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 LEDARE PHF

 Johan Petersson
 Ordförande

Livet anpassas och vi
lär oss samverka digitalt
Juni 2020 vi skulle precis ha avslutat Nordiska 
Mästerskapen i Värnamo men tyvärr är inget vad 
det har varit. Allt är inställt och samhället går på 
sparlåga i många hänseenden. För vår förenings 
räkning är vi inget undantag och vi har följt Svens-
ka Kennelklubbens rekommendationer när det 
gäller de aktiviteter som varit planerade. Även 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande resan-
de inom landet har vi anpassat oss efter så våra 
styrelsemöten har vi haft på digitala forum. När 
det kommer till att lyckas koppla upp oss så in-
ser vi våra begränsningar. Nog för att det kan va-
ra svårt att hålla tråden när det gäller vanliga mö-
ten, men då det gäller digitala möten är vi urusla. 
Styrelsemedlemmar tappar uppkopplingen och 
mycket kaos inträffar. Vi lär oss vartefter och hur 
som helst sparar vi pengar åt föreningen genom 
att hålla dessa möten istället för att alla ska åka 
och bo på hotell.

Sommar-SM är ju tyvärr uppskjutet till nästa år 
och detta innebär att årsmötet också blir framflyt-
tat. Vi planerar att kunna hålla detta under oktober 
månad och kallelse till detta kommer komma så 
snart vi har ett besked att komma med, men redan 
nu kan du hitta dagordningen på sidan 13. Tan-
ken är att om restriktionerna angående resor inom 
landet ändras, vill vi kunna erbjuda en Narkotika-
tävling liknande den som vi hade förra året i Karls-
borg. Det blir en tävling utan SM-status men ett 
tillfälle att träffas under trevliga former. Tanken är 
att vi i samband med denna tävling även hålla års-
mötet. För er som inte kan komma ska vi hitta en 
lösning så att ni kan delta via digitalt forum. Skulle 
det vara så att restriktionerna från Folkhälsomyn-
digheten kvarstå måste vi hålla ett digitalt årsmöte 
i alla fall.

Det planerade skyddslägret i slutet av sommaren 
ser ut att kunna bli av då vi har satt ett tak på an-
talet deltagare vilket inte överskrider nuvarande 
rekommendationer. Intresset för lägret ser även 
i år ut att blir stort då antalet anmälningar redan 
nu är många.

Vårt samarbete med Mediahuset som trycker 
och distribuerar tidningen samt sköter hemsidan 
fungerar mycket bra och vi har en öppen dialog 
kontinuerligt. För er läsares information så är det 
inte utan att även Mediahuset är drabbade av kon-
junkturen som råder. De har kallat till ett möte 
där vi ska diskutera ersättningen som vi erhåller 
för tidningen. Styrelsen kommer att informera er 
vad som framkommit under årsmötet i denna frå-
ga. En del i detta som ni kommer att märka redan 
i detta nummer är att delen med information och 
artiklar från NPHU försvinner då detta försök inte 
höll hela vägen ut.

Till sist vill jag önska er alla en riktigt skön som-
mar och jag hoppas verkligen att ni alla får semes-
ter så att inte arbetsgivaren måste ta till några ex-
tra ordinära åtgärder som att flytta den eller åter-
kalla semestern.

Med vänlig hälsning
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Hej alla kära läsare! Vill börja med att tacka för alla fina och 
positiva kommentarer jag får på mina inlägg på Facebook, 
det värmer både i mitt och husses hjärta. Även tack till tid-
ningen Polishunden som publicerar mina texter och fina 
bilder på Moi!

Inledningsvis vill jag gratulera mina kära kollegor Jac och 
Lambo som haft lyckade jobb på sistone, t.ex. så fångade 
Jac in två guldrånare på Söderåsen härom veckan, grymt 
jobbat!

Själv har jag haft en vecka konvalescens men är nu fullt till-
baka på jobbet igen. En förmiddag skulle husse gå en run-
da med mig och kebabrullen så att han skulle kunna sova i 
lugn och ro inför nattpasset. Kebabrullen gick som vanligt 
och drog i kopplet och trodde han var störst, bäst och vack-
rast och spanade efter löptikar medan jag som fortfarande 
har lite kvar på förtroendekontot fick springa lös i skogen. 
Plötsligt kommer det upp massa konstiga arga skapelser ur 
jorden och anfaller mig skoningslöst, eftersom husse lärt 
mig att inte gå på den som är mindre än en själv så tar jag 
till flykten och haltar ut till husse och försöker se så ynklig 
ut som jag bara kan för att få lite extra kärlek.

ICKE sa Nicke! Husse säger till mig att skärpa mig och gå 
ordentligt, sen är det bra med den saken. Meeeeen, när hus-
se några timmar senare vaknar och kommer ner till mig för 

en status kontroll brer jag på lite grann och vill inte stödja 
på tassen, jag har även fixat så att nämnda tass är lika svul-
len som en solmogen bifftomat. Äntligen trillar polletten 
ner hos husse och han tar mig till veterinären som röntgar 
mig, ger mig en härlig spruta så jag får bli buren av husse 
samt hittar ett tiotal bett på mig från örat, längs benet och 
ner till tassen. Husse får med sig en kasse tabletter och får 
ringa Grimms husse för att anmäla Vård Av Tjänstehund 
resten av veckan. Slutligen tack till Bosse och Nixon som 
täckte upp åt mig!

REPORTAGE

Bella och Kebabrullen
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I övrigt har det varit ganska lugnt på jobbfronten i dessa 
coronatider, mest rutinärenden och sen är det ju ganska 
svårt att jobba med munskydd och ångor av handsprit runt 
sig men jag har i alla fall hunnit med att hitta en del narko-
tika. T.ex. i en bil hittade jag 1,8 kilo amfetamin så de kil-
larna behöver inte direkt skriva handlingslistor eller boka 
tvättstugan de närmsta åren.

Jag har fått en del frågor om den här kebabrullen som 
smyger runt hemma. Han är av rasen dvärgpinscher, är ett 
och ett halvt år gammal och väger ungefär lika mycket som 
en av husses matlådor. Han är en riktig mattegris som inte 
för all Frolic i Frölunda skulle lämna mattes knä. Han sover 
gott på mattes täcke om natten och vill bara ligga i solen el-
ler framför brasan.

Kommer det någon och knackar på så förvandlas han 
dock till Hulken och skäller som ett helt hundspann. Dock 
övergår skällandet ganska snabbt till nysningar eller en 
hostattack. Ja det räcker att en granne tre gator bort ska 
hämta tidningen så börjar han skälla tills han kräks upp 
frukosten, själv lyfter jag på sin höjd på ena ögonlocket om 
inte husse säger något annat. Jaja, skomakaren bliv vid din 
läst lille vän!

Tack och på återseende!

l Text: Bella via Tobbe
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Keegan tar upp spår direkt. Han sätter 
av och fler patruller börjar anlända. 
Det är skog så långt ögat når men Ke-
egan kommer snabbt fram till en jacka 
som ligger upptryckt i ett träd. Sen blir 
det svårt att komma därifrån. Han spå-
rar direkt en bit mot vägen, men vill 
sedan tillbaka för att visa mig jackan 
igen. Drar iväg, snurrar och så den där 
roliga jackan på nytt …

Tiden går. Vittnen har sett två per-
soner en bit bort. En hundförarkollega 
drar sig mot den platsen och hjälper 
mig på radion och säger åt mig att ta 
det lugnt, att låta hunden spåra i sitt 
eget tempo. Det går ett tag och sedan 
hör vi när helikoptern anländer.

