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 LEDARE PHF

 Johan Petersson
 Ordförande

Årsmötet
som äntligen blev av

Äntligen fick vi till ett årsmöte! Så var känslan 
efter lördagen den 7 november, då årsmötet änt-
ligen kunnat genomföras. Nästintill alla rutiner 
har försvunnit i och med ”coronans” inträde i 
samhället. Detta gäller även vår förening där det 
traditionella är att ha årsmöte i samband med 
Sommar-SM. Som bekant tvingades vi ställa in det 
arrangemanget precis som många andra aktivite-
ter. Vi hade flera olika planer för att lösa årsmötet, 
men i dessa tider är det mycket svårt att ha någon 
längre framförhållning, då restriktionerna kan 
ändras över en natt. Så alla våra planer föll och 
kvar blev det ett digitalt årsmöte.

Styrelsen består inte av ett gäng IT-nördar varför 
själva genomförandet inte var helt självklart. Här 
vill jag rikta ett stort tack till Mediahuset som ord-
nade så att vi kunde hålla mötet via Zoom. De ha-
de till och med personal som fanns tillgänglig för 
support via länk så att de som inte kunde logga in 
fick den hjälp som behövdes.

Styrelsens sammansättning kommer att vara den 
samma som föregående år förutom en mindre 
ändring; Magnus Söderberg avgår som kassör och 
byter plats med Mimmi Lindgren som tar hans 
plats mot att Magnus blir sekreterare.

Mimmi passade även på att avsluta sitt uppdrag 
som redaktör för tidningen Polishunden och Pa-
trick Lagerstedt tar över uppdraget från och med 
nr 5-2020 – alltså numret du nu håller i din hand.

Han presenterade sig själv i förra numret, så ni 

som har tankar och idéer kontaktar honom via 
mejladressen: polishundred@gmail.com. Detta gäl-
ler både vad ni vill att vi ska skriva om i tidningen 
eller om det är så att ni själva vill få eget material 
publicerat.

Styrelsen kommer att hålla ett konstituerande 
möte inom kort även detta blir digitalt som alla 
möte vi har haft under året. På många sätt är det 
enkelt, men vi saknar möjligheten att träffas un-
der mer normala omständigheter.

Planeringen inför kommande år är igång och 
Långbergets skidanläggning är bokad för drag-
hundslägret. Vi avvaktar besked från de som äger 
anläggningen vilket de har som sista datum för 
avbokning om restriktionerna gör att vi inte kan 
fullfölja detta.

 1Polishunden  |  5-2020



www.polishunden.se

Innehåll 5-2020
Ledare PHF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1
PHF:s styrelse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Prinsen: Man ska ha kul på jobbet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Brev från Bella .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Chaufförsvolontär Per Engelbrekt hjälper djur i nöd  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Julhälsning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Hundar ny metod för att bekämpa sniglar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Bildelstjuvar i farten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
Protokoll styrelsemöte – 20 oktober 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Protokoll årsmöte – 7 november 2020 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17
Årsberättelse 2019 – 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Izor Årets Polishund 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Sammanställning Årets Polishund 1988–2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Harry Årets Narkotikasökhund 2020 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Elmer spårade upp buse efter biljakt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Tankar kring skyddsdressyr – Del 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Bett, släppande och bevakning .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Information från Nationella Polishundtjänsten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Från förr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Landet runt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

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

Redaktörer
Polishunden: Patrick Lagerstedt, 0730-69 90 25
 polishundred@gmail .com

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 & Camilla Wixenius

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

Manusstopp 1-2021: 14 januari 2021

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

Omslag:
Foto: Adobe Stock

Utgivningsplan 2021:
Nummer 1-2021 utgivning vecka 8
Nummer 2-2021 utgivning vecka 17
Nummer 3-2021 utgivning vecka 26
Nummer 4-2021 utgivning vecka 42
Nummer 5-2021 utgivning vecka 50

För åsikter framförda i publicerade artiklar 
svarar respektive artikelförfattare.

Tryck: Exakta Print, Malmö
www .exakta .se
 

Kalender för 2021

17–21 januari: Draghundslägret (Långberget)
31 maj–4 juni 2021: Nordiska Mästerskapen (prel .)

Framtida arrangörer för Polishundsmästerskap

Draghunds-SM
2020: Västerbotten
2021: Ingen arrangör

Narkotika-SM
2020: Ingen arrangör
2021: Ingen arrangör

Sommar-SM
2020: Göteborg / inställt
2021: Ljungskile, region Väst

Nordiska Mästerskapen
2020:  inställt
2021: Värnamo BK, Sverige

 5-2020  |  Polishunden



  PHF:s STYRELSE

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

Mimmi (Merit) Lindgren
Kassör

Mobil:
070-234 42 10

E-post:
smaangarna25@hotmail.com

Magnus Söderberg
Sekreterare

Mobil:
076-141 12 30

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

Polisens
Hundförarförbund

Adress:
Flygfältsvägen 22
546 30 Karlsborg

Plusgiro: 577954-1www .polishunden .se

Lars Lindgren
Suppleant

Mobil:
073-348 31 74

E-post:
lars010110@telia.com

Johanna Christiansson
Vice ordförande

Mobil:
0725-71 70 19

E-post:
johanna.christiansson@polisen.se

Johan Petersson
Ordförande

Mobil:
070-247 02 73

E-post:
andreelund@hotmail.com

Elin Jansson
Suppleant

Mobil:
070-202 02 65

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

Peter Matthijs
Ledamot

Mobil:
072-286 58 68

E-post:
peter.matthijs@bredband.net

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

 3Polishunden  |  5-2020



Jag börjar med att vifta på svansen och gratta Erik och Izor 
för utmärkelsen Årets Polishund! Det känns så rätt helt en-
kelt. Självklart är jag partisk eftersom jag jobbar i samma 
region som Izor men jag har även hört om flera jobb som 
dom gjort och i mina ögon är dom värda det.

Dessutom säger Matte att jag har Erik att tacka för en 
utebliven veterinärvistelse. Det är som så att när Matte ska 
sitta vid datorn ett tag på jobbet så brukar hon ta med mig 
upp på kontoret. Hon säger att jag ligger så mycket i bilen 
så det är bara bra för mig att komma ut och röra på mig. 
Hon börjar alltid med att plocka undan alla papperskorgar 
för annars är jag där och river upp allt som finns eftersom 
man måste kolla så inget är glömt och råkar vara ätbart för 
då kan det ju börja lukta illa. Jag älskar att få följa med upp 
till enheten och kontoret! Det blir mest på kvällarna och då 
händer det att dom uniformsklädda poliserna är där och 
dom är snäppet roligare än min Matte! Dom brukar alltid 
ropa ”Priiiinsen” och jag blir så glad att jag nästan tappar 

pälsen. Tassarna börjar trampa som om det brann under 
trampdynorna och min nos gör helt okontrollerade fnys-
ningar och svansen lever sitt eget liv. Ungefär här brukar 
Matte muttra ”skyll er själva” och sen släpper hon mig. Som 
jag får röja! Upp i famnarna hoppar jag, slickar och puffar. 
Får jag tag i något att bära är lyckan fullkomlig. Dom klap-
par och gosar och är så glada. Dom vet minsann exakt hur 
en flatte vill ha det!

Nu råkade det va så att jag låg inne på kontoret med 
stängd dörr och Matte plinkade på datorn. Sen skulle hon 
ut och säga hej till nattgänget som just kommit. Självklart 
hade ju jag också hört dom och tassarna började dansa så 
där okontrollerat, nosen fnös och på något vis så åkte mina 
öronlappar in i själva hörselgången för jag hörde visst inte 
när Matte sa att jag skulle stanna kvar. Hon öppnade dör-
ren och hann ta ett steg och sen var jag före henne! Jag é 
snabb!

Korridoren låg öppen och där borta såg jag dom där roliga 

REPORTAGE

Man ska ha kul på jobbet

En måstebild när man är på Gotland.
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tvåbeningarna i uniform. Långt borta hörde jag något som 
påminde om Mattes röst och ett ”men va fan kom HIIIIIT!” 
Det va halt på golvet så bromsa va ju onödigt men plötsligt 
står han där! ERIK! Mitt i gången spärrar han upp sig som 
en gigant och jag fattar att det inte va läge att vare sig hoppa 
upp i famnen eller glida förbi. Som tur är kunde jag vika hö-
ger in till nästa lilla gång och då ekar ljudet av Mattes röst 
mellan väggarna. Förtrollningen var bruten! Glädjen borta 
helt enkelt. Jag fattade inte varför hon va så arg (tänker inte 
skriva va hon sa) men hon fick tag i mig och vips så befann 
jag mig inne på kontoret igen med dörren stängd. Så snabb 
och rask är det inte ofta jag sett Matte.

Det visade sig att en av dom där uniformsmänniskorna 
hade gjort som Matte, tagit med sig sin patrullhund upp 
på enheten. Matte påstår att Erik faktiskt va min hjälte för 
hon tror på fullt allvar att den där Mallenutten som låg hos 
sin förare hade ätit upp mig! Seriöst? Tror hon inte jag kan 
försvara mig? Dessutom va de ju just den Mallenuttkillen 
som faktiskt är riktigt snäll mot andra hanar. Hursomhelst 
grattis Erik och tack för att du räddade Matte från att be-
höva skämmas över sin dåliga kontroll över mig! Nästa 
gång hoppar jag upp i famnen på dig så va beredd på att ta 
emot!

l Text: Prinsen   l Foto: Petra

Ett litet beslag.

En skogsgömma av 1 kg amfetamin. Lite mer smått o gott från en vanligt arbetspass.

Även om man åker båt måste man kolla vad som finns i skåpen. Lite ro-
ligt att rota runt bland flytvästarna.
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Hej igen alla kära läsare. Idag är en 
sorgens dag, min käre vän och kolle-
ga Django har hastigt lämnat oss. Han 
skadade sig så pass svårt i tjänsten att 
det beslutades att han skulle avlivas 
samma dag. Hans förare M med familj 
var på plats och kunde ta ett sista far-
väl. Det är ingen nyhet att vi polishun-
dar lever ett aktivt, stimulerande och 
händelserikt liv och vi vistas i miljöer 
som andra hundar aldrig får uppleva, 
därför kan det fruktansvärda snabbt 
vara framme och förändra allt på en 
sekund. Detta är något som våra för-
are ständigt bär med sig, idag hände 
just detta fruktansvärda.

Vila i frid käre vän och tack för allt 
roligt vi haft genom åren.

Jag och husse, mest husse kanske, blir 
efter en sådan händelse lite mer öd-
mjuka inför livet. Jag har till exempel 
fått följa med husse in på polisstation-
en när han gått på utsättning istället 
för att hålla ställningen i bilen, husse 
gav mig också en av sina äggmackor.

