat 
vid tidigare uppvisningar, i 
år fick hon spela den tredje 
tjuven ur busligan som blir 
infångad med hjälp av ett 
dubbelskick .

Medverkande i uppvisningsgruppen från region Väst:

Martin och Dexter:
Patrullhundförare som 
jobbar i Göteborg . Dex-
ter är en 5-årig malinois 
D2 tilläggsdressyr va-
pen+narkotika . Dexters 
favoritleksak är en röd 
kong . I år så är det andra 
gången som de medver-
kar i showen . I år så grep 
de en ur busligan .
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för hundförare och hundar är på. Jag 
är enormt stolt över både hundförare 
och hundar som medverkat. Alla bju
der på sig själva och en stor eloge till 
våra hundar som gör allt med enorm 
glädje och stort engagemang.

(Gillar man att shoppa prylar till hun-
den så kan jag rekommendera mässan 
för där finns allt!)

l Text: Johanna Christiansson
l Foto: Viktor Engqvist,

frilansfotograf

Ulrika och Sniff:
Specialsöks hundförare 
som jobbar i Göteborg . 
Sniff är en 2-årig jaktcock-
er hane, vapen + narkoti-
kasökshund. Sniff fick leta 
igenom alla paket som 
busligan stulit och i ett av 
dem hittar han en pistol 
som han markerar .

Patrik och Lucca:
Patrullhundförare som 
jobbar i Skaraborg . 
Lucca är en 3-årig 
schäfertik D2 . Luccas 
favoritleksak är en 
rosa pipleksak . Första 
året som de medverkar 
och Lucca fick gripa en 
ur busligan. Patrik fick 
äran att spela den för-
virrade äldre mannen 
som gått vilse i skogen .
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Domare för patrullhundarna blir 
Johan Petersson och Magnus Söder
berg.

Domare för bombhundarna skall 
Fredrik Bergström tillfrågas.

§10 Sommar-SM
Sommar-SM 2020 kommer vara i 
Ljungskile med region Väst som ar
rangör.

§11 Profileringsartiklar
Försäljningen i Karlsborg rullar på.

Nytt Swishnummer.

§12 Övrigt
Domarutbildning: Fyra personer 
har anmält intresse för detta. Lars 
Lindgren och Magnus Söderberg kom
mer hålla denna utbildning i Karls
borg den 24–26 april.

Skyddsläger: Max tolv deltagare 
på två figuranter. Om det blir tre fi
guranter kan 18 deltagare tas emot. 
Magnus Söderberg och Johan Nord
qvist är tillfrågade.

§13 Nästa möte
Preliminärt vecka 14.

§14 Mötet avslutat

l Sekreterare
Merit (Mimmi) Lindgren

Styrelsemöte
Polishundförarförbundet

21 januari 2020 Närvarande telefonmöte: Frånvarande:
 Johan Petersson, Ordf . Johanna Christiansson, Vice ordf .
 Magnus Söderberg, Kassör Peter Matthijs, Ledamot
 Merit (Mimmi) Lindgren, Sekr .
 Lars Lindgren, Suppl .
 Elin Jansson, 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
Mimmi Lindgren har varit i kontakt 
med tidningen kriminalteknik om att 
få artiklar från dem till tidningen Po
lishunden. Har fått positivt svar om 
att vi kan dela artiklar om det finns in
tresse.

Johan Petersson har tagit kontakt 
med Försvarsmakten om de har något 
att publicera i Polishunden. Har dock 
inte fått något svar än

Johanna Christiansson har utsett 
skribent till tidningen angående drag
hundslägret.

Magnus Söderberg forskar i vem 
som skriver om hundmässan ”My Dog”.

Johan Petersson inkommer med 
text från Hundmässan i Stockholm.

§6 Stipendier
Ingen ny ansökan inkommen. Mim
mi Lindgren tillser att det inkommer 
stadgar för Stipendiet i kommande 
nummer av tidningen (nr 1).

§7 Narkotika SM
Vi har ännu ingen arrangör till narko
tika SM 2020. Styrelsen jobbar vidare 
med att hitta arrangör för detta.

§8 Draghund SM
Kommer gå i Umeå 4–6 februari. 
Dock så är det dåligt med snö.

Draghundslägret genomfördes på 
Långberget under vecka 3 2020, sön
dag 12/1 till torsdag 16/1. Det blev re
kord i deltagare, 18 st.

§9 Nordiska Mästerskapen
Arrangör för Nordiska Mästerska
pen 2020 blir Värnamo brukshund
klubb, region Öst, den 26–28 maj 
2020.

Som lagledare för patrullhundarna 
skall Johanna Christiansson tillfrågas.

Elin Jansson blir lagledare för nar
kotika/bombhundarna tillsammans 
med Anna Jerkvall som skall tillfrågas.

Domare för narkotikan blir Lars 
Lindgren och Peter Matthijs skall till
frågas.
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STADGAR FÖR
POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUNDS

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

kompetensutveckling och kunnande för förbundets 
medlemmar.

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

§ 3. Ansökan som görs skriftligen skall vara Polisens hund
förarförbunds styrelse tillhanda senast 31 maj. Utde
lande av stipendiet sker vid ordinarie årsmöte i sam
band med sommar SM.

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

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

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

Ansök senast 28 maj 2020

STIPENDIUM
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Nitton förväntansfulla hundförare an
lände under söndagen till Långbergets 
sporthotell för det årliga draglägret. 
Rekordmånga hade anmält sig till 
årets läger vilket var superroligt. Efter 
samlingen på hotellet fördelades stu
gor och rum ut till deltagarna och pla
ner inför den kommande veckan smid
des. Deltagarna kom från hela landet 
för att få sätta på sig längdskidorna, ge 
sig ut i spåret och för att umgås med 
nya och gamla bekantskaper.

Måndagen var den första dagen i spå

ren och även första gången i spåret på 
säsongen för flera av deltagarna. Någ
ra lite ringrostiga men alla supertag
gade inför den kommande veckan. Då 
det hade spöregnat dagarna innan vi 
anlände var spåren väldigt isiga och 
hårda, vi fick alla kämpa för att hålla 
oss på fötter under de fem kilometer 
som avverkades under förmiddagen. 
Eftermiddagen ägnades åt omkör
ningsträning och Jungmarks skidsko
la. Skidskolan är ett mycket omtyckt 
inslag i lägret där skidtalangen Johan 
mycket entusiastiskt delar med sig av 

sina bästa tips och trix för att snabb
are segla fram i spåren.

Om måndagens spår var hårda och 
isiga så var det helt annat på tisdagen. 
Vind och blötsnö i kombination hade 
gjort att spåren var betydligt mjuka
re än dagen innan. Ibland kändes det 
som att vi hade vallat våra skidor med 
klister och våra hundar fick verkligen 
kämpa för att dra oss fram! Men lika 
glada var vi för det då hundskall och 
skratt återigen fyllde Långbergets 
skidstadion. Vi började dagen med att 

REPORTAGE
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köra kombibanan som är anläggning
ens hundspår. På grund av de senaste 
dagarnas dåliga väder blev den lite 
som en hinderbana av bäckar och ste
nar. Trots det var det bara nöjda och 
glada deltagare och skidskolan fortsat
te även denna dag med ett gäng tappra 
elever i blåsten och blötsnön.

Onsdag och dags för lagtävling i form 
av stafett, vi delades in i lag om tre. 
Första sträckan kördes utan hund 
medan de två andra kördes med 
hund. Här hade vi fått tillökning från 

de lokala värmlänningarna som var 
på plats för APT och de bidrog med 
ett lag i stafetten. Stafetten vanns av 
laget med Johan Jungmark, Hanna 
Bergelin och Karin Gäredal. Kvällen 
följdes upp av kamratafton på hotellet 
med mat och Roffes årliga lagtävling. 
Här bjöds på många skratt och fantas
tiska framträdanden av oanade mu
siktalanger.

Sista dagen var kommen och det var 
således dags för den årliga individu
ella tävlingen. Här skulle slaget om 

Draghundslägret   på Långberget avklaratDraghundslägret   på Långberget avklarat

Johanna Christiansson och Qrut

Åsa Sahlsten och Quax
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den prestigefyllda pokalen avgörs i en 
kamp över fem kilometer. Dagen till 
ära bjöds det på superfina spår och 
sol. Taggade till tänderna stod vi på 
startlinjen och hörde startern räkna 
ner: femfyratretvåettKÖR! En ef
ter en körde startfältet om 14 förare 
med hund framför sig iväg. Spåren var 
snabba och hårda och känslan av att 
flyga fram efter sin fyrfota kollega är 
oslagbar. Samspelet mellan hund och 
förare som krigar sig fram varje me
ter tillsammans är verkligen häftigt. 
Allra snabbast i spåret och vinnaren 
av den ärofyllda och i år något ihoptej
pade pokalen blev välförtjänt lägrets 
skidskolelärare Johan Jungmark och 
hunden Mimmi på tiden 13:34. Han 
var tätt följd av Karin Gäredal med 
hunden Byxan på tiden 13:38. I år blev 
det tätt i striden om pallplatserna och 

tredjeplatsen fick delas av Mark Ang
eria Machado med hunden Nero och 
mig, Jenny Danielsson, med hunden 
Panzar på tiden 14:02.