Till slut kommer jag och Keegan iväg 
igen. Över vägen, dit han spårat direkt, 
och sen rätt in i elstängslet. Keegan är 
i vanliga fall en balanserad och sjyst 
kille, dock inte när han får stötar av el-
stängsel! Jag får kasta över honom och 
sen är vi igång igen. Han spårar snabbt 
och på vägen stöter han på flera svårig-
heter. Spåret går över en golfbana och 
sen vidare. När vi kommer till platsen 
där vittnen sett personerna står kolle-
gan och håller utkik. Jag frågar om inte 
han kan spåra vidare. Det känns att vi 
nu spårat i fyra kilometer.

Kollegan tar över. Av helikopterns 
och kollegans rapporter att döma är 
terrängen vid vattnet tuff. Inte nog 
med det för det ligger en sugga i vat-
tenbrynet och en älg gästar längre 
fram i spåret. Det är kämpigt, grisigt 
och till slut bryter kollegan och för-
söker själv ta sig tillbaka till bilen. 
Helikoptern meddelar att dom måste 
tillbaka och tanka. Insatsen verkar li-
da mot sitt slut och det ser ut som om 
inbrottstjuvarna kom undan.

Då har vi plötsligt ett nytt vittne som 
säger sig ha sett två personer springan-

des inte så långt ifrån den sista platsen 
som kollegan spårat till. Jag och Ke-
egan, blöta och nu kalla, åker dit och 
tar fram dom dyngsura spårhandskar-
na och kliver ur bilen. Keegan far iväg 
som ett skott. Girig att få fortsätta det 
han påbörjat. Cirka 400 meter däri-

från dyker han in i en buske/träd mitt 
på åkern och skäller såå vackert. Två 
inbrottstjuvar gripna. Och frågar man 
Keegan var det helt rättvist att det var 
han och inte kollegan som fick gripa.

l Text: Åsa Sehlstedt

Tufft spår gav rättvist resultat

Inbrott i bostad larmas ut och jag och FM Keegan är de första 
som kommer till platsen . Det är ett hus på landet omgivet av 
skog och åker . Tack! Vi har bara jobbat några månader och behö-
ver all hjälp vi kan få .

REPORTAGE

En något missunnsam Keegan när kollegans hund sattes på spåret.
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han Petersson och Magnus Söderberg 
tittar på datum för detta och hur man 
skall gå tillväga.

§10 Profileringsartiklar
Inga nya inköp kommer ske under 
kommande period.

§11 Övrigt
Skyddsläger: Magnus Söderberg, Jo-
han Nordqvist och Peter Matthijs är 
tillfrågade om att vara figuranter.

Blir i Karlsborg den 24–26 augusti 
om man lättar på restriktionerna p.g.a. 
coronapandemin.

§12 Nästa möte
Johan Petersson tittar på möjlighe-
terna till ett telefonmöte under juni.

§13 Mötet avslutat

l Sekreterare
Merit (Mimmi) Lindgren

Styrelsemöte
Polishundförarförbundet

20 maj 2020 Närvarande telefonmöte: Frånvarande:
 Johan Petersson, Ordf . Johanna Christiansson, Vice ordf .
 Magnus Söderberg, Kassör Elin Jansson, Suppl .
 Merit (Mimmi) Lindgren, Sekr .
 Lars Lindgren, Suppl .
 Peter Matthijs, Ledamot

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
Mediahuset vill dra ner på arvodet 
under coronapandemin då de inte 
får tillräckligt med annonsörer samt 
har fått permittera medarbetare. Jo-
han Petersson och Magnus Söderberg 
kommer ha ett möte med Mediahuset 
inom snar framtid.

§6 Stipendier
Ingen ny ansökan inkommen i dags-
läget.

§7 Narkotika-SM
Ingen arrangör till narkotika-SM 
2020 och oklart i nuläget om SKK:s 

tävlingsrestriktioner kommer kvarstå 
under hösten.

Eventuellt kommer styrelsen 
arrangera en narkotikatävling. Den 
kommer inte ha SM-status.

§8 Nordiska Mästerskapen
Nordiska mästerskapen 2020 blir 
inställt p.g.a. rådande coronapandemi.

Arrangör för Nordiska Mästerska-
pen 2021 blir Värnamo Brukshund-
klubb, region Öst.

Laguppställning under 2021 kom-
mer bli samma som under 2020.

§9 Sommar-SM
Sommar-SM 2020 blir inställt p.g.a. 
rådande coronapandemi.

Sommar-SM 2021 kommer vara 
i Ljungskile med region Väst som ar-
rangör.

Då sommar-SM blir inställt kom-
mer styrelsen undersöka möjligheter-
na till att hålla ett digitalt årsmöte. Jo-
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Aveln
Avelns huvudsakliga inriktning är, 
att förse staten med lämpliga tjänste-
hundsämnen. Jag skriver staten efter-
som det idag inte bara är FM som er-
håller hundar ur detta avelsprogram.

Varför valde man att satsa på Tysk 
schäferhund (nedan kallad schäfer)?

En parameter som vägde tungt var, 
att schäfern är en erkänd allround-
ras. Schäfern passar för flera olika 
arbetsområden och individerna är 

tämligen obekymrade över vem som 
för dem, ett förarbyte som ofta sker 
inom våra förband blir alltså tämli-
gen enkelt.

En annan parameter är att kun-
na beräkna och förstå blodslinjerna 

Försvarsmaktens Hundtjänstenhet (FHTE) informerar:

Urval och testverksamheten

REPORTAGE

Äntligen finns det en liten stund över för att till tidningen Polishunden skriva 
om FHTE:s avel och testverksamhet . Den här informationen ska ses som en 
start på en serie artiklar i vilka Polisens och Försvarsmaktens samarbete när 
det gäller hundverksamheten presenteras .

Aveln startade efter ett riksdagsbeslut 2003 och den första kullen såg 
dagens ljus den 20 juli 2005 . I sammanhanget ska nämnas att Försvars-
makten (FM) i olika former bedrivit uppfödning ända sen den gamla Hund-
skolans (HS) tid, t .ex . genom Kennel Flygvapnet, som under 90-talet födde 
upp ett par kullar .

Valpar till FM Libra.
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idag erkänt goda producenter, som bå-
de mödrar och mormödrar.

FHTE fick både ris och ros i början. 
Hur man än vrider och vänder på det 
kunde FHTE varken ta på sig allt an-
svar för det som blev dåligt eller ta åt 
sig äran av det som blev bra. Hundar-
na som användes för att bygga upp 
aveln hade civila kennelprefix med 
allt vad det innebar. Linjerna i och 
uppfödningen av brukshundar, oav-
sett ras, har under de senaste 25 åren 
i huvudsak och av förklarliga skäl mest 
inriktat sig på sport och att över en 
natt ställa om genetiken mot tjänst är 
en omöjlighet, något som de flesta kan 
förstå. Av denna anledning fick FM/
FHTE tio år på sig att bygga upp den 
statliga aveln, en hyfsat god tid kan 
man tycka.

Utan att gå in på för många detaljer 
omkring avelsarbetet, vilken kommer 
att presenteras mer fördjupat i kom-
mande nummer av tidningen, kunde 
FHTE konstatera att denna tioårs-
period var knapp. Det skulle visa sig 
att hälsan inom rasen inte var så god 

som den såg ut och redovisades på den 
civila marknaden. FHTE upptäckte 
sjukdomar som inte ens de mest inbit-
na schäferuppfödare kände till, eller i 
vart fall redovisade. Naturligtvis inne-
bar sjukdomsfynden att de linjer som 
var behäftade med genetiskt nedärv-
bara sjukdomar diskvalificerades.

