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 LEDARE PHF

 Johan Petersson
 Ordförande

Corona pausar Sverige
… och världen

Oj, oj, oj … detta blev inte som vi hade tänkt oss. 
Att ett virus kan ställa till det så mycket kunde 
väl ingen av oss någonsin ana. Nu är det som det 
är och vi får ta det utifrån detta.

De senaste veckorna har varit mycket intensiva 
gällande de aktiviteterna som vi hade framför 
oss. Den 12 mars var vi på plats och besiktade de 
tilltänkta områden som Nordiska Mästerskap
en skulle avgjorts på. En ganska ruggig mars
dag när vi var ute och inspekterade sökrutor, 
brottsplatsrutor samt fältsöksrutor. Allt var 
mycket väl förberett och genomtänkt från ar
rangörens sida. Dagen innan hade det kommit 
signaler från Folkhälsomyndigheten om att inga 
arrange mang med fler deltagare än 500 fick be
drivas. Vi skojade om det och sade att det kom
mer ju aldrig så mycket publik att det kommer 
bli något bekymmer. Veckorna gick och som ni 
alla vet blev 500 till 50 och allmänt reseförbud 
har införts. Så den 28 mars kom beskedet från 
arrangören att vi ställer in Nordiska Mästerska
pen, detta med bakgrund av att Svenska Ken
nelklubben har satt allmänt tävlingsförbud med 
hundar fram till och med den 31 maj.

Oavsett hade det känts konstigt att hålla en 
tävling då alla runt omkring oss i samhället sli
ter ont med knappa resurser, så inställt hade det 
blivit hur som helst.

Vi har den situationen vi har och vi får avvakta 
hur det utvecklar sig med detta eländiga virus. 
Alla planerade aktiviteter som föreningen skul
le haft fram till sommaren är alltså inställda. 
Detta gäller bland annat domarutbildningen 
som vi skulle haft nu under våren.

Det som händer efter den 1 juni väljer vi tills 
vidare att låta det vara som det är planerat. Vi 
ser alltså fram mot en sommar med mer norma
la förhållanden.

Styrelsen jobbar vidare med att försöka ompla
nera och hitta andra lösningar för att hinna med 
det som blivit inställt. En fråga var från de övri
ga nordiska länderna om vi kunde tänka oss att 
köra NM i höst men detta har vi tackat nej till på 
grund av flera orsaker. Vi planerar för att kunna 
köra NM nästa år och att vi då står som arrange
rande land.

Skyddslägret och SommarSM hoppas vi kun
na genomföra och när det gäller dessa fortgår 
allt som tänkt.

Vi hoppas att ni alla klarar er från smittan och 
att ni inte har det allt för långtråkigt. Det är tur 
att vi har våra hundar så vi kommer ut oavsett 
vilka bestämmelser som införs.

Med vänlig hälsning

 1Polishunden  |  2-2020



www.polishunden.se

Innehåll 2-2020
Ledare PHF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1
PHF:s styrelse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Prinsen: Ett riktigt skitjobb  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Lyckat gripande och narkotikafynd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Boktips: Sune berättar om polishunden Piraten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12
Skriv i tidningen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
Inbjudan: Skyddshundsläger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Reportage från Vinter-SM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17
Lyckad sökinsats i Åsarp, Falköping .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Bella, biltjuvar och bad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Polishundens anatomi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .41
Information från Nationella Polishundtjänsten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Sommar-SM – Inställt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
Lämna motion inför årsmötet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
Från förr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
■	 NPHU: 
 Ledare  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
 NPHU:s Styrelse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
 Nordiska Mästerskapen 2020 inställt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
 För lindring av akut ångest och rädsla 
 förknippad med ljud hos hund  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
Landet runt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

Adress: Tidningen Polishunden
 Nationella Polishundtjänsten
 Flygfältsvägen 22, 546 30 Karlsborg

Redaktörer
Polishunden: Mimmi Lindgren, 070-234 42 10
 smaangarna25@hotmail .com

NPHU: Lars Lindgren, 073-348 31 74
 lars-ake .lindgren@polisen .se

Ansvarig Johan Petersson, 070-247 02 73
utgivare: andreelund@hotmail .com

Annonser: Polisens Hundförarförbund
c/o Mediahuset i Göteborg AB
Marieholmsgatan 10C, 415 02 Göteborg
Tel . 031-84 11 10
info@polishunden .se

Layout: Mediahuset i Göteborg AB, avd syd
Annika Cederlund

Distribueras som post- och webbtidning: 
ISSN 0345-9446 (Print), ISSN 2001-8347 (Online)

Manusstopp 3-2020: 21 maj 2020

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

Omslag:
Stafetten 3x5 km under Vinter-SM 2020 .
Foto: Per Eriksson

Utgivningsplan 2020:
Nummer 1-2020 utgivning vecka 11
Nummer 2-2020 utgivning vecka 19
Nummer 3-2020 utgivning vecka 27
Nummer 4-2020 utgivning vecka 43
Nummer 5-2020 utgivning vecka 51

För åsikter framförda i publicerade artiklar 
svarar respektive artikelförfattare.

Tryck: Exakta Print, Malmö
www .exakta .se
 

Kalender för 2020
• vecka 22 Styrelsemöte NPHU
• 3–5 september 2020: Sommar-SM, Ljungskile

Framtida arrangörer för Polishundsmästerskap

Draghunds-SM
2020: Västerbotten
2021: Ingen arrangör

Narkotika-SM
2020: Ingen arrangör
2021: Ingen arrangör

Sommar-SM
2020: Göteborg
2021: Ingen arrangör

Nordiska Mästerskapen
2020:  inställt
2021: Ingen arrangör (Sverige)

 2-2020  |  Polishunden



  PHF:s STYRELSE

Valberedning: Ulf Backman (sammankallande) region Bergslagen, Andrea Hardie region Väst, Lars-Åke Blom region Väst

Mimmi (Merit) Lindgren
Sekreterare PHF /
Redaktör Polishunden

Mobil:
070234 42 10

E-post:
smaangarna25@hotmail.com

Magnus Söderberg
Kassör

Mobil:
076141 12 30

E-post:
magnusb.soderberg@polisen.se

Polisens
Hundförarförbund

Adress:
Flygfältsvägen 22
546 30 Karlsborg

Plusgiro: 5779541www .polishunden .se

Lars Lindgren
Suppleant PHF/
Redaktör NPHU

Mobil:
073348 31 74

E-post:
larsake.lindgren@polisen.se

Johanna Christiansson
Vice ordförande

Mobil:
072571 70 19

E-post:
johanna.christiansson@polisen.se

Johan Petersson
Ordförande

Mobil:
070247 02 73

E-post:
andreelund@hotmail.com

Elin Jansson
Suppleant

Mobil:
070202 02 65

E-post:
elinm.jansson@polisen.se

Peter Matthijs
Ledamot

Mobil:
072286 58 68

E-post:
peter.matthijs@bredband.net

NYHET! Vi har numera Swish.
Nummer: 123 474 55 50

 3Polishunden  |  2-2020



Det är inte alltid det går som Matte har tänkt sig. Jag är en 
hund, punkt. Det innebär att jag har en och annan egenhet 
som inte alltid uppskattas av den där tvåbeningen som all
tid följer med mig på jobben. Hon har ingen humor eller 
förståelse för vad som är riktigt viktigt här i livet.

Ni ska få följa med på ett jobb i en av våra förorter där kon
staplarna är riktigt drivna och jobbar mot narkotika. Dom 
är en av våra mer frekventa beställare av min och mina 
kollegors nosar helt enkelt. Det brukar ofta vara med lyck
at resultat dessutom. Just denna kväll blev jag och Matte 
ombedd att komma och spåra för man hade sett en kille kila 
ut i en skogsdunge och komma tillbaka rätt omgående och 
man trodde inte att det berodde på att han skulle göra sina 
”behov”. Det blir spårlina på och direkt nyper jag i spåret 
och det blev bara typ två spårlinors längd och sen tvärnita
de jag och stod så där fint som Matte gillar. ”Kom och häm
ta erat beslag”, säger Matte åt kollegorna som trodde att 
hon skämtade. Jag stod kvar som en staty och Matte kun

de stolt peka och säga åt dom att lyfta på stenen under min 
nos. Så impade dom blev och så mycket klappar och kärlek 
jag fick!