Avslutningsvis vill jag bara säga att 
det här med draghund är verkligen en 
rolig sport och för er som ännu inte 
testat på det så uppmanar jag er verk
ligen att delta på nästa års dragläger. 
Alla deltar efter sin egen nivå och har 
man inte egna skidor så kan man hyra 
på hotellet. Jag vill rikta ett stort tack 
till arrangörerna som år efter år ord
nar så att vi får umgås på det här här
liga sättet, samt ett stort tack till alla 
deltagare som gjorde veckan till en av 
årets höjdpunkter. Tack och på återse
ende!

l Text: Jenny Danielsson

Resultat Draghundslägret 2020

Förare Hund Tid

1 Johan Jungmark Mimmi 13:34

2 Karin Gäredal Byxan 13:38

3 Mark Angeria Machado Nero 14:02

3 Jenny Danielsson Panzar 14:02

5 Johan Gripenblad Draken 14:11

6 Anna Gustafsson Lando 14:49

7 Åsa Hemphälä Modig 14:52

8 Simon Mainwaring Dumle 15:12

9 Åsa Sahlsten Quax 15:50

10 Ulrica Norlin Sniff 16:20

11 Johanna Christiansson Qrut 16:25

12 Jeffrey Luckhurst Saga 17:56

13 Johan Hassing Lennart 18:55

14 Camilla Jönsson Rio 19:57

15 Anna Rydén Vilda 21:45

Vinnarlaget stafetten.

Individuell vinnare på draghundslägret 2020 
blev Johan Jungmark.Starten i stafetten.

Jungmarks skidskola.
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Nyligen kunde vi glädjas åt Åsas och 
Quax bedrift då de hittade en försvun
nen äldre man, återigen ser vi betydel
sen av en vältränad polishund och den 
skillnad den kan göra mellan liv och 
död!

Under onsdagskvällen fick vi in ett 
larm om en försvunnen kvinna, fler
talet polispatruller och hundförare 
letade under kvällen och natten efter 
kvinnan som de då hade telefonkon
takt med. Tyvärr kunde inte kvinnan 
förmedla vart hon befann sig men 
kollegorna kunde höra sina sirenerna 
från en polisbil som var i närheten.

När morgonen kom hade man ty
värr ännu inte anträffat kvinnan och 
hennes mobiltelefon hade slut på bat
teri, telefonen hade pejlats in till två 
stycken mobilmaster som kunde av
gränsa sökområdet något.

Jag och några fler hundförare tog 
över sökarbetet under morgonen med 
fortsatt hjälp av polispatruller från IGV.

När jag kom fram till aktuellt områ
de samlades jag och övriga hundförare 
för att dela sökområdet mellan oss på 
bästa sätt.

Poliserna från IGV inriktade sig 
främst på vägar, cykelvägar och even
tuellt trädgårdar med mera medans 
vi hundförare skulle söka genom ter
rängavsnitt och skogspartier i området.

Jag bestämde mig för att börja i om
rådet mellan slalombacken och Karl 
Magnussons väg vid billingssluttning
en, så jag tog mig dit med polisbilen 
och gjorde Yaxon redo för arbete.

Jag och Yaxon gick längs en stig i ett 
skogsparti, jag riktade in hunden för 
ett sökslag, Yaxon rusar iväg i riktning 
mot sluttningen. Jag går efter på en 
stig, efter en kort stund ser jag på hun
den att hans nos går upp mot vinden 
och att han sträcker sig uppåt mot vin
den. Yaxon springer ner mot en bäck 
som leder genom området, jag går ef

ter och ser att han har stannat bland 
träd och buskar, när jag närmar mig 
så ser jag en rosa påse på marken och 
hinner tänka … ”vad är det nu han hit
tat?”, jag tog mig närmar, ser hur han 
ivrigt viftar på sin svans och står över 
en person som halvt ligger på marken.

Mycket riktigt så visar det sig vara 
kvinnan vi letar efter som ligger där. 
Jag berömmer Yaxon som är jätteglad 
och vänligt pussar lite på kvinnan som 
skiner upp & blir glad samt börjar röra 
lite på sig.

Jag börjar prata med kvinnan men 
hon är nedkyld och har svårt att få 
fram några ord. Jag ropar över radi
on att Yaxon fått träff och att kvinnan 
som vi letar efter är hittad. Några mi
nuter senare ansluter kollegor som 
hjälper till att leda ut henne till po
lisbilen. Vi kör henne till Skaraborgs 
sjukhus för kontroll.

l Text: Polishundförare Erik

Hedeforsens Yaxon gör det igen! Under sommaren 2018 hittade 
Yaxon en försvunnen kvinna och idag har han gjort det igen!

Sök efter försvunnen person

REPORTAGE
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INFORMATION

StyrelsenStyrelsen söker!
Styrelsen söker de regionsföreningar/länsklubbar som kan tänka sig att 
vara arrangörer av kommande Narkotika SM, som är planerat att vara i 
oktober i år och som fortfarande är vakant.

Hör av er till styrelsen så snart som möljigt så vet om det blir av någon 
tävling i år.

 Hälsningar Polishundförarförbundet

Välkomna till Ljungskile/Åh stiftsgård!
3–6 september

Mer info kommer, men frågor kan ställas till
polishundsm2020@outlook.com

GPTK
Göteborgs polistjänstehundsklubb

Regler för hunden …
 1 . Hunden får inte vara inne i huset .
 2 . Okej, hunden får vara inne i huset, men bara i vissa rum .
 3 . Hunden får vara i alla rum, men får inte hoppa upp på möblerna .
 4 . Hunden får bara hoppa upp på de äldsta möblerna .
 5 . Okej, hunden får hoppa upp på alla möbler,
  men får inte sova med husse och matte i sängen .
 6 . Hunden får sova på sängen,
  men bara om han får lov av husse och matte .
 7 . Hunden får sova på sängen, men inte under lakanen .
 8 . Hunden får sova under lakanen,
  men bara om han får lov av husse och matte .
 9 . Hunden får sova under lakanen varenda natt .
 10 . Husse och matte måste be om lov
  för att få sova under lakanen med hunden . Te
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Utbildning
Grundkurs hundförare, åtta deltagare, har genomfört sin 
utbildning som totalt innehåller fyra delar. Utbildningen 
avslutades i slutet av november med alla elever godkända.

FM-hundar
Vi har medverkat vid flera tester av FMhundar. Två av tes
terna har genomförts på FHTE, Sollefteå. Vid dessa tester 
så medverkar alltid en polisiär besiktningsman och vi har 
sammanlagt tilldelats 14 hundar till provperiod.

Flera hundförare med nya hundar från FM har varit hos 
oss under ledning av vår personal.

Specialsökhund
Vi har genomfört dressyr och tjänstbarhetsprov av en ny 
BPUhund.

Arbetsmöten
Narkotika gruppen har haft möte i Karlsborg. Bergslagen 
har i dagarna förlagt sitt gruppchefsmöte här i Karlsborg. 
NOFOPS där Jerker och Pelle deltar har i slutet av novem
ber haft möte i Stockholm och ytterligare ett möte sker i 
dagarna i Köpenhamn. Det har dessutom genomförts flera 
möten med KC3.

Farliga hundar
Under perioden har det genomförts två besiktningar av far
liga hundar. Länsstyrelsen utreder ärendena vidare. Sam
manlagt har vi medverkat vid 21 besiktningar under året, 
vilket är en väldigt låg siffra. Normalt besiktar vi cirka 46 
hundar/år.

Unghundstester, sex månader
Vi har genomfört sammanlagt sex tester av unghundar, sex 
månader, samtliga av rasen belgisk vallhund malinois. De 
kommer att testas igen vid cirka tolv månaders ålder.

IT
Johan har varit på ITmöte i Stockholm med representan
ter från flera regioner. Arbetet med den nya Hundinsats 
Web går framåt.

Förläggningen
Vår förläggning i hög grad, inte bara av vår egen verksamhet 
utan även av andra enheter/avdelningar inom myndighe
ten. Försvarsmakten och Kriminalvården har också förlagt 
möten här.

Väktarprov
Vi har genomfört tre väktarprov varav tre blev godkända.

Övrigt
Vi har deltagit vid ett ”hundrådsmöte” i Göteborg.

Nya hundar i tjänst:
Nationella Polishundtjänsten gratulerar följande hundar 
som tagits i tjänst, både som nya polishundar och som blivit 
godkända första gången som sökhundar.