Dr Erik Wilsson, som under de för -
sta tolv åren var avelsansvarig vid 
 FHTE, slet bokstavligen sitt hår och 
det jobbades dygnet runt för att få rätt 
på mentalitet, sjukdomar, hälsa, stor-
lek etc. på schäfern.

Förenklat kan man säga att för att 
inom en rimlig tid kunna få ordning 
på ett avelsprogram krävs, att man 
avlar mycket för att genom detta ex-
ponera många fel och många rätt. Man 
tar successivt bort felen och avlar mer 
och mer på det som är rätt. Motstån-
darna till FHTE:s avelsprogram fo-
kuserade mycket på vad som var rätt 
eller inte, vilket var något som FHTE 
helt enkelt fick förhålla sig till och 
hantera på bästa sätt.

Avslutningsvis – FHTE/FM är ännu 

och genom det bedriva en avel. Jäm-
för man t.ex. med Belgisk vallhund 
Malinois och Tervueren, som skulle 
kunna vara ett alternativ till Schäfern 
för den statliga aveln, är det inte helt 
okänt för den invigde att det i avelsar-
betet på kontinenten blandats ganska 
rejält. Stamtavlor har fabricerats och 
andra raser har använts och det finns 
därför en avsevärd osäkerhetsfaktor 
när det gäller vilken hund som i själva 
verket varit fader och moder i stam-
tavlorna.

When looking at all dogs we have 
analyzed so far taken together, we find 
that the genetic diversity in the Belgian 
Shepherd Dog Malinois and Tervueren 
populations is higher than in purebreds 
in general. The median heterozygosity 
level in Malinois is 38.9% and in Tervu-
eren is 35.4%, compared to the overall 
purebred median of 33.8%.1

Det skulle alltså vara en omöjlighet 
att inom rimlig tid få grepp om orsak 
och verkan. En mixad avel finns även 
inom schäferrasen, cirka 20 procent 
av alla hundar, oavsett ras, som föds 
har inte ”rätt” förälder. Siffran är dock 
låg hos schäfern tack vare de obligato-
riska dna-prov som den Tyska Schä-
ferhundklubben ”SV” (klubben som 
t.ex. bestämmer rasstandarden för 
schäfern) haft som krav för avel sedan 
1996. Tilläggas ska, att dna-stickprov 
sedan något år tillbaka införts på kon-
tinenten för de Belgiska vallhundarna 
vilket naturligtvis försvårat möjlighe-
terna att mixa rasen.

Man kan sammanfatta det med att 
avelsarbetet från början var svårt. 
FHTE var tvungna att starta från ruta 
ett. Det fanns ingen semin sparad från 
gamla HS-tiden och dessa linjer var så 
gott som utdöda. En del försök gjordes 
med att använda individer som trots 
allt förde HS-blod, detta med varierat 
resultat.

FHTE var alltså helt beroende av 
den civila marknaden. Eftersom an-
skaffningen av potentiella avelstikar 
gick trögt, hyrde FHTE in betäckta 
tikar för att komma igång. Till slut an-
skaffades hundar från i princip hela 
världen. Några av de anskaffade tikar-
na avlade överhuvudtaget inte medan 
andra satte prägel på aveln och är än 

1 https://www .mydogdna .com/blog/genetic-tes-
ting-belgian-shepherd-dogs-what-have-we-
learned-so-far från 11/4-2018 Artikelförfattaren Pierre Wahlström.
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inte 100 procent i hamn. FHTE föder 
inte upp 100 procent perfekta schäfrar. 
Ambitionen och målet är dock att sä-
kerställa försörjningen av hundar till 
statlig tjänst och FM har idag inga 
tomma stallar p.g.a. brist på ämnen. 
Förbanden har inte brist på hundar. 
Denna unika statliga hund avel är till 
följd av ett otal publicerade vetenskap-
liga artiklar både känd och erkänd över 
hela världen. Till detta ska tilläggas att 
det samarbete som FM och Polisen in-
ledde 2013, bland mycket annat, har 
inneburit att även Polisen fått möjlig-
het att förbättra sin annars ansträngda 
anskaffningsverksamhet.

Det samarbete som idag bedrivs 
mellan FM och Polisen är unikt i sig 
och med ytterligare tid och insatser 
kan vi tjänstehundsanvändare känna 
oss ännu mer trygga avseende för-
sörjningen på hundar. Man kan säga 
att aveln startade i grevens tid, men 
den var mycket nära ett misslyckande 
eftersom sporthundsuppfödningen i 
stort sett tagit över brukshundsupp-
födningen i världen.

Naturligtvis finns det ett antal uppfö-
dare som satsar på att föda upp hundar 
för tjänst och de gör det bra. Dock utgör 
de selekteringsinstrument som finns 
för civila uppfödare, t.ex. tester och täv-
lingar, inte ett tillräckligt underlag för 
en tjänstehundsinriktad avel.

Parning, valpar och fodervärdar
Valparna föds i Sollefteå vid Försvars-
maktens hundavelsstation, detta är 
en anläggning som är byggd för att 
kunna producera cirka 200 valpar per 
år. I anläggningen arbetar ett tjugotal 
FM-anställda med allt från administ-
ration, hantering av fodervärdar och 
konsulenter till valpningar.

Tikarna som ska föda kommer till 
hundavelsstationen ett antal veckor 
före planerad valpning. Först anlän-
der de till en så kallad ”isolering”, 
vilket låter hemskt men det är alltså 
en plats avskild från övriga tikar. Om 
tikarna som kommer till hundavels-
stationen bär på någon smitta får man 
på detta sätta kontroll på denna innan 
tiken placeras i sin ”barnkammare”, 
där hon ska valpa och sedan fostra si-
na valpar.

Ibland eller, faktiskt, ganska ofta blir 
polishundförare involverade i aveln 
genom att föraren har en hane som är 
uttagen till avel. I början upplevdes 
det där med parningar som rätt be-
svärligt. En del polishundförare och 
till och med hela polisområden vägra-

de låta sina hanhundar para tikar. Man 
levde i villfarelsen att parningar t.ex. 
skulle kunna påverka hundens presta-
tion som tjänstehund, vilket i de fles-
ta fall är helt felaktigt. Idag hanteras 
denna fråga på ett utomordentligt bra 
sätt och samarbetet fungerar utmärkt. 
Både polishundförarna och polisorga-
nisationen har förstått hur viktigt det 
är att bra hundar får föröka sig.

När valparna är åtta veckor gamla 
placeras de hos fodervärdar. Det är i 
huvudsak civila familjer som anmält 
sitt intresse av att få göra en samhälls-
insats men även polishundförare eller 
blivande hundförare som vill driva 
upp en tjänstehund från start blir fo-
dervärdar. Det har visat sig att det bå-
de är en god idé och effektivt att som 
hundförare ta hem en valp från FM:s 
avelsprogram i syfte att forma den till 
tjänstehund. Närmare 80 procent av 
de valpar som gått den vägen har lyck-
ats komma i tjänst. I denna beräkning 
ingår även att man omplacerat hunden 
till annan förare eller att hunden gått 
till annan tjänst än det den var tänkt 
till från början.

Fodervärdarna stöttas av foder-
värdskonsulenter som finns jämnt 
fördelade över landet. I vissa regioner 
stöttar även polisen upp med personal 
som fungerar som stöd för både fo-
dervärdskonsulenter och fodervärdar. 
Detta är ett väldigt uppskattat stöd 
som både FM och polisen hoppas kan 
intressera fler.