Sen visste dom ett ställe till som det tydligen brukade 
vara konstigt spring till. Jag och Matte började söka av en 
brant slänt som dom pekat ut. Plötsligt tvärnitar jag igen 
och just när Matte är nästan framme vid mig kastar jag 
mig omkull och rullar så där gulligt som bara vi hundar kan 
göra. Jag hör Matte vråla: ”NEJ, kom hit!” Och jag hör på 
hennes röst att hon inte alls är lika nöjd som spåret innan 
så jag (eftersom jag är superlydig ibland) gör ju som jag är 
lärd när jag hör ordet HIT. Jag tar mig snabbt in i fotposi
tionen men då händer något märkligt! Matte hoppar ett 
steg till höger som om jag bränt henne! Hon sa ju HIT och 
det betyder FOT så jag sidsteppade snabbt in vid hennes si
da. En lydnadsdomare hade nog noterat ”tränger”. Jag hör 
bara ”amen va FAAAAN” från Matte. Hon säger åt mig att 
börja leta igen så då gör jag det samtidigt som jag i ögonv
rån ser hur hon knäböjer, tar upp mossa och löv och börjar 

REPORTAGE

Ett riktigt skitjobb

Prinsen i dressyrhallen. Efter jobbet som gav mig både bad och föning.
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gno sitt knä. Orolig över att hon skadat sig vänder jag mot 
henne men möts bara av ett bryskt ”stanna – ligg!” Så myck
et för att man bryr sig. ”Har han hittat nåt?” ropar kollegor
na hoppfullt men möts av ett muttrande från Matte som nu 
beslutat sig för att området är genomsökt och går ner till 
kollegorna. ”Klappa INTE Prinsen!”

Matte öppnar bilen, tar fram en dunk vatten och min filt 
medan jag försöker få samma kärlek och klappar av kolle
gorna men möts bara av hulkande och det faktum att dom 
backar som om jag skulle bita dom! Jag känner hur något 
rinner ner från min vänstra sida och tänker just slicka i mig 
det när Matte häller dunken över mig och sen blir jag tor
kad med min filt. Därefter in i bilen. Allt filmades av en hul
kandes och flinandes kollega. Filten hamnade i en soptun
na och sen gick det fort till den sida av stan där vi har vår 
station. Ni har fattat va? Jag är förvisso bara en hund men 
ibland är det helt oemotståndligt att rulla sig i det som blir 
när ni tvåbeningar härmar oss och gör nummer två i natu
ren. Denna tvåbening bör nog göra en undersökning av sin 
hälsa för det där är inte normalt … Det tog Matte två tim
mar att sanera mig, sen bilen och till sist sig själv … Märk
ligt nog höll Matte humöret uppe och blev inte arg.

Kan avsluta med att kvällen efter var vi i samma förort 
och ryktet hade nått dom kollegorna som vi jobbade med 
då. Dom verkade tycka det var väldigt roligt och gav mig 
smeknamnet Bajs Prinsen. Så jag gjorde samma sak igen i 
en annan dunge för att glädja dom … MEN denna gång blev 
Matte tokig. Humorbefriade människa!

Ta hand om er därute!
l Text: Prinsen

l Foto: Petra

Prinsen.

Man måste leka ibland.
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Jag och min hund Harry, som egentli
gen heter Blackneck’s B Maro, men jag 
kallar honom Harry, en stilig Malinois 
på åtta år, har arbetat ihop i cirka sex 
år, han kan beskrivas som lite egen 
och svår men han älskar att jobba. Det 
råder inga tvivel om vad vi gillar bäst, 
nattpassen!

Just detta nattpasset hade vi hunnit 
jobba några timmar när ett larm in
kom om att två väktare hade blivit ho
tade med ett vapen. Gärningsmannen 
hade flytt platsen och sprungit in i ett 
skogsparti.

Vi kommer till platsen och får vänta 
in specialutbildade kollegor som skall 
säkra mig och hunden när vi söker 
efter gärningsmannen. När vi ställs 
inför särskilt hotfulla eller farliga 
situa tioner tar vi hjälp av polisens in
satsstyrka. Medans vi väntar hinner 
pulsen gå upp ett antal slag!

Men så är vi iväg, fullt drag i spårlinan 
på en gång, vi hinner inte långt innan 
Harry dyker in i ett buskage och mar
kerar att det ligger något där. Vid kon
troll visar det sig vara två väskor som 
bland annat innehöll flera kilo narko
tika. Ingen tid att förlora, vi fortsätter 
spåra och ganska snart övergår jog
gandet till klättring. Gärningsmannen 
valde inte den lätta vägen. Harry som 
är den smidiga av oss två ångar på och 
drar mig upp trots att jag snubblar och 
bitvis halvkryper … Med maxpuls och 
blodsmak i munnen klättrar vi vidare 
och efter en bit får vi en välkommen 
paus. Harry hoppar ner för en brant 
och in under en gran. Ytterligare en 
väska hittas och dessutom ett vapen 
nedgrävt bland granbarren.

Efter att ha påvisat fynden står Har
ry och hoppar likt en känguru i spår
selen, tydligt att han vill vidare in i 
skogen och vi hänger på, pulsen har ju 
trots allt hunnit sjunka några slag.

I skogen är det kolsvart, en mindre 
pannlampa ger dock ledljus och jag ser 
när Harry hoppar ner för en brant och 
därefter blir spårlinan slak. Där nere 
ligger gärningsmannen!

Nu, ett par månader senare är gär
ningsmannen dömd i tingsrätten till 
sex och ett halvt års fängelse för bland 
annat grovt olaga hot och grovt nar
kotikabrott. Vapnet visade sig vara ett 
stulet jaktgevär.

Harry belönades givetvis med ett 
”gripben” efter insatsen. För våra po
lishundar är alla jobb lika viktiga och 
roliga men för mig som hundförare 
var detta något extra!

l	Text: Pernilla
hundförare i Göteborg

l	Foto: Anna Erlandsson

Lyckat gripande
och narkotikafynd

REPORTAGE
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Pirat blev Sveriges genom tider-
na bästa polishund på grund av 
detta:

Redan när polisledningen i Boden beslu-
tat att köpa en schäfervalp, som skulle 
utbildas att bli den bästa hunden någon-
sin, var organisationen klar. Samtliga 
inblandade från avdelningschefer, kom-
missarier, polismästare och länspolis-
chef var redo att inleda målsättningen.

Var fanns nu denna valp, vem skulle 
bli hundförare? Frågorna besvarades 
snabbt. I Åkersel fanns en åtta måna-

ders gammal schäfervalp hos hundupp-
födaren Sigvard Eklund, som förutom 
hunduppfödare var vakt vid Robotflyg-
fältet i Vidsel. Eklund fick kontakt med 
polisen i Boden och sade att den aktuella 
schäfervalpen hade alla egenskaper för 
att bli en perfekt polishund men poäng-
terade att han var något vek och lämplig 
för en polisman med samma läggning. 
Ingen hård förare, framhöll Eklund.

Polisledningen sökte och fann snabbt 
undertecknad, som dels var känd fot-
bollsspelare på relativt hög nivå och till 
synes vältränad.

Så började berättelsen om polishun
den Pirat.

Det visade sig ganska fort att Eklund 
hade rätt men tur. Han visste ju inte 
mycket om mig.

Min hustru Siv och jag hämtade 
Pirat vid hundgården i Åkersel. Tio 
polismän var redo att hjälpa mig var
je dag om så behövdes. De var kom
menderade att göra detta och tog sig 
an uppgiften med ett glatt humör 
och tyckte om att medverka till något 
stort med Pirat. Jag var glad och fick 
en underbar tid med mina kollegor i 

BOKTIPS

Sune berättar om
polishunden Piraten

Foto vid A8 kasern, obegriplig insats av Pirat.
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den dagliga utbildningen. Spårning
ar avlöste varandra minst fem dagar i 
veckan. Figuranterna var viktiga och 
avgörande för resultatet. Utöver po
lismännen anmälde sig många civila, 
villiga att leka bovar och vilsegångna. 
Närmare 40 stycken hade jag att välja 
bland. Någon var alltid redo. Det kun
de vara någon kvinna som var hemma 
eller någon grabb. Ibland gick kvinnan 
ut och lade spår och tog med sig barnet 
eller barnen. Bra variation och övning 
för Pirat. Kollegorna ”gick spår” men 
skötte samtidigt patrulltjänsten. Hur 
det gick till framgår i boken ”Pirat den 
oslagbara polishunden”. De dagliga 
övningarna, fem av veckans sju dagar, 
omfattade 80 % spårövningar, 20 % 
lydnadsdressyr inklusive realistiska 
skyddshundsövningar. Ibland lade vi in 
särskilda övningar som liknade verk
ligheten. Då var även befälen med ut i 
markerna för att Pirat skulle vänja sig 
vid organisationen, som den skulle se 
ut då han kallades ut på allvar. 

Pirat och fadern Arab - Pirat 9 månader.

Kameran med. Inbrottstjuven har spårats.

En av många uppvisningar.
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Pirats livsverk som svar på denna 
enastående organisation:

227 bovar, 15 vilsegångna (flera 
i verkligheten, ett antal blev aldrig 
bokförda), gods till ett värde av cirka 
100 000 kronor, ett flertal avgörande 
spårningar som ett komplement till 
olika utredningar, särskilt vid tjuvjak
ter som ledde till att gärningsmannen 
(männen) greps och erkände.