• Erik med tjänstehunden Försvarsmaktens Jönso
 • Fredrik med Terror Av Midälvaland
• Johanna med Wiking Chidob Qrut
• Carolina med Försvarsmaktens Köa
• ”Linkan” med Q’Stone de Sol Casa ”Ragnar”
• Petra med Mallekrafts Mikki
• Edward med Brandfjellets Oberst
• Pierre med Försvarsmaktens Melea
• Åsa Entrés Quax
• ”Mackan” med Krokasmedens Ymer
• Karin Försvarsmaktens Jyx ”Byxan”
 • Jonny med Blackneck’s C’Kaos ”Nicke
• Andrea med Torneryds Kess
• Elin med Daneskjolds Queen ”Lymla”
• Anna med Försvarsmaktens Lando
• Peter med Wiking Chidobs Dagny
• Emma med Speedy Feet’s Decibel
• Åsa med MR Modig Av Martes Foina
• Daniel Barvatorps Gilaz ”Milo”
• Fredrik med Hundfredriks Hurricane
• Martin med Bruksmarkens Xtra
• Christer med Flaggbergets Spud
• Jonas med Blåfjellåsens Elvis
• ”Wempa” med Blåfjellåsens Charlie

Information från

Nationella Polishundtjänsten

Här kommer lite information om vad som har hänt hos Nationel-
la Polishundtjänsten under december 2019 t .o .m . januari 2020 .
Text: Per Erik Karlsson (Pelle) och Magnus Söderberg
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Från årsskiftet är det Sverige som har ordförande
posten i NPHU, vilket innebär att jag har uppdraget i 
två år framöver. Jag vill passa på att avtacka avgående 
ordförande, John Tetlie, som har arbetat hårt för att 
återfå NPHU som det var tidigare. Detta genom att 
bjuda in Finland och Island till våra möten och mäs
terskap. Vi har haft besök och kontakt med båda län
derna vilket vi hoppas utvecklar sig till ett fullvärdigt 
medlemskap från båda länderna i NPHU.

Det som händer inom NPHU är fortsatt inriktning på 
att låta sprängämnessökande hundarna få möjlighet 
att delta på Nordiska Mästerskapen.

Möjligheten att kunna delta på NM och därmed 
också träffa kollegor från andra länder som håller på 
med samma sak som vi gör är otroligt viktigt. Nu är 
det inte många som får den chansen men utbytet av 
kunskap och erfarenheter sprider sig med hjälp av de 
som är med. Kan vi lära oss något från varje mäster
skap som vi tar med oss hem så vinner alla på det.

Att driva runt allt detta kräver dock en massa engage
mang och det finns det uppenbarligen på många håll. 
I arbetet med att hitta en arrangör till det kommande 
mästerskapet som kommer i år har den svenska sty
relsen haft ett tuff jobb. Lyckligtvis hittade vi en eld
själ och ett antal ideella krafter som åtagit sig detta.

Sverige hälsar härmed alla välkomna till Värnamo 
och Värnamo Brukshundklubb som kommer stå som 
värd för NM i slutet av maj månad. Polishundförar

föreningen har haft samarbetet med denna klubb tidi
gare vilket varit mycket lyckat och vi ser därför fram 
emot detta och känner oss trygga med att alla kommer 
åka hem nöjda.

Vid sista styrelsemötet i NPHU fattade vi beslut om 
att fortsätta samarbetet med Mediahuset under he
la 2020. Det innebär att vi publicerar ett antal sidor i 
tidningen Polishunden från både Danmark och Nor
ge. Är det något speciellt ni vill läsa om så skicka mejl 
till oss i styrelsen så ska vi se om vi kan tillgodose era 
önskemål.

Med vänlig hälsning

LEDARE NPHU

Johan Petersson
Ordförande, NPHU

Nu är det Sveriges tur …

Information från

NPHU
www.nphu.se
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Jens Jønholt
Vice ordförande, Danmark

Mobil:
+45 402 047 85

E-post:
eskildsvej@fiberflex.dk

John Tetlie
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)76141 12 30

E-post:
manga_615@hotmail.com

NPHU:s STYRELSE / INFORMATION

Johan Petersson
Ordförande, Sverige

Mobil:
+46 (0)70247 02 73

E-post:
andreelund@hotmail.com

Jørgen Weinkouff
Petersen
Danmark

Mobil:
+45 518 087 34

E-post:
eskildsvej@fiberflex.dk

Tävlingen kommer att hållas i
Värnamo, Sverige
(söder om Jönköping)

26 - 28 maj 2020
(vecka 22)

NORDISKA MÄSTERSKAPENNORDISKA MÄSTERSKAPEN

20202020
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Reviderad 2019-11-02

PATRULLHUNDAR

Allmänt
Den tävlande skall i samtliga moment följa tävlings-
ledarens anvisningar. Bedömningen sker efter en 
10-gradig betygsskala med möjlighet för att ge halvt 
betyg. (0,5, 1, 1,5, 2,0 osv.) Genomsnittet av givet 
betyg multipliceras med respektive koefficientsiffra. 
Alla betyg under 9 skall skriftligen motiveras.

Momenten skall inte bedömas av landets egna 
domare. Momenten 1–8 skall bedömas öppet.
Vid övriga moment, får den tävlande bedömningen 
av momentets generella utförande och vad som är 
registrerat (hittat), samt om föremålen är intakta eller 
skadade/förstörda.

Allmänt skall gälla att alla avvikelser från momentets 
rätta utförande medför betygsavdrag.
Under tävlingsmomentet, och på tävlingsplatsen, 
är det inte tillåtet att använda hjälpmedel så som 
godbitar, boll, dutt eller liknande. Under hela mäs-
terskapet är det endast tillåtet att använda lagliga 
halsband och selar. I alla moment skall löpande tikar 
starta sist.

Lottning skall ske inbördes i grupper i förhållande till 
deltagare i respektive moment.
Varje dag skall domarmöte hållas, varvid momenten 
gås igenom och oklarheter rättas till. Vid samma 
poängsumma avgörs placeringen av flest antal 10:or 
i betyg, därefter flest antal 9,5:or osv. Kan tävlande 
inte skiljas åt betygsmässigt för avgörande av place-
ring, delas placeringen.

Ingen form av dressyr/bestraffning är tillåtet och 
medför underkänt i momentet. Vid grövre förseelse 
kan den tävlande avstängas från vidare tävlande. 
Extra kommandon eller tecken utöver det tillåtna 
medför sänkning av betyget. Åtlyder inte hunden det 
tredje kommandot medför detta ett underkännande 
i momentet.

I de fall bevakning ingår får hunden inte släppa 
bevakningen och lämna figuranten mer än 5 meter. 
För moment 11 gäller 10 meter.

Angreppsmomentet och miljöhoppet ska godkän-
nas av NPHU:s styrelse. Förslag på momenten ska 
vara styrelsen tillhanda senast en (1) månad innan 
tävlingarna startar.

I moment där hunden skall sändas skall figuranten 
anropas. Anropet bedöms inte men anropas inte 
figuranten överhuvudtaget kan högst betyg 8 ges i 
respektive huvudmoment.

Överdomare utses av arrangerande land.

Överdomarens uppgifter är:
• Leda domarmöten.
• Tolka regler.
• Övervaka att tävlingen genomförs på ett så rätt-

vist sätt som möjligt.
• Övervaka att inte domare påverkas av tävlande, 

tävlingsledare eller andra.
• Se till att domarmöten inte påverkar det tekniska 

arrangemanget.
• Överdomare kan gå in och rätta domares 

bedömning i det fall bedömningen är i strid med 
programmet/reglerna. Den enskilda domare har 
då att rätta sig efter överdomarens bedömning. 
Rättar sig inte den enskilde domaren efter över-
domarens bedömning skall ärendet/bedömning-
en behandlas av tävlingsjuryn.

• Arrangerande land skall se till att det är likvärdiga 
former för alla tävlande samt att språkproblem 
minimeras.

• Överdomaren ska arrangera möte med ländernas 
lagledare och informera dessa om lagledarens 
roll i tävlingarna. Han ska också informera lagle-
darna om att kommando ”Stå stilla” och ”Loss” är 
två (2) olika kommando.

Protester
• Protester skall inges skriftligt till överdomaren/

sekretariatet inom en timma efter sista deltagaren 
i disciplinen.

• Protester behandlas av tävlingsjury.
• Tävlingsjuryn består av styrelseledamöter, en från 

varje land samt överdomaren.
• NPHU:s ordförande eller vice ordförande leder 

juryns arbete.
• Juryns avgörelse är gällande och kan inte över-

klagas.
• Tävlingen skall genomföras på ett rättvist och är-

ligt sätt med hänsyn till varje lands utgångspunkt 
i polishundarbetet.

• Oklarheter bör skyndsamt uppmärksammas 
och lösas på bästa sätt för de respektive länders 
officiella representanter.

TÄVLINGSPROGRAM

ALLMÄNT
Momenten 1–8 genomförs på gräs eller grus i pu-
blikvänligt område.
Momenten 1–4 genomförs omkring polishundbilen, 
dock inte närmare än 5 meter.

Extra kommando:
Alla kommandon eller handlingar som ersät-
ter kommando, utöver de som är tillåtna i varje 
moment. Mer än 3 extra kommandon medför 
underkänt. Gäller ej spår eller sökmomenten.

Animering:
Alla tecken/signaler utöver de tillåtna komman-
don medför poängneddrag.

Moment 1
Fritt följ (koeff. 6)

Anvisningar
Hunden förs okopplad. Den skall villigt följa föraren 
vid dennes vänstra sida med huvudet eller bogen 
i jämnhöjd med förarens knä. Kommando fot, eller 
liknande.

Genomförande
Momentet skall innehålla: gående – springande – 
med vändningar, höger om och vänster om från Stil-
lastående samt tre steg i olika riktningar. Då föraren 
gör halt skall hunden utan kommando genast sätta 
sig i utgångsställning (utgångsställningen är sittande 
vid förarens vänster sida)
Kommando: fot eller liknande.
Kommando: får ges vid momentets början och efter 
halter. Momentet skall pågå ca 3 minuter.