Under valp- och unghundstiden 
ska hundarna i huvudsak socialiseras 
och miljötränas. Viss stimulans sker 
också, naturligtvis beroende på vilken 
kunskapsnivå respektive fodervärds-
familj har avseende hund. Det under-
lättar väsentligt för kommande förare 
om hunden är väl grundad så att säga, 
detta har vi noterat och det är något 
man strävar efter.

Lämplighetstesten
Syftet med lämplighetstesten, L-tes-
ten, är att bedöma och beskriva hun-
dars mentala egenskaper så att testre-
sultaten kan användas för bedömning 
av hundarnas lämplighet för avel och 
tjänst. Testresultaten ska även använ-
das för att utvärdera avelsarbetet samt 

Våran veterinär, Anna Edblad (FHTE veterinär) och hundskötaren som håller tiken, Jenny Hög-
lund. Bilden är tagen under en veckobesiktning av avelstiken som har valpar, FM Libra.
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ge vägledning för om hunden kan an-
ses ha god prognos att utbildas till 
tjänstehund.

Testresultaten ska vara tillförlitliga 
(reliabilitet) och bedöma egenskaper 
som är väsentliga (validitet) för hun-
darnas nyttjande i och utanför tjänst. 
Hög reliabilitet innebär bland annat 
att resultaten ska vara stabila över 
tid varför testen inte bör göras innan 
hundarna mognat. Vissa av de egen-
skaper som testas ska också uppvisa 
ärftligt betingad variation (tillräckligt 
hög arvbarhet) så att testresultaten 
kan användas i avelsarbetet. För att 
minimera antalet variationsorsaker 
ska alla tester utföras likartat och det 
antal personer som gör bedömningen 
av hundarna ska begränsas. Likaså ska 
antalet testplatser begränsas och vara 
så lika varandra som möjligt.

På grund av arbetsmiljökrav ska alla 
hundar som utbildas till och tjänstgör 
vid militära förband ha genomfört 
godkänt FM L-test med rekommenda-
tion av FM testledare.

Testen genomförs på totalt fem plat-
ser i Sverige och utförs av en testle-
dare/beskrivare från FM och en från 
Polisen. Till stöd finns även en testas-
sistent som hanterar hund och foder-
värd under testen och en testassistent 
som ansvarar för all administration. På 
plats vid testtillfällena finns oftast även 
FM:s avelsansvarige (Per Arvelius).

Resultaten från testen registreras i 
två olika protokoll. I reaktionsbeskriv-
ningsprotokollet, som fylls i löpande 
under testen, beskrivs hundens reak-
tioner objektivt. Efter testen görs en 
mer subjektiv bedömning av ett antal 
i förväg definierade egenskaper i det 
så kallade L-testprotokollet. Alla el-
ler vissa av reaktionsbeskrivningarna 
respektive egenskapsbedömningarna 
kan användas var för sig och/eller till-
sammans, obearbetade eller efter att 
ha genomgått olika beräkningsrutiner, 
för att ge ledning om hundarnas lämp-
lighet för avel och för tjänst ur olika 
mentala aspekter.2

Testens genomförande
Efter varje testmoment dokumen-
teras resultaten i reaktionsbeskriv-
ningsprotokollet av de båda besikt-
ningsmännen i samråd.

2 Validering och arvbarhet: Resultaten från test-
verksamheten har utvärderats och redovisats i 
tre vetenskapliga artiklar, Wilsson & Sinn 2012, 
Arvelius m .fl . 2014, Wilsson 2016 . Passiv markeringsträning, kan tränas, men räknas som lite ”överkurs”.

Anneli Olofsson och är konsulent för FM, men arbetar som polis till vardags.
Bilderna ovan visar träning av släppande/hantering av kampleksak och kamp.

Detta går konsulenterna igenom med sina fodervärdar på träffarna.

 11Polishunden  |  3-2020



Testmomenten är:
Kontakt: lek/jaga/gripa,
Miljö: Trappan, underlag, mörker,
vingel
Överraskning ljud: skrammel
Överraskning rädsla: dumpe
Aggression: släde
Pallsök
Skottprov

Efter det att hunden genomfört test-
momenten gör besiktningsmännen 
en bedömning av reaktionerna, detta 
kallas för egenskapsbedömning.

Efter testen skattas egenskaperna i 
L-testprotokollet: Tillgänglighet/soci-
alitet, jakt/gripande, kamplust, nerver, 
dådkraft, hårdhet, temperament, skär-
pa, försvarslust och skottfasthet.

Utöver detta bedöms hundens fär-
digheter och lust i momenten samar-
betsförmåga, nyfikenhet, föremålsin-
tresse och miljöstabilitet.

Man testar cirka 200 hundar per 
år och hittills, sedan 2006, har drygt 
2 500 tester genomförts inom avels-
programmet.

Prövotiden
För de hundar som godkänns att pro-
vas mot tjänst väntar en minst två 
månader lång prövotid hos någon 
av myndigheterna. De som inte god-
känns får antingen återgå till foder-
värdsfamiljen eller placeras om till ett 
annat aktivt hem. Inga hundar testas 
om, men i vissa fall kan hundar som 
vi tror på men som haft en ”dålig dag” 
under testen ges möjlighet att utveck-
las genom olika stimulansåtgärder. 
Dessa hundar kan, om de utvecklas in-
om rimlig tid, placeras och provas mot 
tjänst.

Tikar som kommer ur lämpliga kul-
lar tas ut till avel. Avelstikar är priori-
terade och väljs alltid ut först.

Då lämplighetstesten bara ger oss 
en hint om hundens lämplighet till 
tjänst, blir provperioden mycket vik-
tig. Det gäller alltså att ge hunden gott 
om tid att utvecklas och man ska ta 
hänsyn till, att det för de flesta hun-
dar är en helt ny värld som öppnar sig. 
Hunden har i de flesta fall fungerat 
som familjehund och fått hänga med 
familjen i deras liv. Hunden ska dels 
bekänna färg, dels passa in i det nya li-
vet med allt vad det innebär. Man har 
under åren noterat att denna ekvation 
inte är helt lätt att få ihop, det har tagit 
tid att anpassa och hitta den bästa lös-
ningen för detta.

Vi kämpar dock fortsatt med att pla-

cera hundarna så rätt som det är möj-
ligt och man vet att användarna gör 
sitt yttersta för att placeringen ska bli 
hundens definitiva destination. Emel-
lertid måste hundar ibland omplace-
ras på grund av hundar och förares 
olika bakgrund, förarnas kunskap och 
geografiska placering. Omplaceringar 
sker genom att FHTE och Nationella 
Polishundtjänsten (NPHT) utvärde-
rar hunden och analyserar den upp-
komna situationen.

Utvärdering av hundar
Om en hund sägs upp eller ska om-
placeras sker alltid en utvärdering av 
hunden. Skälen till detta är dels att 
man vill jämföra hundens testresul-
tat med provperioden, dels att man 
vill skapa underlag för ny placering av 
hunden. Inte sällan placeras hundar 
hos aktiva familjer och då är det vik-
tigt att man kan beskriva hunden så 
noggrant som möjligt.

Ibland händer det att utvärderingen 
visar att hunden kan provas till tjänst 
på nytt vilket då sker, ofta med gott re-
sultat.

Omplaceringsarbetet är omfattande 
och tar resurser men det är viktigt att 
alla hundar får både en ”second och en 
third opinion” innan de säljs till det ci-
vila.