Pirat blev bland annat Svensk Mäs
tare vid Polishund SM i Göteborg år 
1963 och till min överraskning blev 
han 2:a vid SM för draghundar i Malm
berget i kamp med svenska eliten. Han 
vann ett flertal tävlingar vid Bruksprov 
för att nämna det viktigaste.

Polisstyrelsen i Stockholm märkte 
att Pirat var den bästa polishund man 
någonsin haft. Man utnämnde honom 
redan i slutet av 90talet till tidernas 

hund och befäste denna utmärkelse 
med att göra en egen hörna för Pirat 
på polismuseet i Stockholm.

Till hans ära restes en tjusig min
nessten på Leåkersberget en halv mil 
norr om Boden. En nationell skid
tävling fick namnet efter hunden: Pi
ratrundan.

En avgörande orsak till att polis
ledningen i Boden blev ense om detta 
beslut att satsa allt på Pirat hängde 
också ihop med Bodens fästning som 
omgärdade hela staden med milsvid 
av skog, betydelsefulla anläggningar i 
form av fort och befästningar. Omgiv
ningen var perfekt för den utbildning 
Pirat genomgick. Någon motsvarighet 
till sådan övningsterräng finns inte i 
Sverige.

l	Text: Sune Johansson

Pirat
den oslagbara
polishunden
av Sune Johansson

Förlag: Lumio förlag

Format: Inbunden

Språk: Svenska

Utgiven: 2019-08-29

Antal sidor: 184

ISBN: 9789188615282

Har du någon bok du läst, 
som du vill tipsa om? Skriv en 
recension och skicka in till re-
daktören:

smaangarna25@hotmail.com

Polismännen Björn Botmar till vänster Lennart Hedlund med Pirat, en paus.

Gärningsmännen har flytt men spåras som vanligt av Pirat
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Skriv något du kan dela med dig av i vår tidning!
Många är ganska flitiga med att skriva på Facebook och 
 berätta vad man gör, hur dagen varit, om man upplevt
något speciellt eller funderat över något . Men alla har inte 
Facebook …

Har du skaffat en valp som du hoppas ska bli polishund så 
småningom? Har du gått någon utbildning/kurs där du träf-
fat trevliga kollegor?

Ta kontakt med redaktören (smaangarna25@hotmail .com)
och skriv om …
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Datum: 2020-08-24–2020-08-26
(måndag–onsdag) .

Boende blir i förläggningen, Nationella Polis-
hundtjänsten . Rummen är bokade från söndag 
eftermiddag 23 augusti .

Det finns plats för 12 stycken deltagare vid lägret .

Mat: PHF kommer att köpa in frukost att äta i 
förläggningen . Lunch äter vi på lämpligt ställe i 
Karlsborg . Var och vad bestämmer vi på plats .

Välkommen till årets skyddsläger 2020
som genomförs i Karlsborg .

För att få vara med på skyddslägret så måste ni naturligtvis vara medlemmar i Polis-
ens Hundförarförbund . Magnus Söderberg, Johan Nordqvist och Peter Matthijs kom-
mer att vara figuranter på lägret . Antalet instruktörer styr antalet anmälda deltagare .

Kostnad: Det blir en egenavgift på 500 kronor 
per person . Den ska betalas vid anmäl an via 
Swish till 1234745550 .

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

Sista dag för anmälan är 2020-07-31.

Välkomna!

INBJUDAN

Inbjudan
Skyddshundsläger

P
O

L I

SH U N D T J Ä NSTEN

K A R L S B O R G

KARLSBORG
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Tävlingsorganisationen i Västerbotten tog för givet att det 
skulle vara snösäkert i Umeå vecka 6 och var trygga med att 
ett rejält VinterSM utan problem skulle gå att genomföra. 
Det fanns till och med en liten fundering kring att det kun
de vara smällkallt den perioden på året. Vintern spelade dä
remot spratt med oss och nära inpå tävlingsdatumet fanns 
en oro att mästerskapet inte skulle kunna gå att arrangera 
alls. Regn, blankis och 7 plusgrader på nätterna gjorde att 
skidspåren var obrukbara eller rent av obefintliga. Förhål
landen skulle ha passat Lag Barmark som handen i hand
sken med andra ord.

Skidgudarna var dock med oss alla. Någon vecka innan 
tävlingsstart kom minusgraderna och snön. Den prepare
rade sträckan på Nydala skidområde blev längre och läng
re och glädjande nog kunde hela 10 kmslingan prepare
ras veckan innan tävlingarna. Nu fanns inget som kunde 

REPORTAGE

Mästerskapet som blev av
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 hindra oss och vi i Västerbotten såg fram emot att ta emot 
tävlingssugna hundar och förare från hela landet.

Tävlingsgeneralen ställde upp på E4 och blickade söde
rut, han hoppades in i det sista att Lag Barmark skulle dy
ka upp och ville i så fall välkomna dem personligen. Tyvärr 
fick han vänta förgäves.

Samling av deltagarna
På måndagskvällen hölls det traditionsenliga tävlingsmötet 
där även startordningen lottades. Deltagare från Göteborg 
i söder till Luleå i norr representerade landets hundförare 
som skulle slåss om äran och medaljerna. Glädjande nog 
kom alla på plats i rätt tid och till slut med rätt utrustning.

En viss deltagare, vi behöver inte nämna några namn, 
hade lite bråttom att lämna hemmet så packningen med 
kläder, ombyte och annan nödvändig utrustning blev kvar 
på hallgolvet. Den så viktiga skid och vallautrustningen 
var dock medpackad. Det gäller att prioritera rätt inför en 
så viktig tävling och är man den meste mästaren så vet man 
hur man gör just det.

En annan deltagare, vi behöver inte heller här nämna 
några namn, kom glad i hågen för att checka in på sitt bo
ende bara för att upptäcka att ingen reservation fanns i den 
tävlandes namn. Efter funderingar och inre slagningar upp
täcktes att en bokning visst var gjord, men till ett helt annat 
tillfälle. Vi i tävlingsledningen tror dock att det i princip var 
medvetet att den tävlande dök upp på rätt plats, med rätt 
utrustning, men på en helt annan tidpunkt än aviserats. Ja, 
är man hemlig så är man.

Lottning av startordning
Denna del av tävlingen är kanske den mest nervösa och 
laddade. Vem kommer få starta först? Vem får jag i ryggen? 
Vilken tik har eller kommer snart att löpa?

Nitlotten och startnummer ett drog Erika (nr 401) från 
Umeå med sin Försvarsmaktens Lajjne. I år deltar de dock 
utom tävlan. Lajjne har vuxit upp i nordligaste Norrbot
ten tillsammans med draghundar och fick lära sig från ung 
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 ålder att springa i hundspann. En riktig förhandsfavorit till 
en bra tid med andra ord. Lajjne är också kullbror till den 
världsberömde Försvarsmaktens Lando som i år tyvärr in
te kunde ställa upp och mäta krafterna med sitt minst lika 
spänstiga syskon. Nästa år kanske det sker, missa inte det i 
så fall!

Jonny (402) från Dalarna med sin patrullhund Spårmar
kens Krusa drog startplatsen efter Erika och Elin (403) 
från Västernorrland med sin BPUhund Northlines Blenda 
skulle starta som trea.

Deltagaren med de kortaste benen hette Zetastars Jack 
och är en springer spaniel som söker efter narkotika och 
vapen. Jacks förare, Thomas (404) från Norrbotten, är upp
vuxen på skidor och har åkt många och långa mil under sina 
relativt få levnadsår. Under tävlingens gång skulle det visa 
sig att Jacks begränsade storlek inte speglade hans hastig
het i skidspåret. Många var vi som blev förbluffade över 
Jacks framfart.

Ett extra plus vill vi ge till Johan (410) från Göteborg som 
tävlade med sin Labrador Lennart. Johan var först av alla 
att anmäla sig och hade även längst att resa. Snöbrist var 
inget som någonsin oroade Johan och Lennart utan ekipa
get dök upp med skidor och stavar i högsta hugg.

10 km linkörning
Till tävlingsgeneralens besvikelse inkom för få anmälning
ar till pulkaklassen så den klassen uteblev. Nytt hopp sätts 
till nästa års mästerskap. Första tävlingsdagen bjöd följ
aktligen på 10 km linkörning. Nydala skidanläggning bjöd 
på utmärkta förhållanden med några minusgrader och helt 
nypreparerade spår. Högklassigt!

Tävlingen flöt på bra och inga felåkningar kom till täv
lingsledningens kännedom. Tävlingsgeneralen tog stolthet 
i att med sprayfärg markera ut rätt åksträcka för att mini
mera riskerna till felåkning. Till hjälp att ta sig runt spå
ret fick generalen låna narkvapenhunden Karga Landets 
Kampf vars förare Daniel strategiskt parkerat vid hambur
gergrillen. Kampf var väldigt motiverad så banmärkningen 
var snabbt överstökad.