Just nu känns allt annat ganska 
oviktigt att berätta om men det som 
hänt sen sist är att vi hundar har gjort 
årets dressyrprov med allt var det 
innebär. Nu är det över för i år och 
husses mage har äntligen stabilise-
rat sig och han sover gott på nätterna 
igen, han är så känslig stackarn …

Dagen efter sista provet var husse 
ganska urlakad rent mentalt och jag 
förväntade mig inga stordåd från hans 
sida. Men strax innan lunch ringer 
kollegorna från Landskrona och vill 
ha hjälp med en husrannsakan i en ko-
lonistuga. Yes box, inga problem! Jag 
är på! meddelade jag från bilens bakre 
regioner genom att framkalla mina så 
där härligt gälla läten som jag vet att 
husse älskar mest av allt på hela jor-
den.

Framme på platsen förevisade jag 
bland annat nermontering av per-
sienn då jag visade med resolut tyd-
lighet att det minsann fanns narkotika 
gömt i en fönsterkarm. Söket fortsatte 
uppe på vinden och där uppenbarade 

sig återigen min kvinnliga övertydlig-
het då jag gjorde gällande att det san-
nerligen fanns en belöningsframkal-
lande doft under vindsgolvet. Husse 
fick leka snickare, eller snarare riv-
ningsarbetare, för under en golvplan-
ka låg det en pistol med tillhörande 
ammunition. Husses kollegor, som 
faktiskt redan hade snickarbyxorna 
på, hittade ytterligare ett vapen under 
sagda golv!

Ute i trädgården väckte en stor tuja-
häck mitt intresse. Jag hoppade och 
studsade, ungefär lika högt som ke-
babrullen gör när matte ska servera 
hans middag. Men, men, husse fatta-

de till slut att jag ville förmedla någon 
form av budskap och två meter upp i 
detta buskage som troligtvis blev be-
skuret senast det året som tre killar 
dansade i tv och sjöng ”Diggiloo Dig-
giley” hittade husses kollegor en rejäl 
påse med misstänkt kokain. Jackpot! 
Husses kollegor hittade senare ytter-
ligare ett lass knark i trädgården, så 
istället för att grilla och odla rabarber 
på kolonilotten blir det utelek på an-
staltens rastgård till sommaren för 
gärningsmannen.

Kebabrullen ja, han har det inte lätt 
så här års ska ni veta, han är nämligen 

REPORTAGE

Brev från Bella
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lika känslig för kyla som en räkmacka 
är för solsken. Han går konstant runt 
hemma och huttrar och fryser, mindre 
underhudsfett än mr Olympia på scen 
och knappt någon päls heller har han 
stackarn. När det ska rastas tar matte 
på honom ett fodrat täcke i galon med 
reflexer. Hade han varit större hade 
han kunnat dirigera trafik på E6:an. 
Nu är han ju inte det, stor alltså, så 
det enda som fattas är en liten ked-
ja i nacken så hade småfolket kunnat 
hänga honom i blixtlåset på sina skol-
väskor.

Matte som är en riktig djurvän har 
även köpt honom ett innetäcke, i 
 fleece, ett vinrött… Jag blir sååååå 
rädd för honom när jag kommer hem 
och en skiva vattenmelon står och 
skäller vid dörren. Inte nog med det, 
tack vare sitt fleecetäcke går ju stack-
arn runt och alstrar likström när han 
åmar sig i soffan eller ligger i mattes 
knä. Tänk er själva, ett vinrött bilbat-
teri på ben som det slår gnistor ifrån. 
Alla längtar vi till sommaren, men 
framför allt kebabrullen.

På återseende kära vänner!
Klart Slut!

l Text: Bella via Tobbe
l Foto: Tobbe
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Hur kommer det sig att du blev volontär hos
Svenska Djurambulansen?
– Jag har varit djurälskare sedan barnsben och vuxit upp 
i naturen. När jag såg SOS Djur på tv, visste jag direkt vad 
mitt kall var och sedan 2016 har jag varit volontär på Svens-
ka Djurambulansen.

Är det er man ringer till om man ser att
till exempel en räv blivit påkörd?
– Nej, vi hanterar endast igelkottar, ekorrar och fåglar som 
vilda djur. Harar och kaniner kör vi bara till veterinär för 
smärtfritt insomnande vid svåra skador. Övrigt vilt ska all-
tid anmälas på 114 14. Det samma gäller för upphittade kat-
ter och hundar. De är hittegods och ska omhändertas av po-
lis. Akut skadade hundar och katter tar vi dock till närmaste 
mottagande kliniker.

Har du någon gång fått hjälpa en hund? Med vad i så fall?
– Jag har hjälpt många hundar men den som fastnat i mitt 
hjärta är en border collie som hade fått krampanfall. Den 
senaste hunden jag hjälpte var en flatcoated retriever, ett 
sex timmar långt uppdrag. Sådana fall glömmer man aldrig 
och inte djurens människor heller.

Vad kan ni göra för tamdjursägarna?
– Om en hund, katt, orm – ja, vilket tamdjur som helst be-
höver veterinärvård så kan vi köra den till behandling. 
Många gånger är du som djurägare stressad och bör inte kö-
ra bil. Än så länge finns Svenska Djurambulansen i Västra 
Götalands län och i Stockholms län men vår ambition är att 
bli rikstäckande. Det är helt gratis att anlita oss.

l Text: tidigare publicerad i Härliga Hund
l Foto: Johanna Torbjörnsson

REPORTAGE

Chaufförsvolontär
Per Engelbrekt hjälper djur i nöd

Per Engelbrekt kör hundar, kaniner, ormar och andra tamdjur i sitt ar-
bete som chaufförsvolontär hos Svenska Djurambulansen. En och annan 

igelkott och ekorre har också fått gratisskjuts till veterinären.

Svenska Djurambulansen är en ideell volontärverksamhet med uppdraget 
att hjälpa djur och djurägare i nöd genom en säker och professionell trans-
port till veterinär eller annan lämplig instans . De som kör djurambulanser-
na gör det utan ersättning, helt ideellt på sin fritid . Vi, på Härliga Hund, 
blev nyfiken på vad den här viktiga organisationen gör och fick en prat-
stund med en av dessa eldsjälar, chaufförsvolontär Per Engelbrekt .

Vill du veta mer om Svenska Djurambulansen, gå in på deras hemsida: www.svenskadjurambulansen.se
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God Jul & Gott Nytt ÅrGod Jul & Gott Nytt År
önskar redaktionen alla läsare!önskar redaktionen alla läsare!
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Sökfokus hos Mira (Crazed Allstar) på 
spansk skogssnigel. Foto: Pia Keyser



Det var startpunkten för det arbete 
som nu ett år senare har resulterat 
i tre stycken utbildade snigelsöks-
ekipage som verkligen gör nytta. Till-
sammans med Länsstyrelsen i Väster-
botten har vi ett pilotprojekt i Nyåker, 
Nordmalings kommun, för att bekäm-
pa den invasiva arten spanska skogs-
snigeln med hjälp av hundar.

Det var under en grundkurs i röd 
kong-sök som Stina Wallin kom med 
förslaget att vi skulle lära hundarna 
söka spansk skogssnigel, också kallad 
mördarsnigel. Både Stina och jag vill 
som sagt kunna göra nytta med alla de 
hundratals träningstimmar vi lägger 
ner på hundarna, och vi tyckte bäg-
ge att denna typ av sökuppgift skulle 
passa bra för Stinas engelska pringer 
spanieln Mira (Crazed Allstar) och 
min flatcoated retriever Soya (Lycke-
fjärds Crystal Mountain). Vi bestäm-
de oss därför att testa om det gick att 
träna hundarna till att hitta sniglar. 
Förutom vårt gemensamma hundin-
tresse är Stina trädgårdsdesigner och 
jag biolog, vilket gör att vi komplette-
rar varandra bra för just denna typ av 
sökarbete.

Vi sökte och fick medel från både 
ALMI och Region Västerbotten för att 
testa idén om att använda hundar för 
att bekämpa sniglarna och även för att 
skapa en utbildning av fler ekipage.

– Vi är väldigt tacksamma för det 
stöd vi fått. Det har gett oss möjlig-
het att snabbt och effektivt träna våra 
hundar och vi har lärt oss mycket om 
vad som krävs för att kunna jobba med 
en tjänstehund. Och vi har även lärt 
oss en hel del om sniglar, förstås.

En av utmaningarna för oss är, tack 
och lov, att vi har väldigt lite spansk 

skogssnigel här i norra Sverige. Go-
da vänner skickade upp sniglar till 
oss, och vi har sedan dess haft sniglar 
i lådor och terrarium hemma. Tack 
vare det kunde vi komma igång med 
träningen tidigt i våras, trots att det 
var snö på marken här uppe. Det gjor-
de det också lätt att samla in ägg från 
sniglarna.

– Hundarna är tränade att hitta bå-
de sniglar och ägg, och när vi söker 
med hundarna kan vi alltså snabbt be-
stämma inom vilket område sniglarna 
finns och sedan effektivt plocka både 
sniglar och ägg. På det sättet kan vi 
minska både antal och spridning.

Det första vi gjorde var att anlita 

en specialsöksinstruktör,  Eva-Karin 
Sjödin. Tillsammans med henne och 
hennes engelska springer spaniel 
Kraja (Fågeljägarens PinTail) har vi 
nu utvecklat en utbildningsplan för 
blivande snigelsöksekipage. Vi tog 
också tidigt kontakt med forskaren 
Ted von Proschwitz vid Göteborgs na-
turhistoriska museum som är expert 
på spansk skogssnigel. Hans kunskap 
har varit otroligt viktigt när vi lagt upp 
träningen av hundarna. Han har också 
gett tips hur vi ska sköta om sniglarna 
vi behöver för träning.

Det finns få etablerade populationer 
av mördarsniglar i norra Sverige, men 
i somras fick vi reda på att innevånar-

Hundar ny metod för att 
bekämpa sniglar
– Vi vill göra nytta med våra hundar!

REPORTAGE

Eva-Karin Sjödin och Kraja (Fågeljägarens PinTail), Pia Keyser och Soya (Lyckefjärds
Crystal Mountain) och Stina Wallin och Mira (Crazed Allstar) inför arbetet i Nyåker,

Nordmalings kommun.   Foto: Ingvar Björklund
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na i Nyåker i Nordmalings kommun 
hade plockat över tusen sniglar. Vi 
kontaktade då Länsstyrelsen i Väster-
botten och tillsammans med dem lade 
vi upp en projektplan för det pilotpro-
jekt som Naturvårdsverket nu finan-
sierar. Under sensommaren och hös-
ten har vi med hundarnas hjälp ringat 
in de områden där sniglarna finns. 
Den informationen gör att Länssty-
relsen vet var de ska sätta in åtgärder. 
Det gör också att innevånarna inom 
de drabbade områdena kan hjälpa till 
att stoppa spridningen genom att hål-
la gräset kort, inte låta rishögar ligga 
kvar m.m. för att undvika att skapa 
miljöer som sniglarna tycker om. Ut-
värderingen av projektet kommer ske 
nästa år.