Hundarna som produceras av den 
statliga aveln ska på något sätt använ-
das inom samhällsnytta, det är därför 
staten bedriver avel.

Jag hoppas att du som läsare fått en 
klarare bild om testverksamheten in-
om FM och samverkan med Polisen. 
Har du frågor är det bara att höra av 
dig till någon av oss som arbetar med 
L-testerna. Är du som tjänstehunds-
förare eller blivande förare intresse-
rad av att närvara vid ett L-test, är ni 
välkomna att besöka oss. Tänk bara på 
att anmäla er i förväg eftersom vi har 
ett begränsat antal åskådarplatser vid 
testerna.

l Text: Kapten Pierre Wahlström
Testansvarig vid

Försvarsmaktens Hundtjänstenhet

l Foto: Lisa Rutström

Valpar till FM Libra.
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Kallelse till
PHF:s årsmöte 2020
oktober 2020 – ev. digitalt

KALLELSE ÅRSMÖTE

DAGORDNING
§1. Årsmötets öppnande

§2. Val av årsmötesordförande
 (sittande enligt stadgarna)

§3. Val av årsmötessekreterare

§4. Fråga om årsmötets behöriga utlysning

§5. Fastställande av dagordning (stadgeenlig)

§6. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

§7. Årsberättelse

§8. Revisionsberättelse

§9. Fråga om ansvarsfrihet för den tid
 revisionen omfattar

§10. Fastställande av budget

§11. Fastställande av medlemsavgift

§12. Stadgeenliga val:
 a/ Val av ordförande 1 år
 b/ Val av kassör 2 år
 c/ Val av ledamot 2 år (tillika vice ordförande)
 d/ Val av suppleant 2 år
 e/ Val av revisorer 1 år
 f/ Val av revisorsuppleanter 1 år
 g/ Val av valberedning 2 år – inget val i år
 (2019 valdes Ulf Backman – sammankallande, 

Andrea Hardie, Lars-Åke Blom på 2 år)

§13. Behandling av motioner

§14. Årsmötets avslutande

Efter mötet blir det information
 från polishundtjänsten.

Fastställande av röstlängd – upprop av förbundsrådsledamöter

På grund av rådande tider kommer årsmötet flyttas fram till oktober 2020 . Styrelsen undersöker 
möjligheten till att ha ett digitalt årsmöte . Tid samt plats för detta kommer annonseras ut på 
hemsidan samt i kommande nummer av tidningen Polishunden .
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Det är märkliga tider just nu. Denna pandemi påverkar oss 
alla mer eller mindre både på jobbet och på fritiden. Åtgär-
der på arbetsplatsen har vidtagits så att vi ska minska ris-
ken för smitta men jobben ramlar in som vanligt, arbetsbe-
lastningen är hög och efterfrågan av våra hundnosar verkar 
inte ha minskat. Det som märks på exempelvis en husrann-
sakan är att tvåbeningarna försöker hålla lite avstånd till 
varandra och inte trängas flera stycken i ett rum. Det där 
med att gå in i andras bostäder har varit uppe till diskus-
sion. Hur blir det med smittorisker när jag hoppar runt i 
möbler, kläder och annat bohag hemma hos någon som 
kanske är sjuk? Behöver Matte ha skyddsmask eller inte? 
Många frågor och funderingar och inga helt klara svar över 
hur vi ska förhålla oss i olika situationer. Mycket handsprit 
och sunt förnuft verkar vara det som Matte förhåller sig till.

Vi har haft en väldigt lyckad period i vår grupp. Många fina 
beslag bestående av mycket vapen (både pistoler och auto-
matvapen), mycket narkotika och stora summor kontanter. 
Sånt som man faktiskt kan förvänta sig av oss, men det be-
tyder också att andra konstaplar har lyckats i sina ärenden 
eftersom det är där vi kommer in. Vi själva initierar ju säl-
lan stora ärenden utan fungerar som en beställarfunktion 
till övrig polispersonal. När dom ska göra åtgärder där man 
kan ha hjälp och nytta av våra nosar så begär dom vår hjälp. 
Ju effektivare olika grupper är – desto mer jobb och resul-
tat får vi.

Så annorlunda allt har blivit!

REPORTAGE

Kollar så Matte har det bra.

Prinsen.
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Det som har varit ovanligt är att vi också har hittat en hel 
del sprängmedel (inte jag men mina hundkollegor) i sam-
band med våra sök. Inte så små mängder utan vi pratar ki-
lovis och även andra prylar som behövs för att kunna fixa 
en rejäl smäll. Om det bara är en slumpartad ökning eller 
inte får framtiden utvisa men man måste nog ha i åtanke 
att bara för att vi markerar och hittar narkotika eller vapen 
i en väska så ska man inte vara så säker på att det inte ock-
så finns andra farliga prylar där. Det är så lätt att bara lyfta 
ner en väska från en hylla efter att vi markerat på den utan 
att tänka på att den kan innehålla något annat också. Vi bör 
nog helt enkelt vara lite mer försiktiga ibland.

Det har inte hänt så väldans mycket under våren. Jag har 
undvikit att rulla mig i sånt som Matte avskyr, vi har inte 
gjort så mycket på vår fritid mer än hållit oss ifrån polare 

och annat folk, åkt till jobbet och försökt undvika kollegor 
i möjligaste mån, göra våra jobb så bra som möjligt och sen 
varit hemma. Men så tråkigt det låter!
Våra dressyrdagar försöker vi lägga utomhus så vi ska kun-
na hålla avstånd till varandra och det funkar hyfsat med 
tanke på årstiden. Förra veckan stod vi och pratade och 
jämförde vad vi hittat sista veckorna och ett axplock av be-
slagen ser ni nedan. Det har hittats ännu mer och jag hade 
gärna berättat om själva jobben men Matte lägger sig i och 
påstår att jag inte får berätta sånt eftersom det är pågående 
utredningar.

Trevlig sommar från Prinsen!

l Text: Prinsen
l Foto: Petra

l 35 kg sprängmedel

l 1 st AK47

l 7 st pistoler

l 2 st ICA-påsar med
 ammunition

l 2 st hagelgevär

l 2 st ljuddämpare

l 60 kg amfetamin

l 2 000 000 kr
 (svenska sedlar)

l 3 kg marijuana

l 3,6 kg kokain

l 5 st larmminor

Fynd de senaste veckorna

En del av ett beslag av sedlar.

Prinsen har besök av gamla bombhunden Prinsessan. Lagens långa nos.
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Utbildning
Vårens grund- och instruktörskurs pågår fram till i början 
av juni. Ett helt nytt koncept på grundkursen genomförs 
där man för första gången kör utbildningen i block och med 
olika instruktörer i varje block. På samma sätt som instruk-
törskursen genomförts i ett antal år. Kurschef för båda kur-
serna är Fredrik A, region Väst.

En grundkurs för besiktningsmän med deltagare från 
Kriminalvården och Försvarsmakten påbörjades. Deltagar-
na hann genomföra första veckan av två innan utbildningen 
fick ställas in på grund av coronaviruset.

Försvarsmakten
På grund av lägesbilden gällande coronaviruset körs till-
fälligt ALLA tester av Försvarsmaktshundarna i Karlsborg, 
en testomgång varje vecka fram till i månadsskiftet maj–
juni. Ett antal hundar har tagits om hand av polismyndig-
heten.

IT
Den nationella arbetsgruppen som arbetat med IT-frågor, 
har för tillfället stoppats. Osäkert om och när arbetsgrup-
pen kommer igång igen.