Bedömning
Det skall läggas stor vikt på hundens förmåga att 
anpassa sig till förarens rörelse och att den inte 
stänger, tränger, hänger eller sätter sig snett eller 
sent.

Betygsneddrag
• Extra kommando.
• Animering.
• Onaturlig gångart.
• Trögt och skevt sittande.
• Hänger efter (släpar).
• Tränger/stänger, avvikelse i sida.
• Felaktig utgångsställning.
• Okoncentration.
• Skall, pipande och ljud som inte ingår i momentet.

Moment 2
Platsliggande (koeff. 4)
Momentet utförs mitt i moment 1.

Anvisningar
Hunden nedläggs på anvisad plats på väg mot polis-
hundbilen och ca 30 meter ifrån denna. Hundföraren 
fortsätter fram emot bilen och gömmer sig delvis 
utom synhåll bakom bilen.
Tiden startar när föraren är utom synhåll för hunden. 
Efter 3 minuter platsliggning går föraren tillbaka till 
hunden, sätter den i utgångsställning och fortsätter 
moment 1.
Kommando, plats eller liknande anges på tävlings-
ledarens order.

Bedömning
Om hunden flyttar sig mera än sin egen 
kroppslängd, sätter sig eller ställer sig upp, uppnår 
man inga poäng i momentet. Om hunden sätter sig 
upp efter det att hundföraren kommit tillbaka, men 
innan tävlingsledarens order kan man som högst 
uppnå 7 poäng.

Nordiskt prövningsprogram
för polishundar

TÄVLINGSREGLER
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Underkännande
• Hund som förflyttar sig mer än sin egen 

kroppslängd.
• Hund som sätter eller ställer sig kan ej erhålla 

poäng.

Betygsnedrag
• Hund som sätter sig efter att föraren återkommit 

till sidan av hunden men före kommando kan 
högst erhålla betyg 7.

• Extra kommando.
• Animering.
• Orolig hund.
• Hund som ändrar position.
• Störande ljudgivning.

Moment 3
Skall på kommando (koeff. 3)

Anvisningar
På tillsägelse av tävlingsledaren beordrar föraren 
hunden att avge skall. På tävlingsledarens tillsägelse 
beordras hunden att upphöra med skallet. Skallgiv-
ning skall pågå i minst 10 sek.

Momentet startar med 5 sekunders tystnad och med 
hunden i utgångsställning. Det bedöms likvärdigt 
om hunden sitter framför och vänd emot föraren. 
Kommando: Skall eller liknande.
Momentet är avslutat ca 5 sekunder efter det att 
hunden beordrats upphöra med skallgivningen.

Bedömning
För att uppnå poäng krävs minst 3 skall. Slutar 
hunden för tidigt med skallgivningen innan den 
beordrats sluta eller fortsätter den efter att den be-
ordrats sluta, skall detta medföra poängavdrag. Det 
samma gäller hund som startar innan kommando. 
För att uppnå maxpoäng skall hunden behålla sin 
grundställning.

Betygsnedrag
• Extra kommando.
• Animering.
• Glest skall, startar och/eller slutar skallgivning 

före kommando.
• Orolig hund.
• Störande ljudgivning/pipning.
• Avvikelse från utgångsställning.
Vid avvikelse kan man som högst uppnå 5 poäng.

Moment 4
Hopp på/i miljöhinder (koeff. 2)

Förslag på miljöhinder ska sändas in till NPHU:s 
styrelse för godkännande senast en (1) månad innan 
tävlingarna startar.

Anvisningar
Miljöhindret kan vara bord, låda, trailer eller liknande, 
med en maxhöjd på 80 cm.
Hindrets uppbyggnad skall vara av solid konstruktion 
och stå ordentligt fast eller vara fastgjort.
Hindret skall placeras enligt domarnas anvisning.

Genomförande
Hunden skall ifrån utgångsställning och efter 
tävlingsledarens tillsägelse, på förarens kommando, 
hoppa upp på/i hindret. På förarens kommando 
beordras hunden ligg, stå eller sitt. Hundföraren skall 
upplysa vilken ställning hunden har innan momen-
tets start. När hunden har varit i angiven position i 
minimum 5 sekunder, ges tecken från tävlingsleda-
ren att hunden kan hoppa ner. Hunden skall därefter, 
på kommando ifrån föraren, hoppa ner och placera 
sig i utgångsställning, utan ytterligare kommando.

Momentet börjar när föraren ställt upp på lämpligt 
avstånd från hindret med hunden i utgångsställning. 
Hopp i båda riktningar skall ske på tävlingsledarens 
order. Momentet är slut, när hunden har placerat sig 
i utgångsställning efter tillbakahopp.

Bedömning
Momentet bedöms efter hundens lydighet, säker-
het/miljö under hela momentet.

Underkännande
• Hopp före kommando.
• Hoppar inte/vägrar.
• Hoppar tillbaka utan att stanna på angiven plats.

Betygsnedrag
• Extra kommando.
• Animering.
• Utför inte kommando eller utförts på felaktigt sätt, 

kan man som högst uppnå 5 poäng.
• Kommando före tillåtelse.

Moment 5
Angrepp ifrån polishundbil

Anvisningar
Vid alla moment där angrepp, från hunden, ingår 
skall föraren kommendera figuranten att ”stå stilla” 
och loss eller motsvarande. Hunden har rätt att 
angripa så länge figuranten är i rörelse.

Genomförande
Hunden är placerad i polishundbilen.
Polishundbilen körs 50–100 meter fram med 
påslagna blåljus av arrangörens chaufför till en 
anvisad plats, Hundföraren stiger ut och går bak 
till bakluckan och öppnar till hunden. Ca 30 meter 
ifrån där polishundbilen har stannat står en figurant 
i skyddsbeklädnad. När figuranten har kommit fram 
och hundföraren har gått bak till bakluckan, skall 
föraren anropa figuranten. Det är tillåtet att ta ut 
hunden innan anropet. Hunden sänds antingen ifrån 
buren eller med hunden i halsband.
På tävlingsledarens tecken får hunden sändas. Sam-
tidigt äger föraren rätt att springa efter. Hunden skall 
angripa figuranten och hålla fast denne tills föraren 
kommer fram.
Kommando: revir, eller liknande.

Angreppet sker på figurant som förflyttar sig bort 
ifrån hunden. Hunden skall släppa figuranten på 
förarens kommando när denne har kommit fram till 
figuranten.

Figuranten skall hålla sig passiv på förarens kom-
mando. Föraren äger rätt att ta tag i figuranten (göra 
ett omhändertagande) för att få figuranten att stå 
stilla. När hunden släppt figuranten sker avvisitering 
under bevakning av hunden.

Därefter transporterar förare, med hunden vid fot, 
figuranten tillbaka till dennes utgångspunkt.
Kommando: transport, fot, eller liknande. Transporten 
skall vara ca 30 meter och sker enligt tävlingsleda-
rens anvisningar. Hunden skall vid transporten föras 
vid förarens vänstra sida ca 3 meter bakom figuran-
ten. Transporten kan utföras med riktningsändringar 
och vändningar.

Bedömning
Vikt skall läggas vid att föraren följer tävlingsleda-
rens anvisningar beträffande avstånd och att hunden 
håller sin position vid föraren. Störande gnäll eller 
upprepande skall, medför betygsneddrag.
Momentet bedöms efter hundens lydighet, säker-
het/miljö.

Underkännande
• Hund som inte angriper.
• Hund som inte släpper och föraren måste 

använda annat än röstkommando. Obs! Max 10 
sekunder mellan varje kommando.

• Hund som släpper före kommando.
• Hunden angriper stillastående figurant.
• Figuranten visiteras ej.

Betygsnedrag
• Svagt angrep. Omtag/tugg.
• Hund som mister greppet men biter sig fast 

omedelbart. Hund som inte angriper direkt.
• Trögt/segt släppande.
• Orolig hund.
• Fel avstånd.
• Överdriven visitation.
• Okoncentrerad hund.
• Hund som ”arbetar” sig närmare figurant (allt för 

provocerande).
• Förare som kommenderar tillbaka hunden för att 

avbryta ombett.
• Förare som går mellan hund och figurant kan 

erhålla max betyg 5.

Angrepp koeff. 5
Släpp koeff. 3
Visitation koeff. 2
Transport koeff. 1
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Moment 6
Uppletande av föremål (koeff. 2)

Omedelbart efter moment 5, genomförs sök efter ett 
föremål. Föremålet skall vara relaterat till våld eller 
inbrott. Moment 6 genomförs även om moment 5 
blivit underkänt.

Anvisningar
Med figuranten stående ca 5 meter ifrån hundföra-
ren (plats som är markerad), skall hunden söka efter 
ett föremål som inte är synligt. Avståndet mellan fö-
remålet och startstället är ca 15 meter. Hundföraren 
skall stanna kvar på anvisad plats (som är markerad).
Det är tillåtet att ge hunden kommando, men 
hunden skall självständigt markera eller apportera 
föremålet vid fynd. Söktid max 2 minuter. Fynd är 
godkänt när hunden markerar eller har påbörjat 
apportering. Momentet är därmed avslutat.

