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FÖRSVARSMAKTS-

MÄSTERSKAPET

Svenska eliten bland patrullhundsekipage var bättre än någonsin på FMM i år!
Det var rekordhöga poäng övergripande för hela tävlingen och Mats Andersson
och hans Tezz vann SM för tredje gången i rad.
TEXT & FOTO: JONAS RINGDAHL

F

örsvarsmaktsmästerskapet (FMM) 2017 för patrullhundar, är ett nationellt mästerskap och arrangerades i år
av Upplandsdistriktet på Marma skjutfält strax söder om Gävle
11–13 augusti.
Och vilken elithelg det blev i gästrikeskogen. Den blev unik
på flera sätt. Mats Andersson från Gävleborgsdistriktet vann
tillsammans med Tezz, sin svarta labrador retriever, för tredje gången på raken. En unik bedrift, ingen annan har vunnit
FMM tre gånger tidigare.
Jag fick en chans att prata med Mats direkt efter medaljutdelningen och gratulera till rekordvinsten.
Grattis Mats! Hur var det här då, att vinna FMM ännu en
gång?
– Tack, det är ofattbart. Det är så himla roligt, säger Mats
Andersson rörd på sitt varma dalmål.
– Jag började ju en gång som soldat och skaffade hund senare. Och inte har jag tävlat så mycket tidigare heller. Men utan
min mentor Yvonne Andersson, som gett mig bra bekräftelse
och skäll för missarna, hade det här aldrig gått. Det gäller att
hitta balansen i den ömsesidiga kommunikationen med hunden. Och det har varit hård träning, konkurrensen här i år
har varit oerhört stor. Ändå är stämningen så fin, som att alla
jobbar för samma lag och är vänner allihopa.
Att tävla i Patrullhund innebär att förare och hund ska genomföra fyra olika moment; lydnad, uppletande, spår och patrull – där ett område ska avsökas genom luftvittring eller ljud.
Att ha så många moment i en och samma hundtävling gör det
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OM FÖRSVARSMAKTSMÄSTERSKAPET
FMM är ett svenskt mästerskap där patrullhundsekipage
från Svenska brukshundklubben och Hemvärnet, samt
Försvarsmaktens hundförare kan delta. Normalt görs
det upp om platserna genom distriktsmästerskap runt
om i landet.
SBK är en frivillig försvarsorganisation och Sverige är unikt
i världen med att nyttja frivilliga hundförare i Försvarsmakten.

extra svårt för både hund och förare att hålla sig i god form
och prestera under båda dagarna.

HUNDEN
GLÄDJE OCH HÖGA PRESTATIONER

Inte bara Mats och Tezz var nöjda med tävlingen. Flera andra
tävlande lät som att de hade mycket att glädjas åt.
Eva Söderlund från Västra distriktet tävlade tillsammans
med Ester, sin chodský pes, och kom på tionde plats.
– Allt har varit bäst! Momenten, sammanhållningen, min PT
(privat tränare) som jag aldrig träffat tidigare och som stöttat
mig så bra här. Och spårupptaget överraskade mest, det gick
så perfekt, hemma har vi haft problem med det, strålade Eva.
På årets tävling visade sig även de övergripande totala poängen bli unikt höga. Tävlingsledningen var begeistrad och lite
överraskad.

RESULTATEN Resultaten och all information om arrangemanget från årets FMM hittar du på tjh-masterskap.se
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tjänstehund
– Ekipagen i år har haft de bästa resultaten som jag någonsin
sett. Jag undrar om inte den numera längre utbildningen för
patrullhundsförare sållar bort några och får de som är kvar att
bli ännu mer motiverade, säger Ola Eriksson, FMM-general.
Överdomare Sven Börje Persson har sett att kvaliteten stigit
under senare år, mycket tack vare att träningen förfinas hela
tiden. Jämfört med när FMM startade 1994 så är grundkvaliteten mycket högre nu.

– Momenten är relevanta för tävlingen och arbetsuppgifterna
i Hemvärnet. Utveckling för framtiden skulle kunna vara att
utöka med ett moment med miljöutmaning såsom arbete i
byggnad med allt vad det innebär. Och jag upplever en gemytlig gemenskap här, med en grym hejarklack runt ett par enskilda ekipage. Tänk om alla kunde få var sin sådan, en fantastisk
tanke, vilken publikökning FMM skulle få, säger Piia Nora
och det glimrar i ögonen.