Förläggningen
Vår förläggning kommer att utökas med ytterligare 8 boen-
derum samt kök i gula byggnaden, byggnad 63. Behovet av 
fler rum har varit stort de senaste åren då vi har haft drygt 
5 000 övernattningar/år.

Arbetsmöten
I stort sett har alla fysiska möten ställts in. De genomförs 
numera via jabber alternativt video.

Pelle K sitter med i en central arbetsgrupp gällande ett 
projekt ”smittskydd för frivilliga försvarsorganisationer 
med djurkontakt”. Arbetsgruppen består av representan-
ter från SVA, Jordbruksverket, SBK, Svenska Blå Stjärnan, 
Försvarsmakten, Polisen samt MSB (som finansierar pro-
jektet). Arbetsgruppen har haft ett första videomöte, fort-
sättning följer …

Prov av väktarhundar
Ett antal prov av väktarhundar i Karlsborg har genomförts 
samt ett antal omprov.

Unghundstester
Ett antal unghundstester, 12 månader, har genomförts av 
Johan P och Magnus S.

Upphandling
Pågående arbete med gemensam myndighetsupphand-
ling, Kriminalvården, Tullverket och Polismyndigheten 
gällande uppstallning av hund, veterinär – second opinion, 
hundfoder och framåt hösten även utrustning för hund och 
hundförare.

Nya hundpatruller i tjänst
• Brandfjellets Oberst, tysk schäferhund, patrullhund, fö-

rare Edward E, region Stockholm.
• Blackneck’s B’Obelix, belgisk vallhund malinois, patrull-

hund med tilläggsdressyr narkotika/vapen, förare Roger 
N, region Mitt.

• Entrés BadBoy, tysk schäferhund, patrullhund med till-
läggsdressyr narkotika/vapen, förare Marie L, region 
Mitt.

• Aischa, belgisk vallhund malinois, patrullhund med till-
läggsdressyr narkotika/vapen, förare Frida J, region Mitt.

• Kojak von den Sennequellen, belgisk vallhund, tilläggs-
dressyr narkotika/vapen, förare Lenny K, region Väst.

• Försvarsmaktens Nerox, tysk schäferhund, patrullhund, 
förare Benny P, region Öst.

• Försvarsmaktens Krispo, tysk schäferhund, patrullhund, 
förare Jon P, region Stockholm.

• Mi-Jos Rut, tysk schäferhund, BPU-hund, förare Robert 
D, region Stockholm.

• Minnows Donal ”Åke”, labrador retriever, narkotika-va-
pensökhund, förare Anna J, region Väst.

• Försvarsmaktens Lennis, tysk schäferhund, patrullhund 
med tilläggsdressyr narkotika/vapen, förare Karin K, re-
gion Väst.

• Försvarsmaktens Light, tysk schäferhund, patrullhund 

Information från

Nationella Polishundtjänsten

Här kommer lite kortfattad information om vad som har hänt i 
Karlsborg under mars och april månad . Det har varit en lite an-
norlunda tid med hänsyn tagen till coronaviruset .
Text: Per Erik Karlsson (Pelle) och Magnus Söderberg
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med tilläggsdressyr narkotika/vapen, förare Daniel A, 
region Väst.

• Hundebergets Aksel, labrador retriever, narkoti-
ka-vapensökhund, förare Fredrik B, region Nord.

• Försvarsmaktens Joana ”Jolly”, tysk schäferhund, 
kriminalsökhund godkänd för vattensök, förare Mi-
kael H, region Väst.

• Brindle Brick, holländsk herdehund, patrullhund, fö-
rare Johanna O, region Syd.

• Försvarsmaktens Keaton, patrullhund med ny förare, 
Jan G, region Nord.

• Svea Canin Morris, labrador retriever, BPU-hund, fö-
rare Roger M, region Nord.
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Stockholms hundenhets

fodervärdsprogram
Stockholms hundenhet, utbildningsplatsen på Rosersberg har bedrivit ett 
fodervärdsprogram i liten skala under ett par års tid . Vi köper valpar direkt 
från privata uppfödare och placerar ut dem på fodervärdar i länet som an-
mält intresse (lämplighetstestats) och blivit utvalda av oss att få en valp . 
Vi har sen en kortare utbildning samt kontinuerlig kontakt och träffar med 
fodervärdarna och valpen för att kolla utveckling och vara behjälpliga vid 
spörsmål eller problem . Detta program har gjort att vi även fått upp intres-
set hos våra egna hundförare att ta en valp och ha parallellt med sin tjän-
stehund vilket vi ser som mycket positivit . Vi har i dagsläget ett utfall på ca 
50% som klarat polisens lämplighetstest och gått ut i tjänst eller är på väg . 
En del bortfall har tyvärr berott på brister i hälsa och fysik hos hundarna .

Vi är oerhört tacksamma för de engagemang och vilja att göra en sam-
hällstjänst som våra fodervärdar visar prov på . Nedan kommer en berät-
telse från en av våra fodervärdar och hans fodervärdshund Midälvalands 
Valter som i skrivande stund går grundkursen med sin nya förare Felix .

 Annie, instruktör, Stockholms hund/utbildningsenhet i Rosersberg

REPORTAGE

Full koll!
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Som hundintresserad polis kunde jag inte missa det anslag 
om fodervärdskap som mötte mig då jag kom till jobbet en 
dag under sensommaren 2018. Hundenheten i Stockholm 
efterlyste blivande fodervärdar inom myndigheten.

Övertala sambon
Nu skulle jag bara lyckas sälja in tanken hemma till sam-
bon Marie, men även till min arbetsgivare på en arbetsplats 
med en policy mot husdjur i alla de former.

Marie var inte svår att övertala. Argumentet med att i 
fortsättningen kunna sova med öppet fönster tack vare en 
vaktande hundras i hemmet räckte mer än väl.

Övertala arbetsgivaren
Vad gäller arbetsgivaren var jag nödgad att använda andra 
argument än den om öppna fönster. Som fu-ledare inom 
myndigheten ser jag regelbundet den nyttan vi har av duk-
tiga polishundar i våra förundersökningar. Så varför skulle 
inte vi inom myndigheten kunna öppna dörrarna för foder-
värdskap, en win-win situation där vi hjälper hundenheten, 
och där jag som hundintresserad medarbetare också kan 
beredas ett intressant och roligt sidouppdrag? Arbetsgiva-
ren lyssnade och gav mig möjligheten efter en gedigen ut-
redning om arbetsmiljö där så väl hundpositiva som nega-
tiva frågor fick lyftas till dagordningen. Tack och lov vann 
den positiva argumentationen, och mig veterligen är LPO 
Södermalm den enda stationen där fodervärdshundar inom 
polisen välkomnas!

Förberedelser
Så i väntans tider under hösten 2018 blev jag inbjuden till 
hundenheten i Rosersberg där jag fick följa med på övning-
ar, men även få information och förberedelser inför den 
kommande valpen.

Valpkullen om fyra valpar, varav en hane, föddes på jul-
afton 2018. En månad senare fick jag komma på mitt första 
besök hos kenneln Midälvaland i Uppsala, och fick då sam-
tidigt äran att namnge den ende hanen under villkoret att 
hedra V-kullen med ett V-initialt namn. Valet var lätt, Val-
ter fick det bli! Ni kan googla betydelsen och det gav också 
höga förväntningar på lilla schäfern.