Bedömning
Bedömning sker på samma sätt som i Moment 10, 
Sakstövning samt efter hundens lydighet, säkerhet/
miljö under momentet

Betygsnedrag
• Osökta områden.
• Naturbehov.
• Hund som upprepade gånger söker utanför, av 

föraren anvisat område.
• Tjat.
• Bristande söklust.

Underkännande
• Hund som biter figuranten.
• Inget funnet föremål.
• Hundförare som lämnar anvisad plats.

Moment 7
Upphörande med angrepp (koeff.4)

Anvisningar
Momentet avhålls på stadion/lydnadsarenan.
Hundföraren står med sin hund sittande på vänster 
sida. Det är tillåtet att hålla hunden i halsbandet.
Figuranten kommer ut på ca 30 meter framför 
hundföraren.

Genomförande
Figurant flyr ifrån platsen.
Hundföraren anropar figuranten och hunden släpps. 
När hunden har sänts får föraren springa efter.

När hunden är halvvägs ute stannar figuranten och 
står stilla. Hundföraren skall därefter under komman-

do se till att hunden avbryter angreppet. Hunden 
ska: övergå till att bevaka figurant, platsligg eller 
returnera till hundföraren.
Momentet är avslutat när hunden är kommenderad 
tillbaka i utgångsställning, eller när hundföraren går 
in till hunden och satt den i utgångsställning.
Föraren skall innan momentet börjar uppge om hun-
den skall uppta bevakning, läggas eller återkallas.

Bedömning
Momentet bedöms efter hundens lydighet, säker-
het/miljö.

Betygsnedrag
• Trögt/segt utförande.
• Orolig hund.
• Vid sväng för återkallad hund.
• Dåligt tempo.
• Hund som ”arbetar” sig närmare figurant (allt för 

provocerande).
• Förare som kommenderar tillbaka hunden för att 

avbryta ombett.
• Förare som går mellan hund och figurant kan 

erhålla max betyg 5.
• Orent arbete.

Underkännande
• Hund som biter figurant.
• Hund som inte släpper och föraren måste 

använda annat än röstkommando. Obs! Max 10 
sekunder mellan varje kommando.

• Hund som utför momentet på annat sätt än upp-
givet.

• Hund som tjuvar och inte genast kan återkallas.
• Bevakande hund som lämnar figurant och släp-

per bevakningen mer än 3 meter.

Moment 8
Modprov

Anvisningar
Momentet avhålls på stadion/lydnadsarenan.
Hundföraren står med sin hund sittande på vänster 
sida. Det är tillåtet att hålla hunden i halsbandet.
En figurant, iförd helskyddsdräkt, står på ett avstånd 
av ca 50 meter framför patrullen.

Genomförande
Hundföraren anropar figuranten. I samband med 
detta börjar figuranten gå mot patrullen under ver-
balt och fysiskt hot. När figuranten startar får hunden 
sändas. Föraren får springa efter då hunden sänts. 
Angreppet sker på figurant som rör sig mot hunden. 
Hunden skall släppa figuranten på förarens kom-
mando när denne har kommit fram till figuranten. 

Figuranten skall hålla sig passiv på förarens kom-
mando. Föraren äger rätt att ta tag i figuranten (göra 
ett omhändertagande) för att få figuranten att stå 
stilla. När hunden släppt figuranten sker avvisitering 
under bevakning av hunden.
Därefter transporterar förare, med hunden vid fot, 
figuranten tillbaka till dennes utgångspunkt.
Kommando: transport, fot, eller liknande. Transporten 
skall vara ca 10 meter.

Bedömning
Underkännande
• Hund som inte angriper.
• Hund som inte släpper och föraren måste 

använda annat än röstkommando. Obs! Max 10 
sekunder mellan varje kommando.

• Hund som släpper före kommando.
• Hunden angriper stillastående figurant.
• Figuranten visiteras ej.

Betygsnedrag
• Svagt angrep.
• Omtag/tugg i bettet.
• Hund som mister greppet men biter sig fast 

omedelbart.
• Hund som inte angriper direkt.
• Trögt/segt släppande.
• Orolig hund.
• Fel avstånd.
• Överdriven visitation.
• Okoncentrerad hund.
• Hund som ”arbetar” sig närmare figurant (allt för 

provocerande).
• Förare som kommenderar tillbaka hunden för att 

avbryta ombett.
• Förare som går mellan hund och figurant kan 

erhålla max betyg 5.

Angrepp koeff. 4
Släpp koeff. 3
Visitation koeff. 2
Transport koeff. 1

Moment 9
Spåruppsök

Anvisningar
Spårets längd är ca 1 500 meter långt och ca 2 
timmar gammalt. Spårtiden är 35 minuter inklusive 
tid för uppsök. Föremålen skall inte vara större än 10 
cm och inte mindre än 3 cm.
Spårets utgångspunkt skall ligga från en 75 meter 
lång linje och spåret skall gå bort från linjen. Hunden 
skall arbeta självständigt och föras i lina, men 
får även söka utan lina. Föraren äger själv rätt att 
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bestämma var på linjen hunden skall påbörja upp-
sökandet av spåret.

Föraren skall meddela domarna när hunden har hit-
tat ett spår och hunden får lämna området först på 
klartecken från domarna. Hunden skall finna spåret 
inom 5 minuter.
Kommando: sök spår, eller liknande.

Spårläggaren utlägger 7 föremål på spåret och ett 
slutföremål som skall vara i storlek som en väska, 
för att markera att spåret är slut. Föremålen skall ha 
ett märke eller ett nummer som visar vilket spår de 
tillhör och vara så autentiska som möjligt. Spåren bör 
inte ligga närmare varandra än 300 meter. Första 
föremål bör inte ligga tidigare än 100 meter från 
upptagslinjen.

Genomförande
Som baslinje skall det vara en stig eller väg. Spåret 
skall läggas så som en person normalt förflyttar sig 
i terräng med några riktningsförändringar och får 
korsa mindre vägar, dock inte alltför trafikerade.
Hundföraren skall lämna de funna föremålen ome-
delbart efter momentets avslut till tävlingsledaren.
Spårningen är avslutad när tiden är ute.
Hundföraren skall redovisa, via radio eller telefon, 
när spårtiden är ute och hur många föremål de har 
hittat.

Bedömning
7 föremål à 20 poäng = 140 poäng
Slutföremål 90 poäng = 90 poäng
Spårsök 20 poäng = 20 poäng

Hund som går över spåret utan att ta upp spåret 
berövas 2 betygsenheter varje gång. Dock erhålls 
betyg vid spårupptag inom 5 minuter. När föraren 
anmält att hunden har spår för tredje (3) gången 
och detta är fel kan den tävlande inte erhålla betyg 
i momentet.
• Skadat föremål ger 10 poäng.
• Trasigt föremål ger 0 poäng.
Vid bedömning av skadat/trasigt föremål gäller 
majoritetsbeslut av domarna.

Underkännande
• Fler än 3 felklartecken.
• Fler än 3 passeringar över spåret vid spåruppsök.

Betygsnedrag
• Hunden går över spåret utan upptag.
• Hundföraren går iväg utan att anmäla spår.
• Dåligt/tjatigt upptagsarbete.
• Naturbehov.

Moment 10
Sakstövning

Anvisningar
Hunden skall inom en tid av 20 minuter genom-
söka ett ca 2 500 kvm stort område i en autentisk 
miljö, där det är utlagt 6 föremål. Området kan vara 
olikformat, allt efter arrangörens upplägg. Samma 
sökområde för alla hundar. Sökområdet skall vara ca 
10 minuter gammalt. Storleken på föremålen får inte 
vara större än en vanlig tändsticksask och skall vara 
relevanta. Nya liknande föremål till varje hund. Före-
målen kan vara gömda, dolda men inte nergrävda. 
Om föraren väljer att hunden skall bära munkorg, 
skall denna vara påsatt under hela momentet.

Genomförande
Hundföraren väljer själv sin metod med hänsyn 
till genomsökningen av området. Hundföraren får 
endast beträda rutan när hunden markerat fynd och 
skall gå samma väg ut som han kom in dock får 
hundens startas om innan föraren går ut. Hunden 

ska göra en tydlig markering av föremålet. Hundfö-
raren avgör själv när området är genomsökt, eller 
avbryts när tiden är ute. Fynd godkänns när hunden 
markerat eller har påbörjat apportering.

Bedömning
Vid bedömningen av avsökandet skall särskilt iakttas 
hundens söklust och hundförarens förmåga att 
dirigera hunden. För att erhålla poäng skall hunden 
leverera minst ett (1) poäng berättigat föremål till 
föraren. Förstört föremål ger 0 poäng. Hund med 
munkorg som vidrör föremålet kraftigt bedöms 
likvärdigt som förstört föremål. Skadat föremål ger 
10 poäng.

Hundföraren får inte leta efter föremålet, utan skall 
kunna plocka upp den direkt vid markering från hun-
den. Om hunden berör föremålet så att den flyttas 
eller lyfts och släpps eller apporteras skall föremålet 
bedömas som skadat föremål och ger då 10 poäng.
Beröring (nos, tass, munkorg) av föremål utan att 
skadegörelse eller flyttning skall det ske poängavdrag 
för söket, inte avdrag för föremålet.

Hundförare som påverkar hunden till apportering 
eller markering får poängavdrag.