Att träna hundar till att hitta snig-
lar och snigelägg skiljer sig inte från 
hur man tränar in andra dofter vid 
specialsök. Vi lär hunden att koppla 
ihop doften med en belöning. Därefter 
fortsätter träningen med att hunden 
ska klara ”djupa” legor, dvs. att hun-
den kan markera sniglar som ligger på 
större djup, t.ex. under trappor eller 
djupt inne i komposthögar. En viktig Eva-Karin Sjödin och Kraja (Fågeljägarens PinTail)   Foto: Stina Wallin

Snigelförvaring inför kommande träning.   Foto: Stina Wallin
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sak som skiljer snigelsök mot många 
andra typer av specialsök är den sto-
ra ytan och mängden av sniglar på 
de ställen där sniglarna finns. Första 
gången som våra hundar kom till ett 
område där det var tätt med sniglar 
hade de svårt att sortera ut dofterna 
och markera enstaka sniglar när det 
fanns snigelslem och sniglar ”över-
allt”. Jämför till exempel med hundar 
som är tränade på att hitta granbark-
borrar, narkotika, vapen eller corona-
virus. Där är det nästan alltid väldigt 
långt mellan de tillfällen som hunden 
hittar det den söker. Det krävdes extra 
träning för att hundarna skulle klara 
av att söka i snigeltäta områden. Men 
självklart måste även snigelhundar 
träna på att kunna söka ”tomt” under 
långa arbetspass, dvs. söka i flera tim-
mar utan att hitta en enda snigel.

Det har också varit spännande och 
lärorikt att utveckla anlagsprov och 
certifieringsprocessen för snigelsöks-
ekipage tillsammans med experter 
inom området. Anlagsprovet är viktigt 
för att föraren ska veta att hunden har 
de egenskaper som krävs för att kun-
na fungera som en arbetande tjänste-

Bra väder för snigelsök. Stina Wallin planerar dagens sökarbete   Foto: Pia Keyser

Stina Wallin med Mira (Crazed Allstar) och Pia Keyser med Soya (Lyckefjärds Crystal Mountain). 
Foto: Hans Wallin

Att träna hundar till 

att hitta sniglar och 

snigelägg skiljer sig 

inte från hur man 

tränar in andra dofter 

vid specialsök. 
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hund. Om hunden inte passar för att 
arbeta som tjänstehund ska man för-
stås inte lägga en massa tid och pengar 
på att gå en sådan utbildning. Det är 
flera egenskaper som testas vid an-
lagsprov, t.ex. ska hunden ha stor vilja 
och uthållighet att leka, kunna hante-
ras av föraren och vara skottfast.

Ännu viktigare är att ha en bra cer-
tifiering som gör att kvaliteten på de 
ekipage som ska jobba med detta är 
tillräckligt hög. Det gör att de utbilda-
de ekipagen kan bidra till en minsk-
ning av alla de problem som den in-
vasiva spanska skogssnigeln orsakar. 
Certifierade ekipage med hög kompe-
tens kommer förbättra situationen för 
både kommersiella och privata odlare 
och det kommer även minska risken 
att vår inhemska skogssnigel blir ut-
konkurrerad.

Vi ser även en stor möjlighet att 
kunna söka andra snigelarter. Till 
exempel är den svarthuvade snigeln 
ytterligare en invasiv art som kom-
mit till Sverige på senare år. Natur-
vårdsverket har frågat om vi kan träna 
hundar även mot denna art och det är 
något vi kommer rikta in oss på nästa 
år. Förhoppningsvis är det många som 
vill utbilda sina hundar i denna typ av 
specialsök, det behövs för den fortsat-
ta kampen mot invasiva arter.

Självklart tycker Soya och de övriga 
hundarna att denna typ av nosarbete 
är väldigt roligt. Det är intressant att 
se hur hundarna utvecklas och blir 
mer och mer effektiva i sitt sökarbete. 
Det är tre duktiga hundar, men väldigt 
olika sinns emellan. Det har gjort att 
även vi som förare utvecklats mycket 
och lärt av varandra. Vi ser redan fram 
emot nästa år då våra hundar kommer 
fortsätta göra nytta.

l Text: Pia Kayser
som även fått en liknande artikel publicerad 
i Charmören, flatcoated retriever-klubbens 

medlemstidning (dec-20).

Varför är spansk skogssnigel ett problem?

Utbredningen av spansk skogssnigel i Sverige orsakar både stora kom-
mersiella förluster och har en negativ inverkan på den inhemska skogs-
snigeln .

Under 60- talet började spansk skogssnigel med människans hjälp spri-
das över Europa . Under 1970-talet fanns snigeln över stora delar av Väst- 
och Mellaneuropa . Första observationen av denna art i Sverige gjordes 
1975 . Under 80-talets början skedde en mycket snabb spridning av arten i 
västkustlandskapen och västra Skåne . I mitten av 80-talet rapporterades 
de första fallen med massförekomst och svår skadegörelse i Göteborgs-
trakten . I östra Sverige började arten spridas senare och dess snabba 
frammarsch i Stockholmstrakten, där snigeln i dag är ganska spridd, star-
tade först 1988. Längs norrlandskusten kommer fler och fler rapporter 
om förekomst av spansk skogssnigel . I Norrlands inland är förekomsterna 
än så länge få och spridda . Den har hittats övervintrande så långt norrut 
som i Vilhelmina .

Spridningen sker huvudsakligen passivt genom människans handel 
med plantor och prydnadsväxter . Ägg och snigelungar följer med i rot-
system och jord . Spridningen underlättas av att det räcker med ett enda 
ägg eller unge för att den skall kunna föröka sig eftersom den spanska 
skogssnigeln är hermafrodit . Under vissa år har artens överlevnad också 
ökat betydligt på grund av de milda vintrarna och de fuktiga somrarna .

Handelsträdgårdar, frukt-, bär- och grönsaksodlare, trädgårdsfören-
ingar och koloniträdgårdsföreningar har idag stora problem med spansk 
skogssnigel . Den orsakar stora förluster både genom att förstöra skörden 
och genom att det kostar tid och pengar att bekämpa sniglarna . På sam-
ma sätt orsakar spansk skogssnigel stora skador även i villaträdgårdar 
hos privatpersoner .

Det finns idag ingen effektiv metod för att bekämpa spansk skogssni-
gel . När väl en population har etablerat sig kan vi i bästa fall hålla antalet 
individer lågt genom en kombination av olika bekämpningsmetoder, där 
den mest effektiva men också mest arbetskrävande är att regelbundet 
plocka sniglarna för hand . Många odlare plockar sniglar minst en gång om 
dagen under växtsäsongen .
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Orderkanalen öppnade upp sig på min 
bärbara radio medan vi tog nattens fi-
kapaus. Jobbet som går ut är ett pågå-
ende bilinbrott och man vill ha hund 
till adressen.

Förutsättningarna är sådär, vi har 
lång framkörning och regnet har vräkt 
ner hela natten. Så jag försöker avgöra 
hur bråttom det är när ny information 
ropas ut. Gärningsmannen är kvar på 
plats och verkar gå mot grannens bil. 
Min magkänsla ändras, det verkar va-
ra bildelstjuvar i farten … ”Nu j-vlar 
kör vi …”

Medan jag skyndar mig fram hör jag 
över radion att kollegor kommit fram 
till brottsplatsen och ser att en bildörr 
står öppen och att ratten saknas men 
ingen gärningsman är kvar. När jag väl 
landar på platsen pekar kollegorna ut 
var vittnet sett gärningsmannen. Jag 
låter Demonens söka där och han får 
omgående upp ett spår från förardör-
ren som går över några villatomter. 
Jag hinner känna en viss tacksamhet 
över att det inte är så mycket saker i 
vägen för oss. Genom åren har vi nog 
ett antal krukor, lampbelysningar och 
trädgårdsstolar på vårt samvete. Det 
går fort och intensivt.

Färden går vidare ut från villaom-
rådet över en bilväg och upp för en 
skogsbacke in i mörka skogen. Pann-
lampan fastnade i en taggbuske redan 
efter 100 meter och Northon fort-
sätter som ett ånglok över stenar och 
stockar. Jag fastnar i en gren när jag 
tvingas krypa under ett omkullvält 
träd. Jag är knappast lika smidig som 
Northon och dessutom vill han inte 
vänta på att jag ska krångla mig loss. 
Efter ett tag kommer vi vidare och till 
min glädje upp på toppen av höjden. 
Spåret fortsätter över hala mossbelag-
da klippor där jag halkar omkring och 
febrilt håller i spårlinan och kämpar 
för hålla mig på benen.

Efter en bit kommer vi ur skogen 
ut på en gångbana. Northon slår lite 
fram och tillbaka med bestämmer sig 
snabbt vilken riktning spåret fortsät-
ter. Eftersom jag känner igen mig och 
vi börjar närma oss en del av fältet 

REPORTAGE

som består av ett skogsområde så ber jag radion 
att kolla om helikoptern kan hjälpa oss. Spå-
ret går in i skogen och för en kort stund sän-
ker Northon tempot lite. Men det varar inte 
länge. Tempot går upp igen och vi kommer 
ut i ett villaområde. Längre fram ser jag tre 
personer och jag försöker avgöra om dom 
kan vara intressanta. Jag avfärdar dem 
snabbt, eftersom de bl.a. tar ut ett sovan-
de barn från baksätet. Northon spårar 
snabbt förbi personerna.

Väl inne i skogen igen stannar Nor-
thon för att dricka vatten ur en pöl. 
Det blir en väl behövlig paus … på un-
gefär fem sekunder. Därefter rusar 
han ner för bergsknallen, jag hör ett 
morr och sen börjar han skälla. Jag 
ser en mörk gestalt som rör sig ifrån 
Northon. Personen stannar inte och 
Northon får gripa honom. Personen 
ger då upp och jag ser att det står yt-
terligare en person och gömmer sig 
i ett vedskjul. Den ena fick plåstras 
om på sjukhus innan han låstes 
in och den andre var nog glad att 
han inte försökte fly.

De båda gripna visade sig va-
ra utländska medborgare och 
sannolikt inresta i Sverige 
för att begå den här typen 
av brott. Den ena per-
sonen visar sig även 
vara internationellt 
efterlyst för just stöld-
brottslighet.

l Text: Hundenheten 
Stockholm

Bildelstjuvar i farten
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PROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

Styrelsemöte
Polishundförarförbundet

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

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

§2 Dagordning
Johan Petersson gick igenom dag-
ordningen.

§3 Föregående protokoll
Mimmi Lindgren gick igenom före-
gående protokoll.

§4 Ekonomi
Då vi fått ställa in merparten av alla 
tävlingar under året ser ekonomin god 
ut.

§5 Hemsidan samt tidningen 
Polishunden
Mediahuset har ingått ett nytt avtal 
med Johan Petersson samt Magnus 

Söderberg om att dra ner arvodet till 
350.000kr under en 5-års period då 
de inte får tillräckligt med annonsörer 
samt har fått permittera medarbetare 
nu under pågående pandemi.