Dags att hämta hem Valter
Valter hämtades vid åtta veckors ålder en vinterdag 2019. 
Sedan dess tillbringade vi dagarna ihop, 24 timmar varje 
dag i veckan. Inte undra på att vi blev bästa kompisar. Un-
der arbetsdagarna fick Valter följa med på Södermalms 
utredningsavdelning. Valters favoritplats var i korridoren 
utanför mitt rum där han kunde ha koll på husse, men även 
alla som passerade.

Miljöträning
Det viktigaste jag som fodervärd kunde erbjuda Valter var 
all den miljöträning som vardagen i Stockholm innebär, 
bullriga miljöer, kommunala färdmedel, hund- och männ-
iskomöten på gator och torg, höjder, konstiga och varieran-

Valter

Nio veckor gammal vid Södermalmspolisen.
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de underlag, mörka utrymmen, trånga platser, dofter och 
intryck av allehanda slag.

På helgerna kompenserade jag med visiter vid stugan i 
Norrtälje där Valter fick lära sig att allehanda jakt av an-
nat än människa är absolut förbjudet, att inkallningen ska 
sitta även om grannens fula katt råkar passera tomten. 
Nämnas bör att Valter trivdes väldigt bra i stadsmiljön och 
var alltid glad när vi var på väg mot jobbet. Skriver det-
ta då jag ofta ser och möter fördomar om att hundar bara 
ska få springa fritt på gröna ängar och helst bara i sol och 
medvind. Men så ser inte livet ut, inte heller för en lycklig 
hund.

Tidig nosträning
Redan från tidig ålder började jag engagera Valter i nosrela-
terade lekar, allt ifrån att hitta sin egen mat, istället för att 
få den serverad till att spontanspåra, framför allt matte Ma-
rie, som fick i uppgift att försvinna i närområdet i lämpligt 
spår.

Stöd och vägledning
Fördelen med att jobba inom myndigheten var också när-
heten till hundenheten, att regelbundet besöka duktiga in-
struktörer och hundförare i Rosersberg och initiera lämp-
liga tester och övningar för att följa och stimulera Valters 

utveckling. För även om Valter hade styrkor så visade han 
även på svagheter, precis som alla individer.

Dags för L-testet
Månaderna gick och så en dag kom telefonsamtalet om att 
en hundförare hade blivit av med sin hund, och att Valter 
skulle genomföra L-test för att se om han skulle vara lämp-
lig till att starta grundutbildningen till våren 2020.

Valter fick därför genomföra L-testet vid 13 månaders ål-
der vilket är tidigare än brukligt, och han klarade testerna. 
Vad gäller miljödelarna gick testet mycket bra! Dagen för 
tårar var kommen. Marie hon grät en skvätt eftersom hon 
nu var tvungen att lämna över Valter till en duktig hundfö-
rare. Jag å min sida grät en skvätt när jag fick höra att Valter 
klarade L-testet.

Att lämna hunden vidare
Många frågade mig om det inte var jobbigt att lämna över 
Valter till hundförare, men med handen på hjärtat hade det 
varit än jobbigare att inte göra det. Valter visade redan som 
valp att han trivdes bäst när han hade en uppgift att utföra, 
och en sådan hund ska man inte stänga ute från glädjen att 
få arbeta. Jag ser istället fram emot framtida förundersök-
ningar där jag kan läsa hundförar-PM om Valters (in)gri-
panden. Då kommer det säkert en glädjetår till!

Med Södermalms ledningsgruppMiljöträning i vardagen.
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Sammanfattning
På jobbet får jag dagligen frågor om hur Valter presterar 
och hur han mår. Till och med mina allergiska och (tidiga-
re) hundrädda kollegor brukar passera och fråga efter Val-
ter. Det lilla motstånd som fanns på arbetsplatsen tiden 
innan Valter är som bortblåst. För Valter var det positivt att 
ha människor omkring sig, att bygga på sin tillgänglighet. 
För oss alla på krim var Valter ett positivt tillskott, en glad 
kollega som hälsade de flesta välkomna, en hårig axel att sö-
ka tröst ifrån när man träffade mindre roliga klienter i ut-
redningar. Så med detta sammanfattat vill jag uppmana alla 
arbetsplatser oavsett om det är i myndigheten eller privata 
sfären, att se över möjligheterna att bereda blivande tjäns-
tehundar plats i lokalerna. Ni lär inte bli missnöjda!!

l Text och foto: Sami Korhonen
och Marie Lundström

Fodervärdar

 Forts. på sid. 22

Bus och fritid hann vi med också.

Övning på Rosersberg.
Målet är att orka bära Valter varje morgon i rulltrappan, mjölksyra mot 

slutet…
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Hej Felix Hur går det med Valter på grundkursen?
Det går bra på grundkursen . Valter är duktig på det mesta 
och jag lär mig något nytt varje dag . Valters favoritgren är 
vindmarkeringar .

Valter kan du själv beskriva hur du har det på 
grundkursen, nu är du ju nästan i mål … Återstår 
bara att din förare ska fixa uppkörningen i D1:an?
Jag har det väldigt bra här nere! Vi leker hela dagarna och 
badar i Vättern på kvällarna . Jag är lite nervös för uppkör-
ningen men husse har sagt att det kommer gå bra .

Lägesrapport från utbildningenLägesrapport från utbildningen

forts. från sid. 22
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Valter praoar på krim… Det är bra att testa olika underlag.
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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
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SH U N D T J Ä NSTEN

K A R L S B O R G

KARLSBORG

 23Polishunden  |  3-2020



FRÅN FÖRR
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Artikeln är omdisponerad för att passa i tidningen .
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Tack för mig!
RKP Arja eller mer känd som Maj-
san, går nu i pension från jobbet 
som kriminalsökhund . Vi vill på 
detta sätt tacka alla som på något 
sätt varit delaktiga i vårt hundliv .

 Hälsningar
 Christina Lanserius
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Skriv i tidningen!
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 träffat trevliga kollegor?

Ta kontakt med redaktören (smaangarna25@hotmail .com) och meddela vad du
kan bidra med i tidningen .

NOTISER
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De sälla jaktmarkerna
Region Mitt – 2 juni 2020

Det är med stor sorg och saknad jag skriver detta inlägg. För 
ett par veckor sedan fick vår fyrbente vän och kollega Barro 
somna in. Barro och hans förare Per tjänstgjorde tillsam-
mans i nästan tio år som patrullhundsekipage hos polisen. 
Barro levde och andades sitt arbete och var en stor förebild 
för såväl oss tvåbenta som fyrbenta kollegor. Barro åstad-
kom så mycket under sin tid i rikets tjänst, han har räddat 
liv, gripit gärningspersoner och hittat vapen/narkotika. För 
detta är vi honom evigt tacksam.

Nu Barro får du jaga vidare på de sälla jaktmarkerna. Vi 
ses på andra sidan .

 / Hundenheten Gävleborg

LANDET RUNT

Bastian i pension
Region Syd – 29 maj 2020

För några veckor sedan gick Ladingens Bastian i pension 
efter lång och trogen tjänst. Han åtnjuter numera ett lugnt 
hundliv utan förpliktelser. 

Redo att axla ansvaret är vår nyaste kollega Torneryds Ti-
tus. Tillsammans med sin hundförare Andreas kommer de 
garanterat både att rädda liv och fånga tjuvar. Vi önskar Ti-
tus välkommen till det blå laget!

 / Polisen Karlskrona

En lördagkväll i Kågeröd
Region Syd – 25 maj 2020

Som hämtat från en mardröm ser en bilist hur en mc-föra-
re kommer åkande mot honom på samma körbana i mycket 
hög hastighet på länsväg 109.Kollisionen är oundviklig där 
mc-föraren slungas från sin mc när han kör in i vänster sida 
på personbilen.