Arbetet/Söket 40 poäng = 40 poäng
6 föremål à 20 poäng = 120 poäng

Det krävs att hunden vid alla fynd markerar genom 
skall, sittande, stående eller med liggmarkering. Det 
funna föremålet får inte ligga längre än 1 meter från 
hunden.
• Hund som biter i apporten så att tydliga märken 

uppstår bedöms som noll (0) poäng.
• Hund som vidrör föremålet ger poängavdrag och 

skall bedömas som ”skadat föremål”.
• Hundföraren får inte, utan poängavdrag, påverka 

hunden till markering.

Underkännande
• Hundförare som upprepade gånger går in i rutan 

trots tillsägelser.
• Noll (0) anträffad apport.

Betygsnedrag
• Osökta områden.
• Naturbehov.
• Hund som upprepade gånger söker utanför, av 

föraren anvisat område.
• Tjat.
• Bristande söklust.

Moment 11
Personsök

Anvisningar
Inom ett 100 meter brett och 500 meter långt 
område, som inte är utmärkt, skall två figuranter och 
ett föremål vara utplacerade. Både figuranter och 
föremålet skall vara åtkomliga för hunden. Figuran-
terna får inte vara utrustade med skyddsbeklädnad. 
Föremålet får inte placeras på marken. Det är inte 
tillåtet att belöna hunden med godis eller föremål 
inom tävlingsområdet.

På kommando och/eller armtecken, vilka får uppre-
pas, skall hunden snabbt genomsöka området i slag 
åt båda sidor. Återsök är inte tillåtet. Figuranten ska 
avvisiteras och därefter transporteras in till mittlinjen 
med okopplad hund. Området skall vara genomsökt 
under 25 minuter.

Hundföraren äger själv rätt att bestämma om 
hunden skall bära munkorg eller inte, om hunden 
bär munkorg skall denna vara påsatt under hela 
momentet.

Genomförande
Hundföraren får anvisat sökområdets begränsningar. 
Hundföraren får förflytta sig fritt i området. Föraren 
äger rätt att ta i halsring/halsband vid start av 
övningen och vid uppstart efter fynd.

Området skall vara avvallat. Momentet börjar på 
tävlingsledarens tillsägelse och då hunden sänds ut 
på första slaget. Momentet är slut när tiden tagit slut 
eller när hundföraren har passerat avslutningsgrän-

Foto: Arkivbild NM 2019

34  1-2020  |  Polishunden



sen, med möjlighet att få vittring av sista figuranten 
eller föremål. Föremålet skall, av arrangörerna, 
vidröras efter varje hund.

Maxpoäng = 240 poäng.
Arbete koeff. 6 = 60 poäng.
Ståndskall på figurant koeff. 3 (2x30) = 60 poäng.
Bevakning på figurant koeff. 3 (2x30) = 60 poäng.
Ståndskall på föremål koeff. 2 = 20 poäng.
Bevakning/markering av föremål
 koeff. 2 = 20 poäng.
Visitation och transport (av fig.)
 koeff. 1 (2x10) = 20 poäng.

Bedömning
Markerar inte hunden någon av figuranterna med 
ståndskall kan det inte uppnås poäng i hela mo-
mentet personsök. Hundförare som har får klarteck-
en från domarna vid fynd, får fyndet godkänt, även 
om tiden har löpt ut. När hunden är hos figuranten 
skall den, utan påverkning från hundföraren eller 
figuranten, ge ståndskall tills hundföraren kommer 
fram till figuranten. När hunden har hittat figuran-
ten, skall den bevaka, men får inte bita eller beröra 
figuranten. Om hunden biter och skadar figuranten, 
kan det inte uppnås poäng i momentet. Om hunden 
bär munkorg och stöter emot objekt, skall detta 
bedömas som bett.

Vid bett eller stöt med munkorg som bedöms 
som bett skall hela moment 11 avbrytas och 
underkännas.

Om hunden bär munkorg och denne fattas vid fynd 
av figurant eller föremål ges det noll (0) poäng 
vid detta fynd. Om det är föraren som dirigerar 
hunden fram till figurant eller föremål ges det noll 
(0) poäng vid detta fynd. Om hunden på grund av 
vinden, självständigt hittar figurant eller föremål 
bakåt i banan, är detta godkänt. Bedöms momentet 
ståndskall som underkänt kan det inte heller ges 
poäng för aktuell bevakning.

Underkännande
• Överskrider maxtid 25 min.
• Ingen anträffad figurant.
• Munkorg tas av eller tappas på ett sådant sätt att 

hundföraren måste lämna och leta för att nå den.
• Bett eller munkorgsstöt som bedöms som bett.

Betygsnedrag
• Osökt terräng.
• Olydig eller allt för självständig hund.
• Tjat.
• Trögt utförande.
• Onödiga uppehåll.
• Vattning av hund på mittlinjen.
• Naturbehov.

Ståndskall figurant 1 (koeff. 3)
 figurant 2 (koeff. 3)

Underkännande
• Hunden skäller inte.
• Föraren påverkar hunden till skall.

Betygsnedrag
• Hundföraren lämnar sin plats innan godkännande 

från domaren.
• Svag skallgivning.

Bevakning: figurant 1 (koeff. 3)
 figurant 2 (koeff. 3)

Underkännande
• Hunden bevakar inte eller lämnar.
• Angrepp på figurant.
• Kraftigare stöt med munkorg på figurant eller 

gömställe.
• Lämnar eller bevakar längre än 10 meter från 

figuranten.

Betygsnedrag
• Orent arbete.
• Hund som bevakar långt från figurant eller är 

okoncentrerat eller vänder sig mot föraren.
• Hund som befinner sig mindre än 10 meter från 

figuranten och denne inte känner sig bevakad.
• Dålig bevakning.
• Förare som tar i hunden under momentet. Undan-

tag: Se Anvisningar

Visitation och Transport: figurant 1 (koeff. 1)
 figurant 2 (koeff. 1)

Underkännande
• Utebliven visitation.
• Angrepp på figurant.
• Kraftig stöt med munkorg.
• Hunden bevakar inte eller lämnar.

Betygsnedrag
• Extra kommando.
• Orent arbete.
• Dålig visitation.

FÖREMÅL: Bevakning (koeff. 2)
 Ståndskall (koeff. 2)

Underkännande
Se momentet Ståndskall och bevakning vid figurant.

Betygsnedrag
Se momentet Ståndskall och bevakning vid figurant.
Poängfördelning i momenten
1: 60
2: 40
3: 30
4: 20
5: 110
6: 20
7: 40
8: 100
9: 250
10: 160
11: 240
MAX: 1 070 poäng

Foto: Arkivbild NM 2019
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den i munden, så skal det gøres ordentligt og grundigt idet 
det ellers let kan give en falsk tryghed. En arbejdende hund 
der mere eller mindre har ondt i tænder vil hurtig blive op
daget af sin fører idet den ikke løser sine opgaver som den 
plejer eller burde. Måske vil den ikke spise eller måske sav
ler den.

Hvad bruger en hund sine tænder til.
Lad os tage det lidt mere systematisk. En hund har normal 
et saksebid med 42 tænder. Fortænderne i overmunden 
er en lille smule foran fortænderne i undermunden. Den 
store hjørnetand (dens caninus) i undermunden ligger 
foran den tilsvarende hjørnetand i overmunden. Lige bag 
fortænderne i overmunden findes der i tandkødet en ca. 
ærtestor knude. Den skal være der. Ofte er den blevet for
vekslet med en kræftknude. Ja, jeg har endda set den ope
reret ud. Den almindelige hund bruger tænderne og mund
hule til at 1) gribe 2) klippe 3) sluge. Gribe/fange byttet, 
klippe det i stykker og derefter sluge stykkerne. Der kan gå 
ret så store stykker ned gennem halsen. Det største jeg har 
skåret ud af en hunds mavesæk var en engangsbørneble hos 

Munden som
arbejdsredskab

Hundens mundhule og tænder er der bare og vi tænker ofte 
ikke videre over det. Det er også godt sådan, men alligevel 
er mundhulen med tænderne og alt det andet noget af det 
vigtigste en hund har.

Der er en stor forskel på en 1) arbejdende hund, 2) en fa
milie selskabshund og 3) en hund der skal indgå i avlen. 
Den arbejdende hund skal jo ikke bare bruge sit ”gebis” til 
at spise/æde med, men også til at løse sine arbejdsopga-
ver med. Jeg kalder det med vilje arbejdende hund og ikke 
kun politihund idet der findes mange former for arbejden
de hunde der alle mere eller mindre i deres arbejde skal 
bruge deres mund i forbindelse med deres arbejde.

Hvornår har du sidst kikket din hund i munden? Er det 
lang tid siden? Hvis ikke du har gjort det på det sidste ja så 
er du da velkommen til at prøve.

Og her skiller arbejdende hunde sig allerede ud fra almin
delige hunde. Udstillingshunde er vant til at blive kikket i 
munden det er arbejdshunde ikke. Den skal arbejde og ikke 
blive fumlet rundt alle steder. Bestemt er det en rigtig god 
ide en gang i mellem at kikke hunden i munden, men hån
den på hjertet hvem får gjort det? Og hvis man kikker hun

Husk dette er min mening efter mange års erfaring . Andre kan 
have andre og måske bedre meninger .