Med rätt valla packad och en fysisk förmåga från en annan 
planet var det ingen som kunde göra något åt Bengt (411) 
från Stockholm och hans BPUhund Sigge. Guldmedalj igen! 
En sluttid på 25:07 var över en minut snabbare än silverme
daljöserna Elin och Blenda från Västernorrland som ändå 
gick i mål på den imponerande tiden 26:10. Starkt jobbat! 
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Bronsmedaljen med tiden 27:17 gick till högklassiga skid
åkerskan Jenny (407) från Västernorrland med sin patrull
hund Gråzonens Panzar. Jag själv, Ulf (405) och min pa
trullhund Bashåms Ingo fick se oss hastigt omkörda av Jen
ny och Panzar efter ungefär 5 km. Då vår ork började tryta 
verkade Jenny och Panzar bara öka! Imponerande.

Ett ekipage som i det dolda hotade om medaljerna och 
som tävlingsgeneralen tidigt utsåg som ett wildcard var Åsa 
(408) från Stockholm och hennes patrullhund Mr Modig 
av Martes Foina. Modig var för dagen iklädd helt nya röda 
racerskor och det visade sig vara ett bra val. Åsa och Modig 
slutade på finfina 29:38 och strax utanför pallen.
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Zetastars Jack var det ja. Som sagt hade han de kortaste 
benen av samtliga tävlingsdeltagare. Efter att jag själv bli
vit omkörd av Jenny och Panzar kände jag dock i tröttheten 
ett hopp och en trygghet i att: ”den där spanieln ska jag väl 
komma ifatt i alla fall”. Kilometrarna gick och efter varje 
kurva och krön tittade jag efter ryggtavlan på Thomas och 
hans nr 404. Han startade ju för böfvelen bara en minut 
före mig! Vilket går att utläsa från resultatlistan så gick jag 
bet. Slagen på 10 km av en spaniel! Hatten av till Thomas 
och Jack. Tillbaka till ritbordet för vissa andra.

Efter loppet bjöds deltagarna på nygrillade hamburgare 
och dryck serverat av matkommittén. Ett välkommet och 
energihöjande inslag som fick krafterna att återkomma och 
planerna för den efterföljande stafetten började redan där 
att smidas.

Kamratafton
I sedvanlig ordning samlades deltagarna för kamratafton 
och prisutdelning på kvällen efter det individuella loppet. 
Evenemanget ägde rum på Restaurang Sjöbris, en restau
rangbåt som ligger i Umeälven året runt. För kvällen erbjöds 
det en tvårätters middag med tillhörande trevlig dryck.

Resultaten från dagens tävlingar redovisades och ett fint 
prisbord ställdes upp. Stämningen var god och innan kväll
en var slut kunde konstateras att Roffes bord skrattade högst 
och att vi hade fyra anmälda lag till stafetten dagen efter.

Sent på kvällen började Sjöbris tömmas och de tävlande 
styrde åter till sina boenden. Vätskedepåerna skulle fyllas 
och förlorad sömn skulle återtas. Några tappra deltagare 

prioriterade dock ned sömnen och fortsatte in i Umeånat
ten istället. Då Johan och Jonny guidades till Umeås främ
sta ölhak utbrast de i kör: ”vi är hemma!”

3x5 km stafett
Sista tävlingsdagen var kommen. Tyvärr genomfördes in
te stafetten med SMstatus på grund av att vi inte fick ihop 
tillräckligt många regionslag med hundar i tjänst.

Tävling skulle det dock bli ändå. Lagen som hade utfor
mat sig kvällen innan var:
A-Team:
med Ulf, Jonny och Johan.
I Princip Godkända:
med Hanna, Roffe och Erika
Team Stockholm:
med Åsa, Annie och Ljungan
Norrlands Guld:
med Thomas, Elin och Jenny

Förstasträckan skulle visa sig bli rafflande. På startlinjen 
stod återigen Thomas med sin Jack. Ulf, Hanna och Åsa 
med sina schäfrar stod bredvid och den lille spanieln blev 
intensivt nedstirrad av patrullhundarna och sågs mer som 
ett mellanmål än som en tävlingsmotståndare. Nedräk
ningen startade och starten gick. I ren fruktan pinnade 
Jack iväg och övriga tävlande hängde med. Trots ett flertal 
försök under loppet från motståndarhundarna kunde ing
et skrämma Jack utan han höll farten uppe och hans korta 
ben gick som kolibrivingar.
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Hundarna växeldrog och lyckades ändå hålla sitt humör 
hyfsat i schack hela sträckan. Ekipagen var samlade in mot 
stadion och samtliga fyra lag växlade i princip samtidigt. 
Jack hade än en gång visat att han är en hund att på allvar 
räkna med.

Jonny, Roffe, Annie och Elin drog iväg på andra sträck
an. Under denna sträcka sträcktes fältet ut något. Elin och 
Blenda var snabbast och kunde växla till Jenny och Panzar 
som gav sig ut på sista sträckan.

Strax efter kom Roffe och hans Krokasmedens Ulf som 
växlade till Erika och Lajjne endast 18 sekunder bakom led
arna.

Jonny och Krusa växlade till Johan och Lennart som 
tredje lag och Annie med sin Noosa de Sol Casa kunde väx
la till Ljungan och Sigge som tog upp jakten på de övriga. 
Skulle Ljungan och Sigge hinna ifatt?

Växlingen gick i det närmsta konfliktfritt till väga. Noosa 
lade dock märke till Thomas Kemi som sannolikt befann 
sig i växlingsområdet för att sabotera Ljungans jakt på lag 
Norrlands Guld. De flesta hundarna var under tävlingsda
garna ute efter Thomas hund men Noosa tyckte att Thomas 
verkade som ett trevligare byte. Om Thomas liknar brands
lang är oklart, om blodvite uppstod är oklart, om whiskey 
skall eller har utdelats är också oklart. Detta får vi nog reda 
ut nästa vinterSM.

De flesta trodde nog att Jenny och Panzar skulle lyck
as hålla de övriga bakom sig efter det fina resultat de pre
sterade i det individuella loppet dagen innan. Då de första 
åkarna skymtades på väg in mot målrakan kunde det dock 
konstateras att Erika och Lajjne åkt ikapp de 18 sekunder 
de låg bakom och även lyckats ta sig förbi Jenny och Panzar. 
Ett rafflande upplopp följde och Erika kunde till slut passe
ra mållinjen endast tre sekunder före Jenny.

Stafettseger till de I Princip Godkända!
Norrlands Guld tog andra platsen och Team Stockholm 

knep bronset. ATeam såg sig slagna men kramade om var
andra ändå och tackade för gårdagskvällen.

Ett stort tack!
Västerbottenpolisens Tjänstehundsklubb vill rikta ett stort 
tack till våra sponsorer Halla hundfoder och Muraren i 
Norr AB, samtliga deltagare samt deras hundar för några 
trevliga dagar. Vi tycker att denna tävling blev som den bru
kar vara, mycket trevlig och prestigelös. Den bjöd på kära 
återseenden, nya bekantskaper och rolig fysträning tillsam
mans med våra hundar. Förhoppningsvis ses vi fler gånger, 
och gärna många fler av oss, på ett annat mästerskap nå
gonstans, någon gång.

l	Vid pennan: Ulf Dahlberg
l	Bakom kameran: Per Eriksson
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Klass Startnr Namn Förening Hund Ras Starttid Sluttid Tid Plac.

10 km lina 11 Bengt-Erik Ljunglöf Stockholm Sigge Vorsteh 00:10:00 00:35:07 00:25:07 1

3 Elin Åström Västernorrland Northlines Blenda Jaktlabrador 00:02:00 00:28:10 00:26:10 2

7 Jenny Danielsson Västernorrland Gråzonens Panzar Schäfer 00:06:00 00:33:17 00:27:17 3

8 Åsa Eriksson Hemphälä Stockholm Mr MODIG av Martes Foina Schäfer 00:07:00 00:36:38 00:29:38 4

4 Thomas Kemi Norrbotten Zetastars Jack Springer spaniel 00:03:00 00:33:18 00:30:18 5

5 Ulf Dahlberg Västerbotten Bashåms Ingo Schäfer 00:04:00 00:34:57 00:30:57 6

2 Jonny Hedman Dalarna Spårmarkens Krusa Schäfer 00:01:00 00:33:27 00:32:27 7

9 Annie Edström Lundemo Stockholm Noosa de Sol Casa Mallinois 00:08:00 00:41:30 00:33:30 8

10 Johan Hassing Göteborg Lennart Labrador 00:09:00 00:45:49 00:36:49 9

Öppen klass 1 Erika Groth Västerbotten FM Lajjne Schäfer 00:00:00 00:28:18 00:28:18

Öppen klass 12 Rolf Blomberg Stockholm Krokasmedens Ulf Mallinois 00:00:00 00:31:18 00:31:18

Öppen klass 6 Hanna Wikberg Jämtland Zippakks Ära Schäfer 00:05:00 00:36:39 00:31:39

Bengt

Elin Jenny
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Stafett 3x5 km Lag Starttid Sluttid Sträcktid Plac. Totalt