§6 Stipendier
Ingen ansökan inkommen.

§7 Narkotika-SM
Vi saknar fortfarande arrangör för 
Narkotika-SM 2021. Mimmi Lindgren 
ser till att det kommer en påminnelse 
om detta i kommande tidning (nr 5).

§8 Nordiska Mästerskapen
Arrangör för NM 2021 blir Värnamo 
brukshundklubb, region Öst. Lagupp-
ställning under 2021 kommer bli sam-
ma som under 2020. Förslag på datum 
är 31/5 2021–4/6 2021.

Gällande NPHU har man fått ställa 
in alla möten under året.

§9 Sommar-SM
Arrangör blir region väst 2021.

§10 Profileringsartiklar
Magnus Söderberg planerar inte nå-
got nytt större inköp.

§11 Övrigt
Inget övrigt.

§12 Nästa möte
Digitalt årsmöte 7 november kl 10:00.

§13 Mötet avslutat

l Sekreterare
Merit (Mimmi) Lindgren

Mötesprotokoll
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Årsmöte
Polishundförarförbundet
7 november 2020 – digitalt

Närvarande via länk: 4 delegater
§1 Ordförande förklarar årsmötet öppnat.

§2 Till årsmötesordförande valdes Johan Petersson.

§3 Till årsmötessekreterare valdes Mimmi Lindgren.

§4 Mötet godkände årsmötets behöriga utlysning.

§5 Årsmötet godkände dagordningen.

§6 Till att justera protokollet valdes Andrea Hardie,
 region Väst och Hanna Grudemark, region Öst.

§7 Delegaterna läste igenom årsberättelsen och
 godkände denna.

§8 Föredragande Jens Gustafsson,
 revisionsberättelsen godkändes.

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

§10 Den föreslagna budgeten godkändes.

§11 Medlemsavgiften blir oförändrad.

§12 Stadgeenliga val:
 A/ Ordf. 1 år Johan Petersson, region Öst
 B/ Kassör 2 år Mimmi Lindgren, region Öst
 Fylln.val sekr 1 år Magnus Söderberg, region Väst
 C/ Ledamot 2 år Johanna Christiansson, region Väst
  (tillika V. ordförande)
 D/ Suppleant 2 år Lars Lindgren, region Syd
 E/ Revisorer 1 år Jens Gustafsson, region Öst
  Kent Jansson, region Öst
 F/ Rev.supp. 1 år Elin Bålefalk, region Väst
  Martin Schröder, region Väst
 Repr. i NPHU 2 år Johan Petersson, region Öst
 (uts. av styrelsen) Magnus Söderberg, region Väst

§13 Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§14 Ordförande avslutade årsmötet.

 Johan Petersson Mimmi Lindgren
 Region Öst Region Öst

 Andrea Hardie Hanna Grudemark
 Region Väst Region Öst

PROTOKOLL – ÅRSMÖTE
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Årsberättelse för
Polishundförarförbundet
2019 – 2020

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

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

Förbundet har haft fem protokollförda möten varav fyra 
möten har förts över telefon.

Nordisk Polishundunion
I Nordisk Polishundunion har Sverige representerats av 
Johan Petersson samt Magnus Söderberg. NPHU har un-
der verksamhetsåret inte haft några protokollförda möten. 
Man har istället haft kontakt via sociala medier.

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

Lägerverksamhet
Polisens hundförarförbund har under verksamhetsåret 
genomfört två läger. Draghundslägret på Långberget samt 
skyddshundslägret i Karlsborg.

Årets Polishund 2019
Polisens Hundförarförbund GRATULERAR Uruq-Hai Bea 
”Bella” med förare Tobias Hjalmarsson, region Syd till ut-
nämningen.

Tävlingar
Sommar-SM genomfördes i Vadstena med region Öst som 
arrangör.

 

ÅRSBERÄTTELSE 2019 – 2020

Årets Polishund 2019: Uruq-Hai Bea ”Bella” med förare Tobias Hjalmarsson, region Syd.
Foto: Anders Roos
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Uttagningstävlingen i narkotika genomfördes i Karls-
borg med PHF:s styrelse som arrangör.
Vinter-SM genomfördes i Umeå med region Nord som ar-
rangör.
Nordiska Mästerskapen skulle ha genomförts i Värnamo 
med Värnamo brukshundklubb som arrangör men p.g.a. rå-
dande pandemi blev den inställd.

Sommar-SM
Skydd:
1. Elin Bålefalk, Daneskjold Queen ”Lymla”, reg. Väst 1 173,25
2. Peter Nordgren, Barvatorps Buddah Jr, reg. Väst 1 170,50
3. Martin Ericson, Kustmarkens Zcooter reg. Väst 1 127,75

Vinter-SM
Lina:
1. Bengt Ljunglöv, Sigge, region Stockholm 25.07
2. Elin Åström, Northlines Blenda, region Nord 26,10
3. Jenny Danielsson, Dumle, region Nord 27,17

Stafett:
1. Lag ”I princip godkända” med Rolf Blomberg,
 Hanna Wikberg och Erika Groth

Narkotika uttagningstävling
1. Hannah Bergelin, Arnold, region Väst 357,5 p
2. Anna Jerkvall,
 Moormans Lennie Sirius ”Olle”, region Väst 349,5 p
3. Mimmi Lindgren, Segervittring Disco, region Öst 319,0 p

Nordiskt Mästerskap
Ställdes in p.g.a. rådande pandemi.

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

Det har varit ett annorlunda och krävande år för oss alla 
på alla fronter på grund av den rådande pandemin. Tävling-
ar har fått ställas in och möten har enbart hållits via telefon 
och sociala medier. Vi hoppas att tiden framöver snart åter-
går till det normala så vi kan fortsätta med vår tävlingsverk-
samhet.

Stort tack!

På prispallen: de tre pristagarna i 2019 års Sommar-SM: 1. Elin Bålefalk (mitten), 2. Peter Nordgren (t.v.) och 3. Martin Ericson (t.h).
Foto: arkivbild (Magnus Söderberg)

Styrelsen:

 Johan Petersson Johanna Christiansson Magnus Söderberg Mimmi Lindgren
 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare
  
 Peter Matthijs Lars Lindgren Elin Åström
 Ledamot Suppleant Suppleant
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Izor
Årets Polishund 2020

UTMÄRKELSE
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Erik Karlsson tillsammans med Försvarsmaktens 
Izor blev 2020 års Polishundekipage. De tjänstgör 
i Polisregion Stockholm och har så gjort sedan de 
kom i tjänst för två år sedan. Erik gick sin grund-
kurs 2018 i Karlsborg och fick efter kursen över-
ta FM Izor då den hunden han hade tilldelats inte 
räckte till. FM Izor och Erik blev snabbt ett effek-
tivt ekipage och redan påföljande år så gick de va-
pen/narkotika utbildningen.

Under den korta tid de har varit i tjänst har de 
lyckats med många uppdrag där variationen 
har varit stor. Allt från små fynd i samband med 
brottsplatsundersökningar till våldsanvändning 
vid pågående dödligt våld. De har varit myck-
et goda representanter för hundverksamheten 
och genom sitt jobb bidragit till att komma med 
avgörande bevis som kunnat föra utredningar 
framåt och flera fall varit avgörande.

Tyvärr har SKK:s stora hundmässa i Älvsjö ställts 
in på grund av pandemin vilket gjort att pris-
utdelningen kommer att sker i en liten krets av 
personal från Polisen och SKK. Erik kommer till-
sammans med FM Izor att bjudas in till nästa års 
mässa där de kommer att uppmärksammas till-
sammans med nästa års Polishund.
Juryn bestod av Brith Andersson, Svenska Ken-
nelklubben, Klas Johansson, Polismyndigheten, 
Johan Petersson, Polisens Hundförarförbund.

I sin motivering lyfter juryn bland annat fram att 
ekipaget har ett mycket brett spektra på typ av 
utförda uppdrag och i dessa har Izor genomgå-
ende visat mycket stor arbetsvilja och idoghet. I 
nomineringen har juryn särskilt beaktat patrul-
lens engagemang, stora initiativförmåga och mod 
vilket resulterat i att vara en betydande resurs för 
polisverksamheten.

l Foto: Måns Engelbrektsson SKK
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År Hund Reg nr Ras Förare Region

1988 HS Mix S14447/83 tysk schäferhund Ulf Backman Karlskoga

1989 HS Nalle S41029/86 tysk schäferhund Per Lockner Härnösand

1990 Sarek S24914/85 ? tysk schäferhund Carl-Gunnar Häljebo Mariestad

1991 Tudor S40781/88 ? tysk schäferhund Jan Bernhard Växjö

1992 HS Veno "Assi" S56459/89 tysk schäferhund Wolf Lendt Malmö

1993 Picott "Devil" S28489/85 tysk schäferhund Benny Andersson Uppsala

1994 Bergsgårdens Hampus S25042/86 rottweiler Leif Rådahl Ängelholm

1995 HS Sejk S40789/88 tysk schäferhund Lars Lusth Lund

1996 Ziegerkamp Bizmark S23432/93 tysk schäferhund Lars Bjärnvik Stockholm

1997 HS Alvar "Kim" S59902/90 tysk schäferhund Birger Johansson Linköping

1998 Gothias Ådi S57477/94 tysk schäferhund Mimmi Brissler Jämtland

1999 Kickwas Robby S61056/94 tysk schäferhund Jerker Lawesson Skåne

2000 Whio´s Greve Goliat "Zeb" S62770/92 tysk schäferhund Bernt-Gunnar Carlsson Blekinge

2001 Kollektivt Sveriges polishundar        

2002 Marhöjs List S56685/97 tysk schäferhund Lars Egerfjäll Stockholm

2003 Alphagårdens Sauron "Klinton" S55689/96 tysk schäferhund Peter Holmström Stockholm

2004 Hedeforsens Lukas "Rocky" S16569/99 tysk schäferhund Lars-Erik Dahlberg Dalarna

2005 Zackoavvikki "Arne" S36843/98 bv/malinois Jörgen Corneliusson Västra Götaland

2006 Salta Killens Äskil "Pongo" S16217/99 tysk schäferhund Robert Ekelund Stockholm

2007 Jebas Erax S15386/98 tysk schäferhund Ronny Holmberg Blekinge

2008 Rexguard Octavio-Hassel "Åke" S68035/2005 tysk schäferhund Andreas Tengqvist Västernorrland

2009 Heratorpets Orax S16381/2003 tysk schäferhund Magnus Lundal Kalmar

2010 Trönderjyckens Arrak S69376/2004 tysk schäferhund Charlotte Glatter Västmanland

2011 Miridocs Dizza "Doris" S57372/2006 tysk schäferhund Hans Johansson Stockholm

2012 Jebas Puck S64315/2006 tysk schäferhund Karl-Erik Alatalo Norrbotten

" Jurassic Izor S45580/2005 tysk schäferhund Jörgen Modin Jämtland

2013 Aldo S29465/2008 tysk schäferhund Fredrik Willander Skåne

2014 Strömsholms Cox S39587/2004 tysk schäferhund Benny Andersson Uppsala

2015 Herman von den Sennequellen Import, ej SKK bv/malinois Petter Fransson Väst

2016 Aspirant´s Grym SE18226/2011 tysk schäferhund Per Eriksson Öst

2017 Rapport´s Attack SE21072/2013 tysk schäferhund Tommy Eriksson Mitt

2018 Elderdale Explorer "Ben" SE51431/2010 engelsk springer spaniel Johan Esbjörnsson Syd

" Stenbury Yellow Sage of Shadowhale SE18751/2013 labrador retriever Lars-Göran Eriksson Stockholm

" Wiking Chidob Cross SE31162/2012 tysk schäferhund Hans Norberg Mitt

2019 Uruq-Hai Bea "Bella" SE21481/2014 bv/malinois Tobias Hjalmarsson Syd

2020 Försvarsmaktens Izor SE24979/2017 tysk schäferhund Erik Karlsson Stockholm

Sammanställning Årets Polishund
Från start 1988 – 2020
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5-åriga labradorhanen Harry har ut-
setts till Årets narkotikasökhund 
2020. Tillsammans med sin förare 
Kim Holm letar han efter narkotika i 
Malmöregionen.