CHANS ATT STUDERA DE ALLRA BÄSTA

ETT VÄLOLJAT ARRANGEMANG

Trots de goda resultaten och höga klassen på ekipagen så var
det ändå inte så många utifrån som tog del av tävlingarna. Det
är en verkligt fin chans till att studera de bästa i Sverige närmare och få nya förebilder.
– Att få se kontakten och samspelet i ekipagen, glädjen för
hunden och respekten de båda emellan gör mig grinfärdig av
lycka. Och skillnaden mellan unga hundar som försöker göra
flera saker samtidigt och de äldre som är rutinerade och ibland
mer egensinniga är intressant, säger Siw Strandberg, domare.
– Men det är ett smalt ämne, jag tävlade bara mot ett annat
ekipage i vårt distriktsmästerskap. Intresset för patrullhund
inom Hemvärnet har ändå blivit mycket bättre under åren, till
skillnad från när jag gick med för 20 år sedan, berättar Sven
Hemmingsson från Blekinge distrikt, som tillsammans med
Lira, sin Labrador retriever, kom på 14:e plats.
Under lunchen fick jag sällskap av några personer runt bordet och jag kastade ut frågan igen om vad det är som gör att
inte fler åskådare var på plats.
– Kanske är man inte beredd att ge sig iväg igenom landet
bara för att titta om man inte själv är med, funderar Sven Börje
Persson.
– Marknadsföringen skulle kunna vara ännu bättre, mot
medlemmar och folk i närområdet. Företag skulle också kunna vara på plats och skapa en marknadsdel. Att tävlingswebben
hela tiden uppdateras är riktigt starkt och ger förutsättningar
att följa på distans, även i skogen via mobilen, säger Piia Nora,
som förstagångstävlade i FMM och kom på 23:e plats tillsammans med Diesel, sin briard.
Piia Nora är ordförande i utskottet för samhällsnytta inom
SBK sedan kongressen tidigare i år.
– Vi är många gånger så standardiserade att det blir tråkigt,
någon annan miljö än skogen skulle kunna vara bra för något
av momenten och göra det mer publikvänligt. Någon hård yta
mer centralt på området till exempel, säger Sven-Eric Svensson,
domare.

Det finns något som dock alla verkar vara helt överens om kring
tävlingarna på Marma. En tävlingshelg som var oerhört väloljad
och bra arrangerad. De goda omdömena tog inte slut hos någon
av dem som jag pratade med. Och Upplandsdistriktet var riktigt
rutinerade med minst fem FMM på Marma tidigare.
– Allt funkar och är väloljat, lugnt och rofyllt och alla verkar så nöjda och med så mycket glädje, säger Anders Östling,
ledamot i förbundsstyrelsen.
– Ja tänk på all tid som läggs på förberedelser och efterarbete
dessutom. Bland alla engagerade finns bland annat Barbro Ek
med sitt gäng i köket här och Bosse Ek som grejar med allt på
plats på Marma, säger Sven-Eric Svensson.
– En stor eloge till alla fantastiska funktionärer som ställer upp och gör detta möjligt. Tänk att någon ställer upp och
bevakar en bom hela dagen för oss tävlande. Jag blir alldeles
rörd, fyller Piia Nora i.
– Det är 30 tävlande, men långt fler funktionärer för att det
ska fungera. Och det finns alltid mer som man önskar få hjälp
med, till exempel marknadsföring, konstaterar Sven Börje
Persson.
– Jag är så tacksam över alla som ställer upp som funktionärer i någon form. Om vi räknar ihop alla timmar som våra
funktionärer lägger ner tillsammans så är det stora värden,
säkert mer än miljontals kronor. Och vi har fått en tydlig
status för verksamheten och förarna efter att Försvarsmakten
varit här och kollat och sett vårt seriösa upplägg, avslutar Ola
Eriksson tacksamt. n
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HUNDEN
FMM 2018

Nästa år arrangeras FMM av Skånedistriktet på plats i
Blekinge 24–26 augusti, samtidigt med övriga SM inom SBK.
Representanter för SBK:s utskott för samhällsnytta säger att
de ser fram emot att få vara en del av ett sådant stort
evenemang som SM 2018 för att fira vårt 100-årsjubileum
som frivillig försvarsorganisation.

1. Unika vinnaren för tredje gången, Mats Andersson med Tezz. 2. Prispallen med tvåan Per-Åke Nilsson med Calaisa, ettan Mats Andersson
med Tezz och trean Marianne Dahlin med Eyla. 3. Ester får sin belöning efter jobbet i skogen av förare Eva Söderlund.
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