Trots krocken så halvspringer mc-föraren, en man född 
1979, från platsen och in i angränsande skogsparti. Vi kom-
mer till platsen och kan konstatera att ingen i personbilen 
skadats. Sedan kopplas en hundpatrull in som direkt börjar 
spåra från den havererade motorcykeln.

Spåren går rakt in i skogen och efter ett kort tag så på-
träffas föraren som ligger och trycker i en buske. Han blir 
direkt misstänkt för grovt rattfylleri (alkohol). Då han inte 
heller har något körkort och är tidigare dömd för det blir 
det även grov olovlig körning samt smitning från trafik-
olycka. Fler brottsmisstankar kan tillkomma.

Mannen är vidare så pass skadad så ambulans tillkallas 
där han senare förs till lasarett med oklara skador.

 / Polisen NV Skåne
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Utbildningsplats i Stockholm
Region Stockholm – 21 maj 2020

På vår utbildningsplats testar vi många hundar varje år 
men det är långt ifrån alla som godkänns att prövas som 
patrullhund. Kraven på hundarna är stora och vi kan inte 
tumma på något. Det vore inte rättvist mot vare sig hunden 
eller hundföraren. Vi letar ständigt nya hundar och är bero-
ende av uppfödare och fodervärdar. Stort tack för allt jobb 
ni lägger ner! 

På bilden ser ni Tyrannens Djärva Devilina och Tyran-
nens Explosiva Esther. Mor och dotter som båda klarat alla 
tester och som arbetar ute på våra gator!

 / Hundenheten Stockholm

Grip!
Region Öst – 13 maj 2020

FM Nerox med sin hundförare Benny var mycket nöjda att 
avsluta nattpasset med att gripa en gärningsman som höll 
på att bryta sig in i en fastighet! Gripandet kunde ske efter 
att en förbipasserande uppmärksammade vad som var på 
gång och föredömligt larmade 112 .

Nu tar krimjouren över arbetet med förhör och andra ut-
redningsåtgärder.

 / Ulrika – områdespolis Gislaved/Gnosjö

SCHACK MATT!
Region Mitt – 14 maj 2020

Hasse och hans tjänstehund Krigo hade just påbörjat sitt 
dagpass i Hudiksvall när utropet kom. Polisen i Sundsvall 
hade inlett ett efterföljande som gick söderut mot Häl-
singland. Hasse och Krigo beslutade sig för att hjälpa till i 
jakten och gav sig av. Man meddelade på radion att det var 
”tapp” på fordonet men plötsligt mötte en patrull aktuell 
bil och jakten återupptogs. Fordonet försvann utom synhåll 
igen och anträffades en stund senare övergivet. I fordonet 
låg en större mängd misstänkt stöldgods men ingen person 
fanns kvar på platsen. 

Hasse och Krigo var snabbt på plats för att påbörja spår-
ning. Krigo satte full fart ut i spenaten och efter någon ki-
lometer anträffade Krigo en väska innehållandes vapen. 
Väskan säkrades och jakten på en misstänkt person fort-
satte. Krigo höll högt tempo och efter ytterligare ca två ki-
lometers spårande i skogsterräng kunde en gärningsperson 
gripas.
Riktigt bra jobbat Hasse och Krigo!

 / Maja, hundenheten Gävle

LANDET RUNT
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LANDET RUNT

Psykisk ohälsa
Region Väst – 26 mars 2020

Psykisk ohälsa är något vi poliser möts av dagligen i vårt 
arbete. När vi möter barn och ungdomar som lider av detta 
berörs vi extra hårt. 

Under gårdagens kväll gick det ut ett larm på radion om 
en ungdom som uttryckt att hen inte ville leva längre och 
sprungit till skogs. Oroliga föräldrar kontaktar polisen och 
två av våra hundförare kommer till platsen.

Patrullhund Gråmanns Nox Rio söker spår från platsen 
där föräldrarna uppgett att hen sprungit, men får inte upp 
något spår. Som hundförare då blir man i detta läge ganska 
frustrerad då många kollegor och anhöriga står och hoppas 
och väntar på att hundföraren ska lösa situationen. Då gäller 
det att lita på sin hund, inte ge upp och tänka utanför boxen.

Efter en stund av spårsök på oli-
ka ställen nyper Rio i ett spår på 
en stig som går ut i den nattsvarta 
skogen. Rio viker efter ett tag av 
från stigen och gör det alla hund-
förare väntar på under en rädd-
ningsinsats, går i anskällning. Och 
riktigt nog sitter det en person där, 
utan ytterkläder, barfota, frusen 
men vid liv.

Efter en sådan insats blir man 
stolt av att tillhöra den blå linjen, 
att ha en hund som vet vad den 
skall göra och jag kan lita på.

Tankar går också till personen 
i fråga och dennes anhöriga, och 
hoppas att de får den hjälp och 
stöttning som behövs.
 / Camilla, hundförare Storgöteborg

Nosade upp många misstankar
Region Syd – 19 maj 2020

På söndagsmorgonen rutinpatrullerar en hundpatrull i 
norra Helsingborg när poliserna får se en individ komman-
de farande utan hjälm på en moped. 

När föraren får se polispatrullen så vinglar han till med 
mopeden och sedan dumpar han fordonet springande. 

Beteendet är rätt märkligt vilket gör att patrullen till-
kallar förstärkning där hundpatrullen sedan direkt börjar 
spåra från den dumpade mopeden. Inget undgår en nos på 
en fyrbent polisanställd och spåret leder till en buske i när-
heten där individen född 2005 försöker gömma sig. Längs 
spåret ligger det också narkotika som beslagtas som bevis. 

Pojken misstänks vidare vara narkotikapåverkad. Här 
kunde det vara slut om inte också pojken intar en sådan at-
tityd mot poliserna så att han också blir misstänkt för våld-
samt motstånd och hot mot tjänsteman. 

Han blir misstänkt för narkotikabrott bruk och innehav, 
drograttfylla, våldsamt motstånd och hot mot tjänstemän. 
Dessutom saknade han hjälm vid färd med moped. 

Efter provtagning så kördes han, på grund av den låga ål-
dern, hem där även sociala myndigheter kontaktades.
 / Polisen NV Skåne, Helsingborg

Pio Ett slutade med flaggan i topp
Region Mitt – 6 maj 2020

Marhöjs Prio Ett, ”P” avslutar sin polishundskarriär med 
flaggan i topp och ännu en stjärna tänds i hundhimlen.
P tillsammans med hans hundförare hör att det larmas ut 
en stulen bil. En stund senare inkommer uppgifter att den 
stulna bilen ligger i diket, ingen person finns kvar.

Hundföraren och P åker 18 mil för att komma till platsen. 
Väl där så får P genast upp ett spår från bilen.

Utan tvekan släpar P med sig hundföraren genom en ha-
ge, där han markerar en mobiltelefon som biltjuven lämnat 
efter sig.

P jobbar på genom hagen och in i en skogsdunge. I skogs-
dungen, under några stockar anträffar P och hundföraren 
en person, som visar sig vara den misstänkte biltjuven.

På grund av P:s aktningsfulla ålder på 9 år i kombina-
tion med sjukdomsbilden måste nu P tyvärr lämna oss ef-
ter många år i tjänst. Han får fortsätta sin jakt efter tjuvar i 
hundhimlen.
 / Polisen Uppsala län
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