Harry arbetar sedan 2018 med sin 
förare, tullinspektör Kim Holm, i 
Brottsbekämpningsgrupp Malmö. De 
arbetar framför allt i fordonsström-
mar vid Öresundsbron och Helsing-
borg men också med personsök på tåg, 
på postband och vid flygterminaler.

Kim beskriver Harry som en lugn 
och noggrann hund som älskar att sö-
ka efter det lilla.

– Allra bäst är Harry på fordonssök 
och då framför allt de noggranna sök-
en på bilar vi tagit in för kontroll, be-
rättar Kim.

– Harry är snäll och följsam men 
samtidigt tuff och klarar att arbeta i 
svåra miljöer och trånga utrymmen, 
fortsätter Kim.

På frågan vad som gör de båda till 
ett bra team menar Kim att han och 
Harry är ganska lika.

– Harry är lugn och stabil och det 
passar mig bra, säger Kim.

Harry och Kim har under senaste 
året medverkat till 56 narkotikabeslag 
till en sammanlagd samhällsnytta av 
393 miljoner kronor.

Juryns motivering
Juryn, som bestod av Charlotte Svens-
son, generaltulldirektör, Tullverket, 
Ewa Jägevall, rådspresident, Svenska 
Inner Wheel, Felle Fernholm, Lions 
club International och Ulf Uddman, 
vd Svenska kennelklubben, motivera-
de sitt val såhär:

Harry och Kim Holm är ett ekipage 
som arbetar lugnt och metodiskt. De 
har hittat ett tempo som passar dem 
båda och de håller en hög och jämn 
koncentration. En av Harrys främsta 
styrkor är hans uthållighet i sökarbe-
tet, med nosintensitet och tempo i god 
balans.

Harry har även en bredd i sitt doft-
bibliotek som gör att han kan hitta 
många olika doftspår av inlärda pre-

parat, från växtbaserade till syntetiska 
och semisyntetiska. Tack vare att no-
sen är ständigt påslagen hittar Harry 
dofter som är både svaga och starka. 
Beslagen han nosar upp är små och 
stora, från enstaka tabletter till ansen-
liga mängder av ett ämne.

Harry och Kim jobbar effektivt i alla 
flöden och Harrys kapacitet att söka 
på både människor, fordon och varor 
är slående. Ekipaget har bland annat 
gjort fantastiska beslag i det tunga 
lastbilsflödet. Det är ett svårarbetat 
flöde, dels för att man rör sig mitt i tra-
fiken med mycket ljud och rörelse, dels 
för att doftmiljön är stökig med många 
starka dofter att tränga igenom.

Harry och Kim gör beslag på näst-
intill varje arbetspass. Det här har 
gjort att ekipaget under perioden 1 
september 2019 – 31 augusti 2020 har 
bidragit till en samhällsnytta om totalt 
393,2 miljoner kronor.

l Text: Svenska Kennelklubben
l Foto: Mette Ottosson

Harry
Årets Narkotikasökhund 2020

 För mer information – kontakta Svenska Kennelklubben
 Pressansvarig: Hans Rosenberg l Tel: 08-795 30 18, 0705-83 83 32
 Hemsida: www.skk.se l E-post: hans.rosenberg@skk.se
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Här är förarens berättelse om 
nattens bravader! Förföljande 
med hundspårning i slutet .

Ett lugnt nattpass förbyttes till adre-
nalinfylld busjakt. En patrull mötte en 
bil i Rydal som de fattade misstankar 
mot, de vänder och kör efter. Föraren 
av bilen ökar farten och polisbilen kör 
efter.

Det är från början tydligt att föraren 
inte kommer att stanna. Ett förföl-
jande startar och bilen fortsätter mot 
Borås i hög fart. Patrullen informe-
rar kollegorna som åker mot platsen, 
vilken hela tiden ändras, den förfölj-
da bilen kör i hög hastighet. Jag och 
tjänstehunden Elmer också.

Jag hör att man planerar att använda 
spikmatta för att få stopp på färden, 
i Rydboholm, och svänger därför in 
vid hundkapplöpningsbanan och kör 
mot Rydboholm. När jag är nästan 
framme hör jag att bilen inte kört 
över spikmattan och att den är på väg 
mot mig, vid kyrkan i Rydboholm. 
Jag kommer fram till bron över Vis-
kan och ser då följet komma inifrån 
centrala Rydboholm. Jag stannar 
och spärrar min väg med bilen, vil-
ket gör att busbilen måste köra rakt 
fram. Det gör han och rakt in mot den 
gamla förläggaregården där de stan-
nar och ut hoppar tre personer och 
springer.

Föraren springer mot polisbilarna 
som kommer bakom, hoppar över mo-

Elmer spårade upp
buse efter biljakt
– Någon som är sugen på att hänga med?

REPORTAGE
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torhuven på den första polisbilen och 
springer vidare mot några byggnader 
som ligger jämte Viskan. Där springer 
han rakt in i skogen och poliserna som 
springer efter tappar honom ur sikte. 
Jag kör dit och börjar förbereda Elmer 
för spår, tar på sele och kopplar på li-
na. En av poliserna stannar där han 
tappat mannen ur sikte och följer med 
oss i spårningen.

Spåret börjar bra, för Elmer, som kilar 
mellan nedfallna träd och stora sten-
block. För husse och kollega går det li-
te sämre, terrängen är svår och nästan 
ogenomtränglig. Man har inte lagt nå-
gon tid de senaste 50 åren på att rensa 
upp! Vi ger oss dock inte utan klätt-
rar vidare och Elmer är intensiv och 
vänder sig ibland om och undrar vad 
vi håller på med. Vi kommer fram till 
rännan som leder till kraftverket läng-

re fram, en betongkoloss på cirka 200 
m som är cirka 3 meter hög och står på 
pelare. Spåret går längs rännan i cirka 
100 meter. Klyftan vi går i är fylld med 
spräng sten och nedfallna murkna trän 
och gör att man får gå försiktigt för att 
inte falla och skada sig. Efter cirka 100 
meter längs rännan dyker Elmer ner 
under rännan, därunder är det en höjd 
på cirka en meter vilket gör att efter-
följande poliser får huka/krypa ef-
ter. På andra sidan fortsätter det mot 
kraftverket som ligger cirka 100 me-
ter längre fram. Elmer dyker plötsligt 
in under rännan igen och då får man 
höra det man längtat efter, han börjar 
skälla!

När vi kommer fram ser vi en man 
som står blick stilla och tittar vädjan-
de på oss. Han grips och då är det bara 
transporten ut kvar. På den sidan vi 

anträffade mannen hindrar Viskan oss 
att ta oss ut! Bara att krypa under igen 
och påbörja klättringen tillbaka. Vi får 
dessutom höra att en patrull säkrat de 
två passagerarna inte långt från bilen. 
Anmälan om tillgrepp av fortskaff-
ningsmedel, drograttfylleri och olovlig 
körning skrevs.

Man kan lugnt säga att den här per-
sonen hade inte hittats utan Elmers 
hjälp. Det lyckade jobbet firades med 
ett par rejäla bitar falukorv efter pas-
set.

l Text: Hundgruppen
Älvsborg/Jennie

l Foto: Magnus

Spårstarten, fast bilden är tagen dagtid vid annat tillfälle.
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Jag tänkte skriva lite om min filosofi 
kring skyddsdressyr och hur jag tän-
ker. Det jag skriver här behöver inte 
passa alla individer, och det finns ing-
et rätt eller fel när det gäller skydds-
dressyr. Det finns även en hel del olika 
vägar att gå för att nå målet, och man 
får självklart anpassa sig efter hund-
typen man har. Man kan inte köra alla 
hundar likadant. Det är även viktigt 
att fundera på hur man själv är som 
dressör och om man har förmågan 
att anpassa sig efter sin hund. Det är 
det som gör oss till bra dressörer. Kan 
man inte anpassa sig finns det andra 
saker man kan syssla med.

Jag tycker även att det är viktigt att 
ha en klar bild av sitt mål. Hur vill jag 
att min hund ska agera när jag nått 
mitt mål?

Konsekvenstänk
Jag brukar tänka väldigt långsiktigt 
när jag dresserar fram en skyddshund. 
Om jag gör en övning idag, vad får det 
för konsekvenser i morgon? Om tre 
månader och även längre fram i tiden? 
Det är inte alltid så lätt att förutse vad 
övningen ger för konsekvenser, men 
det är viktigt att man tänker tanken. 
Exempelvis tycker man att det är gul-
ligt när ens valp jagar dammsugaren. 
Men ett år senare när hunden är stör-
re och går till angrepp mot dammsug-
aren så är det inte lika roligt. Detta 
gäller även i vår skyddsdressyr. En 
hund behöver inte bita många gånger 
i en skyddsärm för att inse att det är 

rätt roligt. Utan styrning i början kan 
det få katastrofala konsekvenser för 
vår framtida dressyr där vi knappt når 
fram till hunden då den ser en skydds-
ärm.

Grundtankar kring
skyddsdressyren
Innan jag börjar dressera hunden 
i bland annat munkorg eller fulla 
modprov vill jag att grunderna ska 

Tankar kring skyddsdressyr – Del 1

Bett, släppande och
bevakning
Det finns lika många sätt att dressera en skyddshund som det finns hund-
förare har jag märkt genom åren . Det som dock alla har gemensamt är att 
man strävar efter samma mål .