I princip godkända 1 39:47:00
1 Hanna Wikberg / Zippakks Ära 0:00:00 14:11:00 14:11:00

2 Rolf Blomberg / Krokasmedens Ulf 14:11:00 27:13:00 13:02:00

3 Erika Groth / FM Lajjne 27:13:00 39:47:00 12:34:00

Norrlands Guld 2 39:50:00
1 Thomas Kemi / Zetastars Jack 0:00:00 14:09:00 14:09:00

2 Elin Åström / Northlines Blenda 14:09:00 26:55:00 12:46:00

3 Jenny Danielsson / Gråzonens Panzar 26:55:00 39:50:00 12:55:00

I princip godkända
Team Stockholm
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Stafett 3x5 km Lag Starttid Sluttid Sträcktid Plac. Totalt

Team Stockholm 3 40:37:00
1 Åsa Eriksson Hemphälä / Mr Modig av Martes Foina 0:00:00 14:11:00 14:11:00

2 Annie Edström Lundemo / Noosa de Sol Casa 14:11:00 28:46:00 14:35:00

3 Bengt-Erik Ljunglöf / Sigge 28:46:00 40:37:00 11:51:00

A-Team 4 44:04:00
1 Ulf Dahlberg / Bashåms Ingo 0:00:00 14:09:00 14:09:00

2 Jonny Hedman / Spårmarkens Krusa 14:09:00 28:01:00 13:52:00

3 Johan Hassing / Lennart 28:01:00 44:04:00 16:03:00

I princip godkända
Norrlands Guld
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Lyckad sökinsats
i Åsarp, Falköping

REPORTAGE
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När jag och Quax kommer fram till 
 Åsarp är det tisdag morgon. Jag för
står att läget är allvarligt. Trots ett in
tensivt sökarbete i 20 timmar har man 
inte hittat Björn. Det är januari, några 
futtiga plusgrader och en iskall snål
blåst. Björn är 80+, visserligen vid god 
vigör och bra klädd. Men jag inser att 
tiden är knapp för att det här ska få ett 
lyckligt slut.

Det är många från trakten som hjälper 
till att leta. Flera känner Björn eller 
vet vem han är. Andra vill bara göra en 
insats för en medmänniska i nöd. Det 
värmer i hjärtat. Militärer är också på 
plats och arbetar sida vid sida med po
lis och frivilliga.

Jag får veta att en åtelkamera har 
fångat Björn på bild tidigare på mor
gonen. Även ett vittne tror sig ha sett 
honom. Quax och jag blir tilldelade en 
söksektor. Nu är blåsten vår vän. Tack 
vare den kan Quax känna vittring på 
flera hundra meter. Men det är mitt 
jobb att hjälpa honom att hitta rätt i 
vindriktningen och att prioritera var 
vi ska söka först.

Efter två timmar har vi bara sökt av 
halva sektorn. Ibland är det öppen ter
räng, ibland får både jag och hunden 
krypa genom snåren. Jag går utmed 
ett vattendrag. Skorna klafsar i leran 
när jag undersöker buskagen intill. 
Quax springer före och söker.

”Hej vovven” säger plötsligt någon där 
framme. Sen kommer den efterläng
tade anskällningen från Quax som be
tyder att han hittat någon. Jag rusar 
fram och ser mannen som fastnat i det 
leriga traktordiket. Det är Björn – jag 
känner igen honom direkt.

Den här gången var det jag och  Quax 
som fick glädjen att ropa/skälla ut på 
polisradion att vi hittat Björn. Men 

det är många som bidragit till att 
räddningsinsatsen fick ett lyckligt 
slut.

Tack för gott samarbete och ta hand om 
er!

l	Text: Åsa, hundförare

När det går ut ett sms om att jobba extra för att söka efter den 
försvunne Björn svarar jag ja direkt . Räddningssök är ett upp-
drag som engagerar mig särskilt . För mig och min schäferhane 
Quax blir det första räddningssöket vi gör tillsammans .

 23Polishunden  |  2-2020



köra ut på Kullahalvön efter att en bil 
kört igenom två trädgårdar och för
vandlat en gärdsgård till plockepinn. 
Jag fick upp ett spår efter fartdårarna 
och spårade ut i spenaten, även husses 
kollegor var uppe med plåtfågeln och 
höll koll i skyn. Jag spårade som den 
gudinna jag är och när spåret kom in 

på en avlägset placerad gård stanna
de jag tvärt framför en lada och talade 
tydligt om för husse, och alla andra in
om den närmsta kvadratkilometern, 
att samma doft i spåret nu uppenbara
de sig än mer tydligt inne i ladan. Hus
se bad helikoptern att titta så ingen 
smet ut på baksidan, sedan gick vi in. 

Hej igen alla läsare, gamla som nya!

I veckorna som gått har Lambo, Djan
go och jag gjort våra årliga kontrollda
gar för vår tilläggsdressyr vapen och 
narkotika. Vi har visat upp oss tillsam
mans med våra hussar för instruktö
rerna och fått visa vad vi går för när 
det gäller dylika sök, vi blev alla tre 
godkända så nu är det fritt fram igen 
att ut och leta.

I övrigt har ekorrhjulet snurrat på 
hemma med husse, matte och små
folket. Något har dock hänt med mat
te och jag tror att jag har en stor del i 
detta, hon har nämligen gått och köpt 
en kompis till mig. Troligtvis började 
det när hon och husse var med mig på 
mässan i julas då det började tindra i 
mattes ögon när hon såg alla duktiga 
hundar som var där. Dagarna efter satt 
hon djupt försjunken i olika hemsidor 
och på självaste julafton var hon och 
hämtade hem honom, husse och jag 
var i tjänst men vi var också med så jag 
fick göra min egen bedömning.

Jag tror helt enkelt att mitt sätt att 
vara har påverkat matte och skrapar 
man lite på ytan hittar man en äkta 
djurvän, hon har ju trots allt varit ri
dande polis en gång i tiden. Min kom
pis heter Valle och är ett år, han är en 
hund som…. eller hund och hund, han 
ser mer ut som en kebabrulle med ben 
men tror att han är hulken, Goliat el
ler Ivan Drago, något jag bestämt och 
resolut talade om för honom första 
dagen hemma i hallen att så INTE är 
fallet;

– DU, liten och bjäbbig, JAG tyst 
men stor Polishund.

Sen den dagen är vi som ler och 
långhalm. Som en följd av detta har 
även jag fått större friheter, plötsligt 
får jag lägga mina tuggben lite var
stans, jag får vara på fler ställen i hu
set och till och med fått ligga i soffan. 
Tack matte!!

På jobbet har jag haft lagom myck
et att göra, husse och jag fick en natt 

Bella, biltjuvar och bad

REPORTAGE
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Inne i ladan anträffades två personer 
som greps, de hade även haft den då
liga smaken att börja tjuvkoppla den 
pedantskötta och numera skattebefri
ade Volvon som stod på vinterförva
ring i ladan, något de också greps för. 
De försökte lura i husse att de vaktade 
ladan åt familjen, men husse förkla
rade att det inte var hans första dag 
på jobbet, så det blev en tur till Hotell 
Gripen.

En annan natt hade mystiska perso
ner setts i en övervakningskamera när 
de smög runt bland uppställda båtar 
på en marina i södra Helsingborg, det 
blåste full februaristorm och var bara 
ett par plusgrader. Jag och husse blev 
insläppta på det stora båtvarvet och 
husse bad mig kolla om det gömt sig 
någon där. Framme vid hamnbassäng
en tyckte jag mig känna vittring, från 
ANDRA sidan hamnen, så jag gjorde 
ett elegant svanhopp ner i plurret. Det 
var en hög kajkant och ingenstans för 
någon utan tumgrepp och förmåga 
till konsekvensanalys att klättra upp. 
Runt simmade jag helt täckt av sjögräs 
så husse fann ingen annan lösning än 
att bli blöt om fötterna och dra upp 

mig. Årets första bad: Bella 1 – Husse 0.
Inga tjuvar fanns kvar och istället 

för att åka hem och hoppa i den varma 
loppelådan fick husse stå och duscha 
av mig sjögräs och annat mysigt.

– Jaja Bella, sa husse.
– Initiativ 10, omdöme 0.

l Text: Bella via Tobbe

ULTRAHÖRSEL
Hör allt

URKRAFT
Finns inget som
stoppar vid jaktMAGISKA BEN

Ingen springer ifrån,
absolut ingen!

SUPERNOS
Känner kriminall
på långt avstånd

POLISHUNDENS ANATOMI
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IT
Arbetsgruppen har under februari månad haft flera möten. 
Gruppen består av en representant från varje region. Arbe
tet med att ta fram ett nytt ITsystem för polishundverk
samheten pågår i högt tempo, fortsättning följer ...