REPORTAGE

36  1-2020  |  Polishunden



en schæfer. Ja, den kan kun være kommet derned gennem 
halsen. Tro mig om du vil eller ej. Den sad dernede.

Det at tygge maden er ikke noget en hund gør med min
dre den hyggetykker. Det den gør når den ligger og gnaver 
er at prøve at klippe stykker af det emne den gnaver i for 
derefter at sluge stykkerne.

Lidet anderledes forholder det sig med hunde der af os 
mennesker får stillet opgaver der går ud over det basale i 
mundens funktion. Det glæder alle arbejdende hunde ikke 
kun politihunde. Disse hunde skal bruge sine tænder og 
mundhule som arbejdsredskab. For eksempel bide og fast
holde, bide for at give en let smerte på ofret eller slæbe for 
at flytte en genstand eller lignende for eksempel at appor
tere (hente) en genstand.

Rent overlevelsesmæssigt kan en hund sagtens klare 
sig med 6 til 8 tænder ja endda helt uden. Her er den før
ste forskel allerede på almindelige hunde og den arbejden
de hund. Den arbejdende hund har brug for alle de tænder 
den har. Den største forskel ligger i at den arbejdende hund 
oftere end almindelige hunde skal fastholde en genstand 
i længere tid. Den skal kunne samle genstande op af en 
størrelse almindelige hunde ikke engang ville bekymre sig 
om. Brækkede tænder, flækkede tænder, manglende tæn
der og tandsygdomme påvirker derfor meget mere en ar
bejdende hund end en almindelig hund idet det er min er
faring at hunde der har noget med tænderne ikke så let ”gi
ver tegn” som vi for eksempel ville hvis vi som mennesker 
havde et tandproblem. Den arbejdende hund vil imidlertid 
have anderledes eller nedsat arbejdsydelse hvorfor hun-
deføreren oftere end almindelige mennesker bemærker at 
der er noget forkert. Det er ikke fordi hundeføreren oftere 
end andre kikker hunden i munden men simpelthen fordi 
hunden ikke yder det der forventes af den. Dette giver en 
vis beroligelse som dyrlæge. Hvis en arbejdende hund har 
problemer med munden, ja så stiler hundeføreren promte. 
Det er virkeligt noget han/hun lægger mærke til.

Sygdomme der kan ramme hundens mundhule inklusive 
tænder, er adskillige. Dog har jeg utroligt sjældent set ka
ries. Jeg gætter på at for eksempel karies i munden i en så
dan grad at det påvirker arbejdshunden ses hos 1 hund ud af 
5.000. Det er helt OK at børste tænder på sin hund. Men det 
er et fåtal der har tid til det og hvor hunden også vil finde sig 
i det. Bedre er det efter min mening at leve og fodre korrekt. 
Jeg anbefaler ikke at børste tænder på en arbejdende hund 
af den simple årsag at det alligevel ikke bliver gjort og det er 
da så også helt OK. Den bruger jo sin mund og tænder til så 
meget andet end at spise/æde at det er ”tandbørstning” nok.

Til gengæld kan en arbejdende hund sagtens leve med 
mindre arvelige tandfejl. For eksempel over eller under
bid eller en manglende tand er på grund af en arvelig fejl 
og derfor fra starten ikke er tilstede. Når jeg godkender en 
politihund, så accepterer jeg derfor hunden selv om der 
for eksempel mangler en lille ubetydelig tand som kun har 
skønhedsværdi.

Nu kommer det store spring og forskel i behandlingen 
af en almindelig hund og en arbejdende, politihund. Det er 
behandlingen af tænderne når hunden kommer tilskade. 
Jeg anbefaler at en politihund aldrig får trukket en tand ud 
når den er kommet til skade eller for eksempel er brækket. 
Trækker man en tand ud hos en almindelig hund så vokser 
hullet hvor tanden har siddet stille og roligt til og så er alt 
godt igen. Hos en politihund skal man efter min mening 
kun trække en tand ud hvis det er absolut nødvendigt. 

Den skadede tand skal repareres hvis dette overhovedet 
er nødvendigt. Det er især tandroden som ikke må fjernes. 
Hvorfor? Jo ser du, en politihund bruger sin mund til at 
fastholde og evt. trække et ”bytte”, en gerningsmand eller 
lignende. Dette giver et stort træk i tænderne. Hvis der så 
er et hul i kæben der hvor der har siddet en tand så vil tæn
derne begynde at ”vandre” (flytte sig) i retningen af hullet. 
Dette give så rodspidssmerter og hunden bliver ustabil i sit 
bid. Den kan for eksempel ikke lide at bide og fastholde. El
ler den bliver gal (sint) og vil ikke slippe. Mange gange tror 
hunden endvidere at det er hundeføreren som giver hun
den smerten og det giver et dårligt hund – førerforhold 
idet hunden kan ikke forstå at den skal have en smerte når 
den udfører sit arbejde korrekt.

Med hensyn til behandling af tandskader så er det individu
elt hvad der skal gøres. Jo mindre jo bedre bare det er kor
rekt. En brækket tand kan for eksempel få en tandfyldning, 
en rodbehandling og en tandfyldning eller en flot tandkro
ne. Alt afhængig af skaden. Vigtig er det at roden ikke fjer-
nes. Selv tænder hvor tanden er brækket helt ned til tand
kødet skal beholde sin rod. Kun i alleryderste nødstilfælde 
skal man fjerne roden. Når man fjerner roden og venter til 
hullet er groet helt til før hunden skal arbejde igen vil de 
tilstedeværende tænder ved træk alligevel flytte sig. Tænk 
på unge mennesker der får lavet tandkorrektur med tand
bøjler. Der flytter tænderne sig også og de unge mennesker 
fortæller at de er ømme eller har smerter i tænderne.

Bamseklem
fra onkel Bille
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I 2016 igangsatte politiet i Agder 
etterforskning mot en daværende 
23åring i en mindre by på Sørlan
det. Han ledet et narkotikanetteverk 
som etter hvert fikk tilnavnet «bre
aking bad» etter den Netflixserien 
med samme navn. Blant annet hadde 
23åringen laget egen logo på amfeta
minpakkene han solgte ut.

Det viste seg etter hvert at 23åring
en knyttet til seg mange unge perso
ner som han brukte som sjåfører til å 
frakte rundt på stoffet han solgte. Han 
tilegnet seg etter hvert mye penger, 
noe han viste ved å kjøre rundt i dyre 

biler. Det ble etter hvert satt sammen 
team fra flere enheter i politiet som 
startet etterforskning mot mannen og 
nettverket hans. Hundetjenesten bis
to med narkotikahunder og Tollvese
net bisto med valuta hund.

Etterforskingen gav resultater og et
ter hvert ble 28 personer pågrepet i 
den innledende fasen, mens politiet 
mistenkte at over 100 personer var 
involvert. Nettverket viste seg å være 
omfattende med forgreininger i hele 
Agder fra Risør i øst til Flekkefjord i 
vest. Nettverket solgte amfetamin og 

«Breaking bad» liga
på Sørlandet

REPORTAGE

Den kjente Netflix-serien «Breaking Bad»

Saken var et godt ek-
sempel hvor slagkrafti-
ge politiet blir når man 
samarbeider på tvers 
av ulike enheter og 
samler kompetansen …
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hasj i store mengder. Amfetaminen 
ble pakket i 100 grams pakker mer
ket med blant annet en kobra slange. 
Hver pakke hadde en gateverdi på ca. 
15 000 kroner.

Hovedmannen selv ble pågrepet etter 
en dramatisk biljakt i Kristiansand 
hvor han til slutt hoppet i elva Otra i 
Kristiansand for å unnslippe. Han ble 
til slutt «fisket» opp av Brannvesenet.

I den videre etterforskningen ble det 
blant annet funnet miksmastere og 
en ti tonns trykkpresse der stoffet ble 
pakket. I tillegg ble det blant annet 
beslaglagt dyre biler og en tellema
skin for penger. Hundetjenesten bisto 
med å finne flere depoter med større 
mengder narkotika.

Det ble en omfattende etterforskning 
hvor mange til dels unge personer ble 
pågrepet. Hovedmannen satt vare
tektsfengslet i lengre periode, før han 
ble løslatt. Da tok det ikke lang tid før 
politiet skjønte at mannen hadde star
tet opp «butikken» igjen. Politiet fort
satte å følge med på mannens bevegel
ser. Dette medførte at han en natt ble 
pågrepet i en garasje, hvor de hadde 
startet opp igjen med blanding og pak
king av amfetamin.

Med hjelp av narkotikahund ble det 
funnet større mengder amfetamin. 

personer ble i kjølevannet av hovedsa
ken dømt til fengsel eller bøter.

Saken var et godt eksempel hvor slag
kraftige politiet blir når man samarbei
der på tvers av ulike enheter og samler 
kompetansen for å gå mot et felles mål. 
Dette er ressurskrevende saker, men 
svært viktig for lokalsamfunnet og ikke 
minst forebyggende ovenfor alle unge 
personer som er i ferd med å bli rekrut
tert inn i disse miljøene.

l Politioverbetjent Lasse Moe
Agder politidistrikt, Norge

Aksjonen fortsatte til stedet hvor stof
fet hadde blitt hentet. Der ble tre nye 
personer pågrepet i en væpnet aksjon 
og narkotikahunden fant flere kilo 
med amfetamin i huset.