REPORTAGE
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sitta ordentligt. Grunderna för mig 
är att min hund ska kunna bita, släp-
pa och bevaka. Detta ska min hund 
kunna extremt bra och jag lägger 
mycket tid på just detta. Bettet ska så 
långt det går vara ett tryggt och fast 
bett. Släppandet ska fungera i olika 
situationer och bevakningen ska va-
ra fast. Hunden ska tänka: rör du dig 
så dör du! Det är för mig en bra grund 
att stå på då det gäller en skydds-
hund. Kan den detta utan större pro-
blem har vi mycket vunnet i vår dres-
syr framöver.

Dela upp momenten
Att dela upp moment för en hund 
gäller inte enbart i skyddet utan i al-
la grenar vi arbetar med. Att träna en 
helhet innan hunden kan och förstår 
uppgiften blir svårt för en själv och för 
hunden.

Hur små delar vi delar upp momen-
ten i är förstås upp till oss själva. Ju 
fler delar vi lyckas bryta ner momen-
tet i desto lättare blir det för hunden. 
Ett exempel kan vara vid en transport 
där vi vill att hunden ska gå i en fast 
position bredvid sin förare med blick-
en fäst på figuranten. Börja med att 
lära hunden de olika delmomenten: 
Vart ska hunden fokusera? Vilken po-
sition vill jag att hunden ska ha och så 
vidare. Träna delmoment separat och 
väv sedan ihop dessa till en helhet ef-
ter hand.

När börjar jag dressera
min hund i skydd?
Jag börjar med att lära min hund 
grundövningar från början så fort som 
möjligt efter det att jag fått hem min 
hund. Men det betyder inte att jag står 
med en skrikande hund på skyddspla-
nen och kör sektorövningar och bett-
övningar så fort den kommit hem. Nej, 
det jag gör är att jag börjar hemma i 
lugn trygg miljö.

Efter att jag fått hem hunden och vi 
fått en relation och hunden lyssnar på 
mig så börjar jag tänka skydd. Varför 
jag börjar så snabbt med skyddet är av 
den enkla anledningen att det blir lätt-
are för mig när jag sedan ska ta klivet 
ut på skyddsplanen.

När jag började med skyddet för 
över tjugo år sedan tänkte jag bara 
skyddsdressyr när jag var på planen 
med en figurant. Men ju längre jag 
höll på desto mer insåg jag att det jag 

gjorde på planen med figurant (som 
oftast var väldigt konfliktfyllt) kunde 
jag faktiskt även träna hemma på mig 
själv.

Att träna hemma
Bett
Definitionen skyddsdressyr är för mig 
väldigt diffus då många av de så kal-
lade skyddsövningarna ingår i andra 
moment. Den dressyr jag lägger inför 
skyddet har jag nytta av i både lydnad 
och räddningssök. Lika så det jag dres-
serar i lydnad med mera har jag nytta 
av i skyddet. Allt går hand i hand.

För att lära hunden släppa måste 
den kunna bita. Det jag använder mig 
av i grundövning är ett kampskinn el-
ler en bit brandslang, något som hun-
den föredrar att bita i.

Jag försöker lära hunden att den ska 
ta ett fullt bett i kampskinnet. Gör den 
inte det, försöker jag få hunden att 
bettförbättra. Detta gör jag genom att 
dra skinnet mot mig och sedan släppa 
efter. Detta gör inte alltid att hunden 
kämpar för sitt byte under tiden man 
drar, och när man släpper efter för-

bättrar hunden sitt bett för att inte 
tappa sitt byte. När hunden väl sitter i 
ett fullt bett får hunden vinna sitt byte 
som belöning. Jag lär även hunden att 
bita hårt genom att använda ett blött 
skinn. Ett blött skinn blir halt och svå-
rare att bita i och hunden måste bita 
hårdare för att hänga kvar i sitt byte.

Släppande
Då hunden har bitit i kampskinnet är 
det dags för att få hunden och släppa 
vilket för hunden innebär att förlo-
ra bytet den har kämpat för. En del 
hundar har lättare för att släppa än 
andra. Min grundtanke kring släp-
pandet är att hunden ska tjäna på att 
släppa. Hunden ska aldrig känna att 
den förlorar bytet och att nu tar hus-
se eller matte bytet igen. Jag anser att 
man ska bygga in så mycket positivi-
tet kring släppandet som det bara går. 
När hunden har fått sitt byte kan man 
använda ett nytt skinn som hunden 
får bita i eller visa en boll som hunden 
kan byta med. Släpper inte hunden 
i det läget får man kräva att hunden 
släpper och det kan man göra på en 
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mängd olika sätt. Det jag tycker man 
ska akta sig för är när man tvingar 
hunden att släppa och inte har en plan 
för att kunna få hunden att släppa 
självmant. Framöver riskerar man att 
det blir mer och mer konflikter kring 
släppandet. Tvingar man loss bytet 
hos hunden hela tiden är det som att 
ge en Alvedon till en människa; man 
löser symtomen tillfälligt men det 
botar inte orsaken till problemet. Det 
viktiga är att ha en långsiktig plan och 
fundera ut vad vi har för dressyrmeto-
der om hunden inte släpper självmant 
efter våra åtgärder.

Nu vet jag att det är lätt att skriva 
och att en del problem inte är så lätt-
lösta men jag tror och tycker det är 
viktigt att man tänker långsiktigt. Hur 
hanterar jag byte/belöning i vardag-
en? Om jag låter min hund äga/bära 
en boll hela rastrundan vad kan det 
bli för konsekvenser av det gällande 
släppandet? Eller kan jag kanske nytt-
ja rast rundan för att träna på släppan-
den i en mer avslappad situation?

När hunden kan bita och släppa sitt 
byte eller sin belöning går jag in och 
börjar träna bevakning.
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att stå på underlättar när man får 
framtida problem med sitt skydd, för 
det får vi alla mer eller mindre.

En hund, oavsett om det är en 
tjänste hund eller tävlingshund lär sig 
saker hela tiden. Den bygger på sig 
erfarenheter och plockar med sig sina 
erfarenheter in i dressyren. En täv-
lingshund lär sig fort när det är tävling 
och tjänstehunden när det är uppkör-
ning. Tjänstehundarna plockar även 
med sig erfarenheter de upplever ute 

på skarpa jobb vilket kan resultera i 
att dressyren blir bökigare.

En tjänstehund lever inte i en fyr-
kantig värld och därför är det extra 
viktigt att ha en stabil grund att stå på. 
Detta skapar en trygghet i hunden.

Jag tänker så här: Det är lättare att 
komma till rätta med problemen som 
dyker upp gällande tjänsten om mo-
menten sitter och jag har en bra re-
lation till min hund där jag kan ställa 
krav på den. 

Jag har upplevt att har jag en bra 
stabil bevakning så får jag lättare med 
släppandet. Hunden har en klar mål-
bild av vad den ska göra efter släppan-
det och jag har något att falla tillbaka 
på när hunden börjar samla på sig er-
farenheter.

I förlängningen ska hunden släppa 
för att vi säger det. Vi ska kunna kräva 
att hunden släpper utan att den mås-
te ha en belöning. Men det kommer 
längre fram i dressyren, dock backar 
jag ofta hem till grunden i min dressyr.

Bevaka
Det råder lite delade meningar om 
hur en hund ska uppträda efter ett 
angrepp. Speciellt efter en korgstöt. 
Hunden ska engagera sig i figuranten 
till dess att annat kommando ges till 
hunden. Detta kan man tolka på olika 
sätt; men som jag förstått det så kan 
man välja om man ska låta hunden 
angripa flera gånger i korgen eller att 
hunden stöter en gång och sedan går 
ut i en bevakning. Jag personligen fö-
redrar en fast bevakning. Jag upplever 
det som att det blir tydligare för hun-
den vad jag vill den ska göra.

Det jag gör är att jag lär min hund 
en grundposition. Jag placerar hun-
den framför mig i en sittande position. 
Därifrån låter jag hunden gå i bett. 
Denna procedur gör jag om ett antal 
gånger. Efter det lägger jag in släppan-
det som då är inlärt vid sidan om. När 
hunden har släppt (viktigt att ha trä-
nat bytesförbud så att hunden inte går 
i bett direkt igen) provar jag att gå sak-
ta mot den. När hunden är i rätt posi-
tion säger jag ”sitt” och backar själv 
bak till där jag stod från början. Den-
na övning gör jag vid ett flertal gånger 
tills jag märker att hunden själv bör-
jar backa ut. Jag belönar då självklart 
hundens eget initiativ till att backa. 
När hunden backar ut självmant och 
når sin position säger jag ”sitt” till 
hunden.

Allt detta tränar jag in på mig själv 
för att lära in beteendet i en konfliktfri 
miljö, i lugn och ro, utan stress. Detta 
tränar jag tills det sitter till hundra 
procent innan jag går ut på skyddspla-
nen med en figurant.

Jag anser att det är viktigt att byg-
ga huset med en fast grund att stå på. 
Att få hunden att vara trygg i grund-
övningar så att man har något att falla 
tillbaka på. Att ha en bred stabil grund 
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och vi likaså. Det är inte alla hundar 
som man reder ut, om de fått med sig 
tillräckligt mycket tjänsteerfarenhet-
er. Detta är dock inte konstigare än 
att en polis som upplever traumatiska 
händelser inte alltid kan jobba kvar på 
den position han eller hon är på idag.

Det finns massor med filosofier 
kring hur man dresserar och hur man 
kör hund. Detta är kort hur jag tänker 
gällande skydd. Jag försöker hela tiden 
utveckla mig själv och lära mig mer.

Mina tips är att träna långsiktigt 
och ha ett tydligt mål med din dressyr. 
Tänk igenom övningen och tänk på 
vilka konsekvenser den kan få, positi-
va och negativa.

Gör inte en övning bara för att någon 
annan säger att du ska göra den. Tänk 
efter: varför ska jag göra övningen, vad 
är målet med övningen och känns öv-
ningen bra för mig och min hund?

l Text: Patrick Lagerstedt
l Foto: Privat

En av de absolut viktigaste erfaren-
heterna för mig är att man måste 
kunna läsa sin hund. Vilka egenska-
per plockar hunden fram när jag pre-
senterar olika övningar. Är hunden 
trygg i det osv. Detta gäller i alla lä-
gen. En hund skickar information till 
oss hela tiden, sen är det upp till oss 

vad vi gör med den och hur vi förval-
tar den.

Det spelar ingen roll om du har en 
riktigt bra bok om du inte kan läsa. 
Då har du ingen nytta av boken. Det-
samma gäller hunden, kan du inte läsa 
hunden har du ingen nytta av den.

Sen är det så att hundar är individer 
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INFORMATION

Information från

Nationella Polishundtjänsten

Här kommer senaste information om vad som har hänt i Karls-
borg under augusti till oktober månad .
Text: Per Erik Karlsson (Pelle) och Magnus Söderberg
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Augusti månad:

Unghundstester
Tester av tre stycken 12 månaders hundar av rasen tysk 
schäferhund har genomförts på uppdrag åt region Bergsla-
gen.