Försvarsmaktshundar
En testomgång har genomförts på FHTE av cirka 20 hun
dar. Denna gång var utfallet mycket gott och vi fick nio god
kända hundar till vår verksamhet. Flera hundförare har va
rit i Karlsborg på en överlämning av hundar direkt ut till re
gionerna. Flera av hundarna är kvar hos oss för utvärdering 
innan det ska beslutas om de ska skickas ut till regionerna 
eller inte.

Upphandlingsmöte
En arbetsgrupp med representanter från Tullen, Krimi
nalvården och Polisen ser över olika gemensamma behov 
gällande hundverksamheten. Arbetet gäller att undersöka 
möjligheterna att myndigheterna tillsammans kan nyttja 
samma avtal gällande bland annat uppstallning av hundar, 
anvisningsveterinär, hundfoder samt hund och hundfö
rarutrustning.

Hundförarutbildningar
Numera har Kompetenscentrum 3, region Väst, huvudan
svaret för genomförande av hundförarutbildningar. De har 
haft ett antal möten i bland annat Karlsborg inför vårens 
utbildningar.

Instruktörskursen har startat med 13 deltagare och 
grundkursen körde igång i början av mars med 15 deltagare. 
Det som är nytt i grundkursens upplägg är att det är olika 
instruktörer i de olika delarna av kursen.

Kursansvarig för instruktör och grundkursen är Fredrik 
A, region Väst.

Grundkurs besiktningsman har genomfört del 1 av 2 ut
bildningsveckor. På denna kurs medverkar även deltagare 
från Försvarsmakten och Kriminalvården.

Förläggningen
Köket i elevförläggningen är nyrenoverat för att kunna mö
ta behovet av att fler kursdeltagare ordnar sin egen mat. 
Det fortsätter att efterfrågas möjlighet för boende i sam

band med olika konferenser/APM från andra grupper in
om Polismyndigheten än hundverksamheten. Så vi har en 
väldigt stor efterfrågan på boende hos oss. Förra året hade 
vi cirka 5 000 övernattningar, mer än de flesta hotellen i 
Karlsborg.

1 april får vi ett nytt städbolag som ska ansvara för städ
ningen i vår anläggning.

Farliga hundar
Under februari månad har det genomförts tre besiktningar 
av så kallade farliga hundar. Sammanlagt har det genom
förts sju besiktningar under tiden 1 januari–29 februari.

Nya hundar i tjänst
• Hasselballe Harpo, tysk schäferhund, hane, förare Mikael 

K, region Syd, Skåne, patrullhund.
• Torneryds RajRaj ”Razko”, tysk schäferhund, hane, föra

re Mattias S, region Syd, Skåne, patrullhund.
• Försvarsmaktens Mason, tysk schäferhund, hane, förare 

SvenBertil B, region Bergslagen, Dalarna, patrullhund.
• Försvarsmaktens Krims ”Grim”, tysk schäferhund, hane, 

förare Diego C, region Stockholm, godkänd patrullhund.
• Försvarsmaktens Mino, tysk schäferhund, hane, förare 

Mikael S, region Öst, Jönköping, patrullhund.
• Marhöjs Prio Ett, tysk schäferhund, hane, förare Jonas K, 

region Mitt, Uppsala, patrullhund.
• Blackneck’s C’Riva, belgisk vallhund malinois, tik, förare 

Malin N, region Väst, Fyrbodal, patrullhund.
• Försvarsmaktens Nabbe, tysk schäferhund, hane, förare 

Wilhelm P, region Syd, Kalmar, patrullhund.
• Minnows Nickel Dim ”Zigge”, labrador retriever, hane, 

förare Anders G, region Väst, Göteborg, narkotika/vapen
sökhund med tilläggsdressyr sedelsök.

• Försvarsmaktens Kendor, tysk schäferhund, hane, förare 
Göran F, region Väst, Göteborg, narkotika/vapensökhund 
med tilläggsdressyr sedelsök.

• Foggens Rose ”Sessan”, belgisk vallhund malinois, tik, 
förare Martti K, region Bergslagen, Örebro, kriminalsök
hund.

• Andreelunds Fritz, tysk schäferhund, hane, förare Catrin 
Ö, region Stockholm, patrullhund.

Information från

Nationella Polishundtjänsten

Under februari månad har verksamheten rivstartat  . . .
Text: Per Erik Karlsson (Pelle) och Magnus Söderberg
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Göteborgspolisens
Tjänstehundsklubb

… välkomnar er till vackra bohusländska Ljungskile
för Polishund SM 3–6 september 2020 på Åhs stiftesgård

Anmälningsavgift:
350 kr insättes på postgiro 193452-0, Göteborgspolisens tjänstehundsklubb.
Märk betalningen med SM och namn.
Skicka sedan anmälan till: polishundsm2020@outlook.se
Skriv namn på både hund och förare, region, ras och ålder på hunden och klass ni vill tävla i.
Anmälan och betalning senast 1/7-2020.

Boende:
Åhs stiftesgård, finns rum och husvagnsplatser. Frukost ingår i boendepriset. 0522-250 56.
Ange att ni skall tävla när ni bokar.

Bankett:
5 september på Åhs stiftesgård. Fördrink, trerätters och dryckespaket 600 kr.
Inbetalas till samma postgiro som anmälningsavgiften.

Övrigt:
Löpande information kommer finnas på Facebook:
PolishundSM 2020

Vid frågor kontakta Hannah Bergelin
hannah.bergelin@polisen.se
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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 möjligt så vi vet om det blir av 
någon tävling i år.

 Hälsningar Polishundförarförbundet

INFORMATION

LÄMNA MOTIONLÄMNA MOTION
INFÖRINFÖR

ÅRSMÖTETÅRSMÖTET
Motioner till årsmötet kan inlämnas av enskild med-
lem eller av länsförening/region . Motion skall åtföl-
jas av yttrande från länsföreningen eller regionsan-
svarig som anmäler den till förbundets sekreterare 
senast den 31 maj det år den skall behandlas på 
årsmöte . Motionen redovisas vid årsmötet av läns-
föreningens utsedde förbundsrådsledamot, eller i 
förekommande fall av motionären, när länsförening 

anser att det finns speciella skäl därtill (detta skall i 
sådant fall anmälas samtidigt som motionen) .

Förbundssekreterare skall tillställa förbundsstyrel-
sen och regionsansvariga kopior av anmäld motion 
samt om möjligt publicera detta i tidskriften och på 
hemsidan .

 /Styrelsen
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Hej alla nordiska hundförarkollegor. Hur starka vi än 
är som hundförare så har vi nu mötts av ett hemskt litet 
virus som stoppar oss. I mångt och mycket har vi som 
hundförare känt oss oövervinnliga. Det är oss de har 
kallat på när de behövt hjälp med förstärkning. Nu står 
vi hjälplösa precis som alla andra trots att vi har våra 
fyrbenta vänner.

Våra länder har tagit lite olika åtgärder och tacklat 
problemet utifrån det de har ansett varit det bästa. Vil
ket sätt som varit mest framgångsrikt återstår ju att se 
då vi återgår till någon form av normalläge. Hur som 
så ställer vi in kommande Nordiska Mästerskapen som 
skulle arrangerats i maj månad. Detta beslut var vi i 
 NPHUstyrelsen eniga om, sedan har vi försökt att hit
ta lösningar som att flytta det till i höst. Tyvärr finns det 
inte möjlighet att ordna detta då tid och utrymme för att 
ägna sig åt tävling inte finns. Alla tre länderna har under 
den korta tid som utbrottet har pågått fått ställa in bå
de utbildningar och annan verksamhet vilket måste ge
nomföras under hösten istället.

Som nytillträdd ordförande i NPHU var det kanske in
te så här jag hade tänkt mig starten. Första beslutet blev 
att ställa in NM men med en så dålig start kan det ju bara 
bli bättre. Vi kommer att hålla styrelsemöte som bestämt 
i december (om reseförbudet har släppt till dess) där 
kommer vi att fortsätta jobbet mot nästa års verksamhet. 
Framförallt hoppas vi på att kunna få med bombhun
darna till nästa NM då vi har lagt ner mycket jobb på att 
kunna låta dem också vara en del av vår gemenskap.

Vi siktar på att Sverige står som arrangör för NM 2021 
och att vi då är immuna mot detta virus eller att vi är 
vaccinerade. De som var tilltänkta arrangörer är vidtala
de och ska fundera på om de kan ta uppdraget nästa år. 
Jag kan säga att vi hoppas mycket på att de tar detta för 
då de stod som arrangör för våra svenska mästerskap var 
det mycket väl genomfört. De hade sett till så att de täv
lande stod i centrum och alla var väldigt nöjda.

Jag vill önska er alla er riktigt skön vår och en förhopp
ning om ett tillfrisknande världsläge.

Med vänlig hälsning

LEDARE NPHU

Johan Petersson
Ordförande, NPHU

Inte den bästa starten
på ordförandeskapet

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
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Men så pludselig dukker der virkeligt noget op, som man så 
siger ”hvordan har jeg kunne leve uden det”? Jeg vil derfor 
også i denne artikel gøre noget som jeg sjældent gør nemlig 
rose et bestemt præparat.