Hovedmannen og noen underleve
randører ble varetektsfengslet på nytt. 
Det ble en mange runder i rettsappara
tet med domfellelse og anker som nåd
de helt til høyesterett. Det hele endte 
med at hovedmannen som da hadde 
blitt 25 år fikk syv års fengsel og en 
inndragning av verdier for en million 
kroner. En av hans nærmeste medar
beider fikk fire års fengsel. En rekke 
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Mino godkänd
Region Öst – 28 januari 2020

Stort grattis Försvarsmaktens Mino 
med förare som idag gjorde en god
känd uppkörning.

Nu får Mino kalla sig polishund på 
riktigt och vi är övertygade om att han 
kommer göra stor skillnad i samhället.

 / Polisen i Värnamo

Nytillskott i Stockholm
Region Stockholm 23 januari 2020

Ytterligare en ny polishund har gjort 
entré på stockholms gator och torg.

För kort tid sedan genomförde 
Brandfjellet’s Oberst ”Leo” sina sista 
prov tillsammans med sin förare.

Vi önskar ekipaget ett stort lycka 
till i kampen mot brottsligheten!
 / Hundenheten i Stockholm

LANDET RUNT

Vår fyrbenta vän Elsa hjälpte oss med 
narkotikasök i skola för någon vecka 
sedan (se notis till höger). Under kväll
en fick vi återigen fin hjälp från Elsas 
känsliga nos.

Stopp och kontroll av ett fordon som 
sedan ledde vidare till husrannsakan 
i bostad – beslag av diverse tabletter, 
några gram kokain och närmare två 
hekto amfetamin. Arbetet mot narko
tikan fortsätter!

Elsas tydliga markering kan ni se på 
bilden.

 / Inspektör Reine Berglund

Sedan flera år tillbaka så genomförs 
det med jämna mellanrum narkoti
kasök i våra högstadie och gymnasie
skolor.

I veckan var det dags igen, och El
sa sniffande till sig några intressanta 
elevskåp som föranledde åtgärder från 
vår sida.

Samarbetet med Huddinges skolor i 
strävan efter en drogfri miljö är viktigt 
och fortsätter över tid. Hjälpen från 
specialsökhundar som Elsa (och duk
tiga hundförare) är ovärderlig.

Ni som langar eller använder narko
tika ska aldrig slappna av, ni lär träffa 
på oss förr eller senare. Skolan ska va
ra en plats för läromedel och kunskap
störst  inte narkotika.

 / Inspektör Reine Berglund

Igår hjälptes många civila, poliser och 
hundpatruller åt för att leta efter en 
försvunnen person. Hedeforsens Mis
saga ”Saga” och hennes förare fick ett 
segment tilldelat att leta i tillsammans 
med en annan hundförare. Efter en 
stunds sökande visade Saga att hon 
hittat något. Personen som Saga hittat 
var kraftigt nedkyld men vid liv och 
kunde överlämnas till sjukvårdsper
sonal.

 / Hundenheten i Stockholm

Tydlig markering!
Region Stockholm – 12 februari 2020

Vår vän Elsa
Region Stockholm – 2 februari 2020

Saga hittade försvunnen person
Region Stockholm – 4 februari 2020
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Fyra nya hundar
Region Stockholm – 1 januari 2020

Nytt år och många nya uppdrag som väntar. Hundenheten 
i Stockholm har fått förstärkning av flera nya ekipage. För
svarsmaktens Neckari, Eros, Hedeforsens Jule samt Norra 
Bergs Blixtra blev alla godkända tjänstehundar och är nu 
redo att tillsammans med sina förare kasta sig ut i jakten 
på försvunna personer, slängda föremål och flyende tjuvar. 
Välkomna till hundenheten och lycka till!
 / Hundenheten i Stockholm

Nytt hundekipage!!
Region Bergslagen 21 januari 2020

Hundenheten Dalarna presenterar stolt sitt senaste hunde
kipage som from idag får jobba skarpt!

SvenBertil och Förvarsmaktens Mason har tillsammans 
klarat av dressyrnivå 1 med bravur och även avlagt ett god
känt tjänstbarhetsprov!!

Hundenheten önskar ekipaget stort lycka till och ni be
hövs därute!!

 / Niklas

Tre gripna i hundspårning
Region Stockholm 10 december 2019

I slutet av november beordrades ett flertal patruller, där
ibland polishunden ”Nicke” med sin hundförare till Sten

torpsgatan i Lidköping. 
Ingångsvärden var en 
trafikolycka där bilen 
avvek från platsen och i 
samband med detta näs
tan körde över ambu
lanspersonalen. Kvar på 
plats blev två passagera
re, men efter en stund så 
kom bilföraren tillbaka 
till olycksplatsen och 
började hota ambulans
personalen, som då låste 
in sig i ambulansen och 
under tiden sprang alla 
tre därifrån.

När hundföraren an
lände så såg han att det 
låg ett par skor i dikes
kanten, han tog ut Nicke 
som direkt fick upp ett 

LANDET RUNT

Försvarsmakten  Neckari.

Hedeforsens Jule.

Blackneck’s C’Kaos ”Nicke”.

Eros.

Norra Bergs Blixtra.

spår. Efter dryga 100 meters spårning markerade Nicke 
en nyckelknippa och efter ytterliga några hundra meter så 
kastade sig Nicke in under en gran, där det satt två perso
ner och gömde sig. Dessa båda greps och så snart en patrull 
anslutit och övertagit gripandet ville Nicke fortsätta spåra. 
Efter en kortare ytterlig spårning anträffades en tredje per
son, som även han greps.

Samtliga transporterades in till polisstationen i Lidkö
ping för vidare utredningsåtgärder.

 /Sandra, Hundenheten Skaraborg
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LANDET RUNT

Bra jobbat Terry!
Region Stockholm – 31 januari 2020

Samtal inkommer via 112 om 
inbrott i en lägenhet i Ham
marby sjöstad. Då vi anländer 
ser vi att någon kastat en sten 
genom en ruta och därefter 
försökt krossa resterande 
med händerna. I glaskrosset 
fanns spår av färskt blod.

Vad banditen inte visste 
var att vår fyrbenta kollega 
Terror av Midälvaland, kall
lad ”Terry” också kommit till 
platsen. Terry satte nosen i 
backen och sen bar det iväg i 
en väldig fart. Jakten gick från 
Hammarby fabriksväg ner 
mot vattnet, förbi restaurang Göteborg och vidare mot Lug
nets allé. Där tog flykten för vår bov slut när Terry med ett 
rejält skall fick banditen att kasta sig på marken och skrika: 
”Jag ger mig! Det var jag!”

Detta var Terrys första grip under spårning med sin nya 
förare. Efter den rivstarten ser vi fram mot många fler år 
med många banditer bakom lås och bom.
 / Linus

Kul natt på jobbet
Region Stockholm – 15 januari 2020

Rövarbandets Zuper hade kul 
på jobbet inatt!

Först spårade han ett långt 
spår fram till en gärnings
man efter ett mordförsök där 
en person hade skottskadats 
i Skogås. Mannen anhölls se
nare av åklagare.

Senare på natten deltog pa
trullen i en biljakt där föraren 
av aktuellt fordon hänsyns
löst körde rakt på hundbilen. 
Som väl är så blev det endast 
plåtskador och Zuper och fö
rare klarade sig väldigt bra 
och kunde dessutom fortsätta 
jakten. Rättvisa kunde tillslut 
skipas när föraren körde över en spikmatta och lämnade bi
len och sprang. Zuper kunde med lätthet spåra upp honom 
och informera honom om hur man egentligen ska uppföra 
sig i trafiken. Mannen låstes in i arrest misstänkt för flera 
brott.

 / Hundenheten i Stockholm

Higgs räddar liv! (Igen) 
Region Stockholm – 29 december 2019

I morse upptäckte 
en make att hans 
hustru längre inte 
var kvar hemma. 
Kvinnan hade läm
nat hemmet utan 
ytterkläder någon 
gång under natten. 
Polis larmades och 
polishunden Mo
lars Higgs kom till 
platsen.

Higgs och hans 
förare började 
omedelbart att sö
ka i närområdet 
och efter en kort 
stund kunde Higgs 
stolt meddela att 
han hittat kvinnan, kraftigt nerkyld, i närheten av bostaden.

Higgs har ännu en gång återfört en person i nöd till sin fa
milj.

 / Hundenheten i Stockholm

Six nosade upp inbrottstjuv
Region Stockholm – 30 januari 2020

För ett tag sedan välkomnade 
vi Försvarsmaktens Neckari 
”Six” ut i tjänst. Det dröjde 
inte länge innan Six och hans 
förare grep sin första tjuv på 
spår efter ett inbrott i Alvik. 
Nu har det hänt igen.

I morse sågs en man in
ne på en villatomt. När han 
blev påkommen lämnade han 
platsen springandes. Six med 
förare kom till platsen och 
fick upp spår. Den misstänkte 
tjuven hade sprungit genom 
några villatomter och försök
te gömma sig i en bod. Tack 
vare Six kunde mannen över
lämnas till patrullen på plats.

När vi har en ny hund i 
tjänst är framgångarna lite 
extra välkomna!

 / Hundenheten i Stockholm
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