Försvarsmaktens tester
På grund av covid-19 och allt vad det innebär så har För-
svarsmakten valt att genomföra alla tester av deras ung-
hundar i Karlsborg. Under augusti månad har det genom-
förts tester en dag i varje vecka, cirka fem till sex unghund-
ar har medverkat vid varje tillfälle. Utfallet gentemot 
polishundar har varit gott och ett antal hundar har gått ut 
direkt till polisregionerna för utvärdering. På testerna har 
Johan P, Mikael L och Magnus S (samtliga från Nationella 
Polishundtjänsten) medverkat.

Förläggningen
Förutom våra kursdeltagare så har vi haft boende i vår för-
läggning av ett polisområde från region Öst som genom-
fört sitt APT hos oss. Även andra statliga myndigheter med 
hundverksamhet har genomfört ett antal övernattningar i 
vår förläggning.

Utbildning
Höstens grundkurs startade i slutet av augusti och ge-
nomförs i fyra block med avslutning i november. Det är 
sammanlagt 16 kursdeltagare, följande regioner är repre-
senterade: Bergslagen (2), Mitt (7), Syd (4) och Väst (3). 
Kurschef är Fredrik A, region Väst. Vid första blocket, som 
handlar mycket om inlärning, har följande instruktörer 
medverkat Joakim B, region Mitt, Anders S, region Mitt, 
Daniel A, region Syd, Pontus L, region Syd och Glenn A, re-
gion Syd.

Arbetsmöten
Det har genomförts ett antal videomöte med olika konstel-
lationer. Man kan konstatera att det spar både tid och peng-
ar, men att det kräver både tålamod och disciplin för att ge-
nomföra dessa möten. Tekniken är inte alltid med oss …

Nya hundar i tjänst
• Brandfjellets Oberst, tysk schäferhund, hane, förare Ed-

ward E, region Stockholm, godkänd patrullhund.
• Försvarsmaktens Nex, tysk schäferhund, hane, förare 

Maude S, region Nord (Västerbotten), godkänd patrull-
hund.

• Hundebergets Aksel, labrador retriever, hane, förare 
Fredrik B, region Nord (Västerbotten), godkänd narkoti-
ka-vapensökhund.

• Gråmanns Anton, tysk schäferhund, hane, förare Malin 
H, region Bergslagen (Dalarna), godkänd patrullhund.

• Memorix Özil, tysk schäferhund, hane, förare Mattias 
P-A, region Öst (Södermanland), godkänd patrullhund.

• Imzedrifts Neymar, tysk schäferhund, hane, förare Jacob 
W, region Syd (Skåne), godkänd patrullhund.

September månad:

Utbildning
Höstens grundkurs med 16 deltagare fortsätter med grund-
läggande inlärning samt teori och praktik gällande spår-
ning med hund.

Det har genomförts 2 omgångar om vardera 1 vecka fort-
bildning för provledare. Provledarens roll är att kontinuer-
ligt kontrollera hundarnas tjänstbarhet, årligen kontrollera 
hundarnas dressyrprov samt årliga prov av väktarhundar. 
Efter genomgången och godkänd utbildning får provleda-
ren ett förordnande som gäller i 5 år.

Landets BPU-hundförare har haft nationellt möte i 
Karlsborg samtidigt som man genomfört hundarnas årliga 
dressyrprov.

Försvarsmakten
FM genomför för närvarande  l-tester av deras unghundar 
i Karlsborg . Under hösten planeras det att genomföra cir-
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ka 10 tester. Vid samtliga tester medverkar personal från 
Nationella Polishundtjänsten. Vi har erhållit flera hundar 
till polismyndigheten från dessa tester. Utfallet har varit 
mycket positivt så här långt.

Vi har även medverkat med hundpatruller vid en ”flygar-
jakt” med deltagande hundförare från olika regioner.

Arbetsmöten
Vi medverkar vid ett flertal möten gällande upphandlingar, 
mer information kommer framöver …

Representanter från FM och Nationella Polishundtjäns-
ten har genomfört ett videomöte.

Representanter från regionerna har tillsammans med 
Nationella Polishundtjänsten genomfört ett videomöte gäl-
lande frågor som berör narkotika-vapen- och sedlar.

Kriminalvården
Instruktörer från KV förbereder höstens kvalitetskontrol-
ler av dess hundpatruller i Karlsborg med omnejd.

Tillsyn
Under september månad har tillsyn genomförts av 
BPU-hundverksamheten samt brand/spermasökhund-
verksamheten.

Nya hundar i tjänst
• U´Zatan Von Schutzart, belgisk vallhund malinois, hane, 

förare Alessandra M, region Syd (Skåne)godkänd patrull-
hund.

• Försvarsmaktens Nitro, tysk schäferhund, hane, förare 
Per T, region Öst (Östergötland) godkänd patrullhund.

• Blacknecks CÚpo, belgisk vallhund malinois, hane, förare 
Erik K, region Öst (Östergötland) godkänd patrullhund.

• Försvarsmaktens Nuxo, tysk schäferhund, hane, förare 
Martina H, region Syd (Skåne) godkänd patrullhund.

• Q´Stone De Sol Casa ”Ragnar”, belgisk vallhund malinois, 
hane, förare Fredrik L, region Syd (Kalmar) tidigare pa-
trullhund, nu narkotika- vapensökhund.

Oktober månad:

Utbildning
Grundkursen fortskrider och denna del har till stora de-
lar handlat om spår i alla möjliga miljöer. Instruktörer har 
varit Gunnar L, region Väst, Ulrica N, region Väst, Bengt L, 
region Stockholm, L-G E, region Stockholm samt Mikael L, 
Nationella Polishundtjänsten. Ytterligare ett block genom-
fördes för grundkursen under oktober med fokus på rädd-
ningssök och påvisande markering. Instruktörer för detta 
block var Johan H, region Väst, Mats M, region Nord, Fred-
rik Y, region Bergslagen och Henrik K, region Öst

Det har genomförts en fortbildning för besiktningsmän 
med deltagare från vår egen myndighet, Kriminalvården 
samt Försvarsmakten. Instruktör var Johan P, Nationella 
Polishundtjänsten och Magnus E, region Öst.

Viktigt med miljöträning redan tidigt i valpens liv.   Foto: Pelle Karlsson, Nationella Polishundtjänsten
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Arbetsmöten
Vi har genomfört ett digitalt arbetsmöte med gruppen för 
narkotika/vapenhundar. Nationella Polishundtjänsten del-
tog med Lasse E och Pelle K.

Möte med arbetsutskottet har genomförts i Göteborg.

Tillsyn
Ett av Nationella Polishundtjänstens uppdrag är att ge-
nomföra tillsyn av polishundverksamheten. Under oktober 
månad har en fysisk tillsyn skett av patrullhundverksam-
heten i region Väst, Polisområde Älvsborg. Tillsyn har ock-
så skett av landets sprängämnessökande hundar, BPU-hun-
dar och kriminalsökhundar genom fysiska besök av vår 
personal. Vi har även haft en skriftlig tillsyn av polishund-
verksamheten i region Nord.

Arbetet med att genomföra tillsyn av polishundverksam-
heten planeras att fortsätta under våren 2021.

Dressyrprov och tjänstbarhetsprov
Vi har medverkat vid provtagning av en brand/spermasök-
hund. Provet genomfördes i regi av Bernt J och Tomas P i 
region Öst. Platsen för provtagningen var i anslutning till 
Jönköpings flygplats på Räddningstjänstens övningsom-
råde. Nyutbildad och glad hundförare var Birgitta J, region 
Värmland. Hunden har tidigare varit i tjänst som brand/
spermasökhund i region Väst.

Försvarsmakten
I stort sett varje vecka så har det genomförts l-tester i 
Karlsborg av unga hundar från Försvarsmakten. Utfallet 
har under hösten varit mycket bra. Försvarsmaktens regio-
nala stödjare till fodervärdar har varit och tränat sina ung-
hundar i vår anläggning.

Polisen har också medverkat vid de så kallade ”flygarjak-
terna” på ett mycket uppskattat sätt.

Övrig samverkan
Kriminalvården har genomfört årliga dressyrkontroller 
i Karlsborg av sina tjänstehundar och de har nyttjat vårt 
”hotell”. Några instruktörer från polisen medverkade som 
provtagare, bland annat Christer G, region Bergslagen och 
Fredrik A, region Stockholm.

Besök
Vi har haft ett fysiskt, informativt och uppskattat besök av 
Gruppen för skiljande och disciplinärenden i region Väst.

Årets Polishund 2020
Svenska Kennelklubben har tillsammans med Polisens 
Hundförarförbund och Polismyndigheten utsett hunden 
SE24979/2017 Försvarsmaktens Izor att vara Årets Polis-
hund 2020. Förare är Erik K, region Stockholm.

Avtackning
En av våra kära medarbetare, Torbjörn O, har beslutat sig 
för att ”gå hem” efter cirka 46 års polisarbete. Vi saknar re-
dan hans humor och hans matematiska uträkningar …

Nya hundar i tjänst
Under oktober månad har följande hundar inrapporterats 
till oss:
• Försvarsmaktens Lundi, tysk schäferhund, tik, förare 

Jimmy L, region Öst, patrullhund
• Vaktens Dunder ”Dolf”, tysk schäferhund, hane, förare 

Nicklas G, region Nord, patrullhund
• Försvarsmaktens Notess, tysk schäferhund, tik, förare 

Frida N, region Nord, patrullhund
• Försvarsmaktens Kovax, tysk schäferhund, hane, förare 

Hanna V, region Nord, patrullhund
• Tawnyhills Unkas, golden retriever, hane, förare Birgitta 

J, region Bergslagen, brand/spermasökhund
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Artikeln är omdisponerad för att passa i tidningen .

StyrelsenStyrelsen  söker arrangör!söker arrangör!
Nu är det dags för er som inte har arrangerat Narkotika-SM på 
länge att bli arrangör för tävlingen 2021 . Hör av er till styrelsen, 
så vi kan planera in tävlingen nästa år .
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LANDET RUNT

På onsdag eftermiddag så inkom ett 
larm till polisen då personal från Me-
diaMarkt i Skövde jagat ikapp en gär-
ningsman som stulit en bärbar dator i 
butiken. Personalen kom ikapp man-
nen vid Plantagen och lyckades ta 
tillbaka datorn men mannen lyckades 
smita från dem och sprang ut i ter-
rängen på andra sidan 26:an.

Polis kom till platsen och bland 
dem en hundförare med polishunden 
Nicke. Personalen visade var mannen 
sprungit och hundförare med hund 
började spåra efter gärningsmannen. 
Hunden Nicke spårade mannen ge-
nom ett terrängavsnitt och hamnade 
vid ett och vidare på en mindre väg för 
att sedan hamna på en cykelväg.

Hunden fortsatte spåra på cykelvä-
gen och kom fram till ett villaområde. 
Fortsatte in i villaområdet och där ser 
hundföraren en man cirka 100 meter 
framför honom. Mannen stämmer 
överens med signalementet som läm-

Försvarsmaktens Izor med förare 
samt en medåkare från regionala ord-
ningsgruppen blir beordrade på job-
bet.