Første gang jeg traf bekendtskab med dette præparat var 
for nogle år tilbage i udlandet hvor en kollega fortalte be
gejstret om præparatet. Det skal i forbifarten nævnes at 
EU markeksføringstilladelsen først blev givet den 10. juni 

För lindring av akut ångest
och rädsla förknippad med ljud hos hund

Og så til noget helt andet!
Gennem mere end 40 år som dyrlæge han man ganske na
turligt set meget godt, meget halv godt og meget helt elen
digt medicin. Det fælles for dem alle har været at det pågæl
dende præparat har været rost til skyerne af den ”stakkels 
sælger”. Bedre er det efter min mening (nok fordi man er 
ved at blive gammel) ikke blevet med internet. Her kan alle 
komme med deres ”klogskab” og forbande dem der ikke har 
samme mening.

REPORTAGE
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2015 det vil sige for godt fire et halvt år siden hvilket ikke er 
længe siden.

Først lidt baggrund
Uden at jeg skal holde dig spændt alt for længe skal du dog 
lige høre om baggrunden. Problemet har altid været uro
lige, angstfulde og bange hunde især nytårsaften, men og
så i daglig dagen ved særlige lejligheder eller for eksempel 
larmende rejser og transporter over længere strækninger. 
Der har virkelig været prøvet meget helt fra stærk medicin 
over normalt beroligende medicin til nisseøl og sågar musik, 
mørklagte stuer, små kasser og ”rejse langt væk ferie” terapi.

En af udfordringerne har været at hunde ikke er maskiner 
der ”bare” skal have en standard dosis afhængig af vægt. 
Psyken er ligeglad med vægt. To hunde der vejer det sam
me kan have vidt forskellig reaktionsmønster eller angst. 
Man har derfor ofte været nødsaget til at give så høj dosis 
som mulig når der for eksempel skulle angst dæmpes. Det 
er skidt for dermed følger også varierende grad af sløvhed 
og utilpashed.

Så endelig kom stoffet. CVMP der hører under European 
Medicines Angency konkluderede efter grundig afprøvning 
at benefit/risk forholdet ”var OK” og udstedte derfor mar
kedstilladelsen. Dette til stor glæde for masser af dyr, deres 
ejere og deres dyrlæger.

Hvad hedder stoffet og hvordan virker det?
Stoffet markedsføres i Europa under navnet ”Sileo”. Lidt 
frit kan dette oversættes med: ” jeg er rolig” (lungn på 
Svenska). Du kender ordet fra engelsk ”silence”. På latin be
tyder det stilhed.

Sileo er et præparat der indeholder lægemidlet dexmedeto
midinhydrochlorid. Det er en type beroligende lægemiddel 
(alfa2adrenoceptoragonist), som virker ved at forhindre 
nervecellernes indbyrdes kommunikation med hensyn til at 
frigive noradrenalin. Noradrenalin er involveret i oprethol
delsen af vagtsomhed og årvågenhed og ved at reducere fri
givelsen af dette stof reduceres graden af akut angst og frygt.

Hvad kan du så anvende dette efter min mening 
ganske udmærket præparat til?
Jeg anvender Sileo til at reducere akut angst og frygt i for
bindelse med støj. Desuden har jeg også gode erfaringer 

med at anvende sileo til beroligelse af et angst dyr. Jeg an
vender Sileo ved tilstedeværelse af et eller flere af følgen
de symptomer (på ellers sunde og raske dyr): Hunden gis
per ved støj, ryster, går frem og tilbage, søger hen til men
nesker, gemmer sig, forsøger at løbe væk, vil ikke spise og 
tisser og har afføring på uhensigtsmæssige steder. Ikke 
alle symptomer er til stede samtidigt. Nogle reagerer på en 
måde andre på andre måder. Men jeg tror at jeg har fået de 
fleste med.

Hvordan gives Sileo?
Sileo er en mundgel som du påfører hundes mundslimhin
de med en handske. Virkningen indtræder efter ca. en halv 
time og hvis belastningen (støjen) fortsætter og hunden så 
igen begynder at vise tegn på angst kan man gentage be
handlingen efter to timer i alt op til 5 gange.

Det som jeg finder rigtigt godt ved Sileo fremfor mange an
dre anvendte præparater er at hunden ved en behandling 
ikke virker ”slinger og sløv”

Men husk at dette kun er min mening. Andre kan have lige 
så gode meninger og måske endda bedre.

/onkel Bille
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Nyanställd
Region Syd – 19 februari 2020

From idag så har vi fått en ny kollega.
NABBE kan nu titulera sig ”Patrullhund” Och lyfter from 

idag lön hos Hundenheten Kalmar.
Bra jobbat Nabbe och välkommen till oss 

 / Ingripandepolisen och Hundenheten Kalmar, Öland

Saga – återigen
Region Stockholm – 24 februari 2020

Under natten knivskars en per
son på Södermalm, varpå gär
ningsmännen flyr från platsen.

Aktuell hundförare kallas till 
platsen tillsammans med Saga 
för att påbörja spårning.

Saga tar med sig sin förare på 
ett gediget spårarbete, vilket 
för dem fram till en plats en bra bit från brottsplatsen där 
två misstänka gärningsmän sitter och gömmer sig.

Utmärkt jobbat! Polishundar gör skillnad.
 / Johan

LANDET RUNT

Rånare gripna!
Region Stockholm – 18 februari 2020

Under natten till idag spå
rade Hedeforsens Missa
ga, även kallad för ”Saga”, 
upp rånare i södra Stock
holm.

Efter ett uthålligt arbe
te och ett gott samarbete 
med utryckningspoliser, 
polishelikoptern samt ett 
antal observanta invåna
re, kunde alla tre person
rånare gripas.

Saga som fyllde 8 år i 
helgen är enhetens älds
ta tik. Hennes karriär var 
dock nära att få ett abrupt slut i början på november 2019, 
då hon drabbades av akut magomvridning. Tack vare en 
snabb och kompetent veterinärvård är hon, sedan ett par 
månader, tillbaka i tjänst och helt återställd.
 / Johan

Ett stopp i natten
Region Syd – 18 februari 2020

Under natten till lördagen rutinpatrullerar vi i södra stadsde
larna när vi får se en bil köra mycket fort lite längre fram. Det 
verkade nästan som bilen försökte köra ifrån polispatrullen.

Det gjorde att vi beslöt oss att stanna fordonet och i bi
len finns två män, födda 1993 och 1997. En annan sak som 
fanns i bilen var en kraftig stank av narkotika vilket gör 
att vi ganska omgående söker igenom bilen minutiöst. En 
hundpatrull ansluter också till platsen.

I bilen påträffar vi narkotika i en sådan mängd och andra 
intressanta föremål att vi direkt misstänkte narkotikaför
säljning.

För männen var fredagskvällen över.
Båda männen greps och blev sedan på lördagsmorgonen 

anhållna för narkotikabrott förvärv i överlåtelsesyfte.
Knark är lika med kriminalitet och kan vara också vara 

våld och andra tråkigheter.
Lite mindre knark i Sundets pärla denna lördag i alla fall.

 / Polisen Helsingborg
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Sötchock
Region Syd – 19 februari 2020

Säg hej till vår nya kollega!  
Svein är hundgruppen i Malmös nyaste tillskott som för

bereds för att bli tjänstehund. Han är fyra månader gammal 
och är en belgisk vallhund/malinois.

Går allt som förväntat blir Svein patrullhund om ett drygt 
år och kommer då tillsammans med sina hundkollegor 
bland annat jobba med att rädda liv, leta efter försvunna 
personer, spåra tjuvar, försvara sin förare och kollegor och 
söka vapen och narkotika.

Hundgruppen låter hälsa att Svein redan har lyckats 
charma både två och fyrbenta kollegor 

Välkommen, Svein! 
 / Polisen Malmö

Träningsdag genomförd
Region Väst – 19 februari 2020

Idag har vi haft träningsdag i det, så småningom, härliga 
vädret!

En polishund måste kunna en väldig massa och därför 
måste vi så klart lägga en del av tiden på träning. Mycket 
sker på fritiden men även delar av arbetstiden är avsatt till 
detta.

Vi har idag tränat platsliggning, vilket innebär att hunden 
ska ligga stilla på en och samma plats i ca 10 min .... eller 
mer om det behövs. Det kan låta enkelt men kan för en del 
med lite ystrare hundar vara ett av de svåraste momenten!

Vi har tränat lydnad enskilt och i grupp. Våra hundar 
måste fungera i närheten av varandra då vi ibland arbetar 

tätt ihop vid demonstrationer eller liknande. Inte alltid 
helt enkelt men övar vi tillsammans blir vi till slut en liten 
”flock” och hundarna jobbar sida vid sida utan några större 
problem.

Vi har även tränat räddningssök och spår. En ganska nor
mal träningsdag helt enkelt. Ibland är det normala så här
ligt att vi vill dela med oss lite även av detta! 

