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Han kommer ut ur skogen svettig 
och ångandes varm med ett leende 

på läpparna och utbrister, vilket 
fantastiskt spår, sådana här 
berg har vi inte på Gotland!

Text: Greta Sköld

Foto: Elisabeth Gustavsson / Stark fotografi och design

Sveriges 
bästa 

patrullhundar
möttes i Boden

Trots stundvis helregn, snårskog och 
minst sagt kuperad terräng var det 

glada miner hos de hundförare som ta-
git sig upp till Boden för att utröna vem 
som blir Sveriges bästa patrullhundseki-
page 2014. Tävlingen som firar 30-års 
jubileum i år arrangerades för första 
gången norr om Ångermanälven. 30 
deltagare från 15 distrikt upplevde tre 
spännande dagar uppe i Övre Norrland. 
Att åka upp till Boden visade sig vara 
det längsta norrut som flera av delta-
garna varit. Med det i åtanke erbjöd ar-
rangerande distrikt lite militärhistoria, 
då lottningen föregavs av en guidad tur 
i Rödbergsfortet. Tävlingsdag nummer 
ett blev en blöt historia. Värst var det för 
de ekipage som genomförde momentet 
patrullstig på förmiddagen när regnet 
dånade i backen är det inte lätt för hun-
den att uppfatta ljudet från någon som 
rör sig i skogen.

– Det är bara att gilla läget,  jag har 
varit ute på skarpa eftersök i mycket 
värre , säger bronsmedaljören och hund-
föraren Mats Åberg från 391, Hem-
värnskompaniet i Skaraborg.

Nya miljöer
Mycket uppmärksamhet fick momentet 
uppletande som var placerat i lekparken 

på en förskola. Inte minst under fre-
dagen då barnen stod med spända 
ögon utanför avspärrningen och 
väntade på hundarna. 

– Det var ett roligt uppletande, 
självklart ska vi söka föremål även 
i den urbana miljön säger Peter 
Sundberg, tävlingsledare för upp-
letande. Domaren Ulf Domeij från 
Stockholm instämmer och tilläg-
ger att det varit ett mycket positivt 
och bra arrangemang.

– Jag kan lova att jag aldrig kört 
så här långt för att döma men jag 
kan tänka mig att åka igen. Själv-
klart är det jobbigt att köra långt 
men det var det värt.

Hemvärnet & 
utbildningshundar
Under Försvarsmaktsmästerska-
pen för patrullhundar, FMM, 
som tävlingen heter deltog i hu-
vudsak hundförare från Hemvär-
net men även några utbildnings-
hundar som är kontrakterade 
mot Flygvapnet i Halmstad och 
i Luleå. Läraren Jörgen Karlsson 
från säkförbandsavdelningen i 
Halmstad hade åkt över 160 mil 
för att delta på arrangemanget 

Victoria Lindahl från Övre Norrland har 
utbildat och kontrakterat sin hund 

Torneryds Spana som utbildningshund åt 
Flygflottiljen F 21 i Luleå. De deltog för 

första gången vid mästerskapen för patrull-
hundar och kom på 14 plats. 
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Tjänstehund
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och följa upp sina två utbildningshun-
dar.

– Jag tycker det är viktigt att visa 
vårt intresse från Försvarsmakten, det 
är bland annat här vi ser hur hundarna 
fungerar, berättar Jörgen Karlsson. Han 
lånar in sina sbk-utbildade utbildnings-
hundar när han har plutonchefer och 
andra chefer som ska få hundutbildning. 

– Lika viktigt att de ska kunna han-
tera sitt vapen måste cheferna kunna för-
stå hur man använder hundekipagen på 
bästa sätt, så dessa utbildningshundar 
är en nödvändig del i vårt arbete, säger 
Karlsson. Silvermedaljen knep Per–Åke 
Nilsson som har en av utbildningshun-
darna från just Halmstad, och det andra 
ekipaget låg väldigt bra till inför det sista 
momentet.  Andrapristagaren Per-Åke 
tävlar privat både elitspår och elitpatrull 
med sin labrador och är mycket nöjd 
över samarbetet med Försvarsmakten.

– Varje gång jag lånat in min utbild-
ningshund kommer den tillbaka och är i 
väldigt bra skick, så det är ingen nackdel 
även om jag är aktiv och tävlar privat be-
rättar en nöjd silvermedaljör. ¨

Tredje gången gillt för guldmedaljören Ewa Jonsson från Dalarna, hon har deltagit med sin tidigare hund två gånger med en andraplacering som bästa resultat. Nu fick hon stå överst på pallen med ”Skotte”- Audius Ursinne. Tvåa kom Per-Åke Nilsson från Skåne med sin labrador Calaisa. På tredje plats Mikael Åberg från Skaraborg med Försvarsmaktens Elmer. Prisutdelare från vänster stf stabschef vid F 21 Joakim Hjort och Johan Lindahl ledamot i förbundsstyrelsen och sammankallande för utskottet samhällsnytta.

Från Härnösand hade Lovisa Dahne 
åkt med sin malinois Zynrix Odd.
– Jag har varit väldigt nervös men 

det har varit riktigt roligt att få 
delta under mästerskapen. 

UPPLETANDE I EN 

LEKPARK VAR EN NY UPP-

LEVELSE FÖR MÅNGA AV 

DELTAGARNA. HÄR LÄMNAR 

CORALLREVETS KADANGO 

FRÅN VÄSTRA DISTRIKTET 

AV ETT FÖREMÅL TILL 

SIN FÖRARE.

Här hittar ni hela resultatlistan!
www.fmm14patrullhund.com