Anmälaren har sett hur flera gär-
ningsmän försöker tillgripa dennes bil 
men de blir avbrutna och lämnar plat-
sen.

Patruller från @polisennorrmalm 
och @polisensödermalm kommer 
först till platsen och de påbörjar job-
bet med att leta gärningsmän på ett 
föredömligt sätt.

En av poliserna får syn på en man 
på cykel som stämmer in på signa-
lement på en av gärningsmännen. 
Mannen kastar cykeln och springer 
över tomterna i området. Kollegan 
som sprungit efter får efter en stunds 
språngmarsch tapp, stannar och på-

visar sedan senast sedda position för 
Izor med förare.

Izor tar upp ett spår. Spåret leder 
runt en fastighet och Izor far in un-
der en bil. Izor börjar skälla och sedan 
kommer mannen fram under bilen. 
Mannen gör ett sista försök att fly 
men då kollegan från regionala ord-
ningsgruppen redan fått fatt i mannen 
var hans försök förgäves.

Izor börjar vinda in under bilen igen 
och kollegan kryper under där Izor 
markerat och anträffar en bilnyckel.

Gärningsmannen och bilnyckeln 
lämnas över till övriga kollegor och ef-
ter en stunds letande anträffas en bil 
dit nyckeln passar. I bilen anträffas en 
hel del stöldgods som därmed kunde 
beslagtas!

/Hundenheten Stockholm

nats och hundföraren ropar till man-
nen att stanna. Han börjar istället att 
springa på en sidogata och försvinner 
utom synhåll. Då hundföraren och 
dennes hund kommer fram till kors-
ningen så är han borta. Hunden job-
bar dock vidare och det bär in bland 
trädgårdar.

Hundekipaget spårar sedan genom 
ett antal trädgårdar, på terrasser/al-

taner, genom häckar och över staket. 
Men tack vare att de övriga radio-
bilar kommit till området och stod 
uppställda på lämpliga vägar så hade 
gärningsmannen ingen möjlighet att 
komma vidare och till slut kom hund-
förare med hund ikapp honom då han 
gömt sig i en trädgård.

Detta larm/jobb är ett ypperligt ex-
empel på hur olika enheter samarbe-
tar och får ett lyckat resultat. För en-
skilda hade det varit svårt att hitta en 
gärningsman och utan hund hade man 
förmodligen inte kunnat spåra upp 
honom. Utan rb stöttning att hålla till-
baka gärningsmannen i villaområdet 
så kanske det hade varit svårt att hin-
na ikapp honom. Denna gång var det 
en stöld från en butik men nästa gång 
kan det vara något betydligt grövre 
jobb.

 /Johnny och Nicke
Hundgruppen Skaraborg

En onsdagseftermiddag som nästan alla andra
Region Väst

Pågående inbrott på Lidingö
Region Stockholm
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Till Mimmi och hunden Disco för att 
outtröttligt vandra gata upp och ner i 
våra utsatta områden. Flera beslag de 
senaste veckorna i såväl källargångar 
som skogspartier. Mycket uppskattat 
av både kollegor och allmänhet!

 Bild från reportage i
 Polistidningen, okt 2020

För någon vecka sedan blev vår hund-
förare Jocke tillsammans med sin 
hund Greven samt kollegan Torbjörn 
beordrad att åka på en singelolycka 
mellan Bollnäs och Arbrå. När patrul-
len anlände till platsen kunde de kon-
statera att bilen var totalt demolerad 
och att föraren saknades. Jocke tog ut 
Greven som snabbt fick upp ett spår 
från bilen. Spåret varade i ca 250-300 
m i riktigt snårig terräng. Plötsligt 
gick Greven i anskällning vid en brant 
med stora stenar. Där nere låg föraren, 
skadad och oförmögen att ta sig där-
ifrån. Torbjörn fick ta sig ner för att 
hjälpa vederbörande. Föraren togs om 

Det här är kriminalsökhunden Ärras 
från Östersund. Idag har han arbetat 
på en brandplats.

Då det förekommer giftiga ämnen på 
en brandplats så är det viktigt att sa-
nera honom noga. Även hans närmiljö 
måste saneras, så bilen och filtar får 
också en välbehövlig tvätt. Ärras tyck-
er om att duscha, men oj vad mycket 
vatten det ryms i hans långa päls...

/Polisen Jämtland

Vi gjorde vårt andra pass efter tre 
veckors semester när ledningscentra-
len ropade ut, strax innan 23:00 som 
var min sluttid, att man ser två perso-
ner i en kamera inne på ett kommu-
nalt företag i Skene skog.

Jag åker ner tillsammans med 
en IGV-patrull. Där möts vi 
upp av en väktare. Efter en 
stund hittar vi stället där 
gärningsmännen har ta-
git sig in och ut från om-
rådet. Min hund Leon 
får upp ett spår som dock 
slutar efter ca 200 me-
ter … attans.

Jag lastar in Leon igen 
och börjar åka från platsen 
när Ledningscentralen åter 
anropar mig och meddelar att väk-
taren har fått häng på ett fordon som 
kommit ifrån det aktuella industriom-
rådet! Enligt väktaren försöker fordo-
net att skaka honom av sig.

Jag åker mot platsen där väktaren 
har tappat fordonet och börjar leta på 
småvägar för att se om de är kvar nå-
gonstans. Efter en liten stund hittar vi 
bilen parkerad på en gård. Bilen hade 
falska skyltar.

Jag tar ut Leon och börjar söka spår 
och strax ovanför gården ser jag på ho-
nom att han får upp något. Nu bär det 
av i språngmarsch, ut på en grusväg och 
in på några tomter. Sen bär det av över 
en stenmur och in i skogen. Snart är vi 
ute på ett kalhygge där husse ett flertal 
gånger höll på att trilla och ”slå ihjäl 
sig”. Till slut kom vi till andra sidan av 
hygget, som var väldigt blöt mark. Där 
tyckte Leon att det var tid för en vat-

tenpaus. Han stod i vattnet och 
började dricka. Husse fick 

vackert vänta i en oänd-
lighet som det känns 

som mitt under en 
jakt, medan Leon 
tog det lugnt. När 
han var klar så tog 
han upp spåret 
igen och började 

gå i cirklar i vatten-
massan, cirklarna 

blev mindre och mind-
re. Till slut hittade han 

två personer som låg och 
tryckte i det blöta, dessa togs om hand 
av kollegorna.

Jag måste ge en eloge till både IGV 
och ledningscentralen som hjälpte 
till att ringa in de misstänkta så att jag 
och Leon kunde spåra ifatt dem.

Väl hemma fick Leon en macka med 
trippelpålägg!

Hälsningar Leon med husse samt 
hundgruppen Älvsborg/Jennie

hand och transporterades till sjukhus. 
Denne blev också misstänkt för diver-
se brott.

Bra jobbat Greven, Jocke och Tor-
björn!
 /Maja, hundenheten Gävle

I Grevens tid
Region Mitt

Sanering, ja tack!
Region Nord

En taggad Leon
Region Väst

Veckans Ros
Region Öst
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Igår räddade Fiffi livet på en person 
med demenssjukdom som hon hittade 
liggande i terrängen efter tre timmar. 
Medtagen, nedkyld och med sänkt 
medvetandegrad men vid liv och av-
förd med ambulans. Trots en diger 
arbetsinsats så var Fiffi fortfarande 
pepp för mer jobb så hon såg till att 
spåra upp två dieseltjuvar i nattens 
mörker.

Fiffi går i pen-
sion en 30 no-
vember efter 8,5 
år i tjänst. Hon 
ska extraknäcka 
som vapen och 
narkotikahund 
ytterligare ett 
halvår. Vi hopp-
as att husse 
med familj ger henne mycket klapp 
och mys som pensionär. Vi skickar 
honnör med stor beundran och re-
spekt.

/Lundapolisen, Magnus

Minns ni att Divahedens Mitoz skada-
de sig tidigt i våras? Hur gick det sen?

Mitoz som efter en dag på jobbet 
blev halt och svullen fick gå med ban-
dage i över 6 veckor med korta, korta 
promenader som följd. Man kan inte 
säga att levet lekte, ont gjorde det och 
besvärligt var det.

När bandaget väl togs av så var det 
inte heller fri lek utan fortsatt korta 
promenader som successivt fick ökas 
på tills vi efter ett par veckor fick bör-
ja trava. Mitoz fick efter det klarteck-
en av veterinären att börja träna för 
tjänst på riktigt. Energin och entusias-
men hos Mitoz var stor när han äntli-

gen fick göra av med all den energi han 
sparat på så länge.

Det krävdes några intensiva veckor 
att jobba upp lite kondition och kom-
ma ihåg alla moment som ska genom-
föras på en uppkörning. Men som vi 
brukar säga övning ger färdighet. Mi-
toz är nu, till mattes och sin egen stora 
glädje, åter i tjänst!

/Sara & Mitoz

Vi har fått en ny vovve i vårt område 
som genomgår sin provtjänstgöring 
för att bli polishund. Vi vill gärna pre-
sentera honom för er – Försvarsmak-
tens Ofir.

Ofir är en stor och långbent pojk 
som är 16 månader ung. Han är en 
mycket godlynt och snäll kille som 
fallit pladask för sin nya husse, vilken 
även han är ny hos oss.

Husse beskriver Ofir som en riktig 
myspelle, en chihuahua i en schäfer-

kropp. Han äls-
kar att mysa i 
soffan, busa på 
morgonen och 
hänga med hus-
se när han snick-
rar och klipper 
gräs därhemma.

Om allt går 
som önskat ska 
de två gå ut-
bildningen till 
hundförare/polishund i vår, och vi 
är otroligt stolta och glada att ha fått 
dessa pärlor till vår grupp!

Välkomna!

Hundgruppen Älvsborg/Jennie

Två uppdrag
Region Syd

Åter i tjänst!
Region Stockholm

Ny ”Tasspirant”
Region Väst

Polisen nordvästra Skåne har sorg.
I samband med tjänsteärende i Hel-

singborg under torsdagen så skadades 
Django så svårt att han tvingades avlivas.

Django som blev rikskändis somma-
ren 2018 efter att han blivit svårt kniv-
skuren av en gärningsman och över-
levt dessa skador och dessutom efter 
någon månads rehabilitering kunde 
fortsätta sin karriär som polishund.

Under eftermiddagspasset så ge-
nomförde hundförare Martin tillsam-
mans med Django och ingripandepo-
liserna ett narkotikasök på en adress 
i södra Helsingborg. I samband med 
arbetet skadas Django i den omfatt-
ning att vi efter samråd med veterinär 
tvingades fatta det fruktansvärda be-
slutet om att Django skulle få gå vida-
re till en bättre plats.

Martin och hela hans familj fick 
möjlighet att ta farväl av Django innan 
han somnade in.

En sann hjälte har lämnat oss!
Vila i frid Django!

/ Polisens Hundgrupp PONV

Farväl Django
Region Syd
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