 / Hundgruppen Älvsborg/Jennie

LANDET RUNT
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LANDET RUNT

Semla till Vilde!
Region Stockholm – 26 februari 2020

Under självaste fettis
dagskvällen försök
te en gärningsman 
springa från spanare i 
en förort på norra si
dan. Mannen lyckades 
skaka av sig poliserna 
tillfälligt men ganska 
snabbt tillkallades 
hundpatrull som var 
snabbt på plats. Den 
10 år ”alltid unga” 
Imzedrifts Vilde fick 
ett komplicerat upptag men spårade fokuserat genom en 
skogsdunge, genom ett bostadsområde, över en idrotts
plats för att sedan komma fram till ett brett krondike. Där 
blev det till att bada upp till låren för husse! Men det fina 
med krondiket var att gärningsmannens båda skor satt kvar 
djupt ned i leran i diket!

Spåret efter en nu mycket blöt man i bara strumplästen 
fortsatte genom en hästgård och till ett bussgarage. I ett 
snårigt buskage där tog flykten slut. Med Vilde och ord
ningsmakten som segrare.

Belöningen för Vilde blev givetvis en semla denna fettis
dag!

(Semlorna på bilden har faktiskt en hundförare bakat(!))

 / Hundenheten Stockholm

Äntligen snö
Region Väst – 28 februari 2020

Vågar man säga så? Ja! Hundarna fullkomligt älskar snön 
och de två senaste dagarna har det varit fantastiskt att få 
vara ute med dem, både i jobb och i träning!

Vi har tränat räddningssök mm. i den gnistrande vinter
skogen, miljötränat lite grann i Alingsås centrum, sedvanlig 
lydnadsträning och sökträning också så klart, kantat av di
verse uppdrag.

 / Hundgruppen
i Älvsborg/Jennie

Ny på jobbet
Region Stockholm – 28 februari 2020

Välkommen ut i tjänst, Andreelunds 
Fritz, a.k.a ”Belker”.

Belker kom till sin förare redan som 
liten valp med intentionen att en dag 
bli polishund. Belker har lite att leva 
upp till eftersom han är döpt efter den 
streetsmarta och modiga Mick Belker, 
en utav karaktärerna i ”Spanarna på 
Hill street”, (tvpolisserie på 80talet).

Belker har under hela sin uppväxt 
fått följa med i polisbilen, men aldrig 
fått jobba på riktigt. Men idag så var 
det då dags för honom att ta klivet ut 
och få göra skillnad, precis som alla 
andra duktiga polishundar i Sverige.

Gör matte stolt nu, Belker!

 / Hundenheten Stockholm Belker som valp.
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Kommer ni ihåg Översten?
Region Väst – 5 mars 2020

Jag hämtade honom i som
ras 8 veckor gammal, en 
liten krabat som ville upp
täcka världen.

I veckan som var gjordes 
ett 9månaders test med en 
av våra instruktörer för att 
se så att utvecklingen går åt 
rätt håll, att bli polishund.

Av mina egna erfaren
heter med honom under 
dessa månader är att han är 
tillgiven, arbetsvillig, mil
jöstark, tar till sig tillrät
tavisningar, öppen för sin 
omvärld och hittar gärna på 
ett och annat hyss.

Under testet visade han 
på ett gott samarbete, lydig 
och väldigt arbetsvillig. Bl.a. 
fina passiva markeringar på 
föremål.

Det jag fick till mig var 
att träna mer med koncen
trationen i spåret, att han 
värdesätter spåret och in
te slarvar. Nu vill Översten 
framåt, framåt, skall försö
ka lugna ner honom istället, 
annars är det lätt att tappa spåret.

Vi fick även till oss att träna trygghet med mig och figurant 
i skyddsarbetet. Att han känner ett självförtroende, att han 
gör rätt, när han biter, släpper och bevakar i skyddsarmen.

Nu har vi en härlig årstid framför oss att fortsätta träna 
på. Samtidigt går ”storebrorsan” Arnold på sitt skift snart 
och Krokasmedens Överste, får lugnt vänta på sin tur. För
hoppningsvis blir framtiden hans inom myndigheten.

 / Hannah, Hundförare i Göteborg

Presentation av kollega
Region Väst – 3 mars 2020

Pontus, 50 år, har jobbat 
som hundförare i 20 år. 
Började min karriär som 
hundförare i Uddevalla 
2000. Har jobbat som 
hundförare i Storgöte
borg under 15 år. 2017 
fick jag möjligheten att 
återvända till Polisom
råde Fyrbodal, där jag nu 
arbetar som hundförare 
tillsammans med min 
tjänstehund Krokasme
dens Okinawa.

Genomför nu instruk
törskurs i Karlsborg.

Krokasmedens Okin
awa: tik, 4 år, har mycket 
drifter och mycket stor 
kamplust, men en av/
på knapp! Mycket hund 
i liten förpackning! Min 
bästa hund hittills!

Jag lägger en hel del av 
min fritid på min tjäns
tehund. Detta är oavlö
nad tid. I Fyrbodal har vi 
en kunnig och väl insatt 
hundchef som kompen
serar detta med hjärna 
och hjärta.

Prio 1 rädda liv!
Med anledning av detta genomför vi årligen en vecka med 

inriktning på räddningssök, ofta i Hökensås, Skaraborg
Jag älskar mitt jobb i Fyrbodal! Mitt fokusområde är Söd

ra Fyrbodal, där jag lägger extra fokus under min tjänstgö
ring!

 / Pontus och Okinawa

Gripna inbrottstjuvar!
Region Stockholm – 9 mars 2020

Vid 12tiden inkom larm om inbrott i en 
bostad i Fullersta, kameralarm hade akti
verats. Flertalet patruller från Huddinge 
tog upp jakten, och första poliser var på 
plats bara någon minut efter att tjuvarna 
setts lämna bostaden.

 Patrullerna jobbade på med hög synlig
het i området för att trycka ner gärnings

männen i väntan på hundpatrull. När den 
anslöt så anträffades efter en stund två 
män som stämde väl överens med signale
mentet, och vid kontroll av kamerabilder 
så kunde det bekräftas = GRIPNA!

 / Inspektör Reine Berglund
(arkivbild)
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Fyra ögon på bettet
Region Syd – 8 mars 2020

Under natten till fredagen fick en hundförare 
med hund lite tid över för patrullering. Hund
föraren beslöt sig då för att uppehålla sig i ett 
område i Åstorp där det varit många inbrott i 
lastbilstrailers och kapellskärningar.

Både polis och polishund ställde sig på pass 
och spanade in mot en lastbilsparkering som 
plågats av inbrott och kapellskärningar. Efter 
ett tag så markerade hunden att något höll på 
att hända på lastbilsparkeringen. Både hund 
och hundförare närmade sig smygande och be
greppet ”på bar gärning” passar mycket fint i 
sammanhanget.

Två gestalter i natten, två män födda 1993 och 
1994, var i full färd att lasta ut gods från ett upp
brutet släp. Den verksamheten upphörde när 
polishunden markerade sitt djupa missnöje. Efter förstärk
ning kunde båda gripas för stöld samt försök till stöld. Vid 
kontroll visade det sig att ytterligare två kapell skurits upp 
men att inget gods var tillgripet.

Initiativet i vårnatten gav resultat  och för polishunden 
lekboll efter uppdraget.

 / Polisen Åstorp, NV Skåne

Lyckade arbetspass för Lingo
Region Stockholm – 12 mars 2020

Första jobbet var ett räddningssök efter en ung person som 
varit borta i tre timmar. Personen verkade ha gått ut barfo
ta och det var mycket dåligt väder. Det var svårarbetat men 
med hjälp av utryckningspersonal och RLC (polisens ra
diocentral) kunde sökområdet begränsas. Lingo och hans 
förare fick upp ett spår från ett skogsbryn och efter ett halv 
kilometer går han in i anskällning. Personen påträffas med
tagen och frusen.

Det andra ärendet gällde en dement äldre person som 
försvunnit i oklar riktning från bostaden och varit även här 
varit borta i tre timmar. Hundföraren prövade förutsätt
ningslöst att leta spår i en riktning och Lingo plockar upp 
ett spår som efter ca 600 m i tätort leder fram till den för
svunna. Personen förs tillbaka till sin lättade familj.

Under båda räddningssöken var det väldigt dåligt väder, 
kallt och regnigt och man jobbar mot klockan. Vår främsta 
och viktigaste uppgift som hundförare är att rädda liv och 
för varje timme som går blir förutsättningarna sämre och 
sämre. I båda dessa uppdrag hittades personerna och oroli
ga närstående kan andas ut.

Sista passet för den snurran får Lingo med förare åka på 
ett jobb där dom hittar nästan ett kilo gömd misstänkt nar
kotika.

Nu väntar några välbehövliga lediga dagar för Lingo och 
hans förare.
 / Hundenheten Stockholm
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